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Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à 

compreensão do seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Contrato de trabalho 

“Negócio jurídico expresso ou tácito mediante o qual uma pessoa natural, obriga-

se perante pessoa natural, jurídica ou ente despersonificado a uma prestação 

pessoal, não eventual subordinada e onerosa de serviço1”. 

Empregado 

“Empregado é toda pessoa física que contrate, tácita ou expressamente, a 

prestação de seus serviços a um tomador, efetuados a este com pessoalidade, 

onerosidade, não-eventualidade e subordinação2”. 

Empresa 

“Numa concepção econômica, empresa é a combinação dos fatores da produção: 

terra, capital e trabalho. O trabalho é remunerado com salário. O capital com 

juros, e a terra, com renda. Hodiernamente, a empresa tem, portanto, suas 

atividades voltadas para o mercado3”. 

Lucro 

“[...] é o lucro líquido, ou seja, o lucro existente após deduzidas todas as despesas 

da receita obtida pela empresa4”. 

Participação nos lucros 

                                            
1
 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito de trabalho. 5 ed. São Paulo. LTr, 2006, p. 

849.  
2 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: Ltr, 1999, 
p. 267 
3
 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. p. 98. 
4 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2000, p. 74. 
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“[...] foi definida como a convenção, livremente feita, pela qual os empregados 

recebem parte, prefixada, dos lucros5”. 

Relação de Emprego 

“Relação de emprego é, pois, a prestação de serviço por pessoa física, de forma 

pessoal (intuito personae), não eventual (continuidade), subordinando o 

trabalhador às ordens do empregador, pessoa física ou jurídica, e mediante 

salário6”. 

Relação de Trabalho 

“[...] relação de trabalho como situação jurídica objetiva, estabelecida entre um 

trabalhador e um empregador, para a prestação de um serviço subordinado, 

qualquer que seja o ato ou a causa de sua origem7”. 

Sociedade 

“Contrato em que as pessoas se obrigam mutuamente a combinar seus esforços 

ou recursos, para lograr fins comuns8”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p. 49. 

6
 AZEVÊDO, Jackson Chaves de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2001, p. 72. 

7
 MOGANO, Ótavio Bueno. Manual do direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTr, 1992, p.37. 

8 Dicionário jurídico. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/dicionario_juridico>. Acesso em: 
13/02/2007. 
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RESUMO 

O presente trabalho monográfico trata sobre a 

participação dos empregados nos lucros das empresas brasileiras. Para 

tanto, inicia-se com a abordagem acerca, das sociedades, origem, conceito 

e espécies de sociedades que o código civil contempla. Em um segundo 

momento, realizado um brevê histórico a respeito do contrato de trabalho, 

como também o seu conceito, são identificadas as espécies de contrato de 

trabalho, relação de trabalho e relação de emprego. Por derradeiro, aborda-

se a participação nos lucros, realizamos uma breve pesquisa na legislação 

brasileira sobre a sua origem no Brasil e legislação codificada, são 

abordadas as classificações, a participação nos lucros, conceito, sua 

distinção e o entendimento legal. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto a Participação 

Dos Empregados Nos Lucros Das Empresas. 

O objetivo institucional é produzir uma monografia para 

a obtenção do Título de Bacharel em Direito na Universidade do Vale do 

Itajaí Univali. 

O seu objetivo geral consiste em conhecer por meio da 

investigação, pesquisa com base na legislação, na doutrina e na 

jurisprudência pátria, acerca da participação dos empregados nos lucros 

das empresas. 

O trabalho tem como objetivo específico, pesquisar 

sobre a participação dos empregados nos lucros das empresas brasileiras, 

analisando se a participação é mais vantajosa ao empregado, do que o 

recebimento de salário mensal e se a participação precisará ter vinculo 

empregatício ou somente relação de trabalho. 

Para tanto, principia–se, no capítulo 1, será tratado das 

sociedades buscando-se uma visão geral a respeito, principiando-se com 

um breve histórico considerado indispensável ao desenvolvimento da 

pesquisa, será realizado o conceito da sociedade empresária, como 

também conceitos e tipos de sociedades. 

No capítulo 2, abordaremos o tema contrato de 

trabalho, será realizada a pesquisa com o intuito de fazer menção ao 

histórico do contrato de trabalho, o seu conceito, após iremos mencionar as 

espécies de contrato de trabalho e, além disso, faremos referência à 

relação de trabalho e relação de emprego. 
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No capítulo 3, tratar-se-á do tema central da pesquisa 

participação dos empregados nos lucros das empresas, faremos uma 

abordagem, do conceito operacional, a distribuição dos lucros, os 

beneficiários, serão pesquisados os critérios utilizados para a distribuição, 

suas vantagens e desvantagens, realizaremos a distinção dos lucros com 

outras verbas recebidas pelos empregados e no final será abordado o seu 

entendimento legal.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre Participação dos Empregados nos Lucros das Empresas 

Brasileiras. 

Para a presente monografia foram levantadas as 

seguintes hipóteses: 

ü Hipótese 1. Para obter-se a participação nos lucros da empresa, o 

empregado deverá ter relação de emprego ou relação de 

trabalho.  

ü Hipótese 2. A participação do empregado no lucro da empresa é 

mais vantajosa que o empregado perceber salário mensal. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo9, na Fase de 

Tratamento de Dados o Método Cartesiano10, e, o Relatório dos Resultados 

expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

                                            
9 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colacioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral: este é o denominado Método Indutivo”. (PASOLD, César Luiz. 
Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 10 ed. 
Florianópolis: OAB/SC, 1999, p.83). 
10 O referido método pode ser resumido em quatro preceitos que são: 1. “[...] nunca aceitar, por 
verdadeira, coisa nenhuma que não conhecesse com evidente [...]”; 2.”[...] dividir  cada uma 
das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas 
para melhor compreendê-las”; 3. “[...] conduzir por ordem os meus pensamentos, começando 
pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para subir, pouco a pouco, como 
por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo certa ordem entre os 
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Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente11, da Categoria12, do Conceito Operacional13 e da 

Pesquisa Bibliográfica14. 

                                                                                                                                    
que não se precedem naturalmente uns aos outros”; 4. “[...] fazer sempre enumerações tão 
completas e revisões tão gerais, que ficassem certo de nada omitir”. [grifo original] (PASOLD, 
César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito 
p.106-107). 
11

 “Referente é a explicação prévia dos motivos objetivos e do produto desejado delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para a Pesquisa” 
(PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do direito p.69). 
12

 “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia” 
(PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador 
do direito p.40-41). 
13

 “Conceito operacional (=COP) é uma definição para uma palavra e expressão, como deseja 
que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos” (PASOLD, César Luiz. 
Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito p. 56). 
14

 “Técnica de investigações em livros repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais” (PASOLD, 
César Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito 
p. 240). 
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CAPÍTULO 1 

DAS SOCIEDADES 

1.1 HISTÓRICO 

Para entender a evolução das sociedades comerciais, 

se faz necessário primeiramente, realizar uma conexão entre o passado e o 

presente, ou seja, construir um nexo histórico. 

A respeito da origem das sociedades, Munhoz15, 

enfatiza que o direito comercial está diretamente ligado ‘as estruturas 

econômicas’, fato este que não é diferente na sociedade, pois foi 

estabelecida segundo uma determinada ‘realidade econômica e social. 

Nesse viés, podemos perceber que a sociedade teve 

origem na união de pessoas as quais tinham a mesma finalidade, gerar 

riquezas e dividir os lucros. 

As primeiras aparições legislativas que regularam as 

sociedades foram à romana, a qual adequou a associação entre herdeiros 

que administravam os bens deixados pelo de cujos.16 

Surge assim, uma das primeiras sociedades, no direito 

romano, com o intuito de manter os herdeiros unidos, para enfrentar a vida 

em comum após a morte de seus pais, dessa maneira, os frutos herdados, 

não seriam dilapidados de forma incoerente, trazendo assim, mais 

estabilidade financeira para a família. 

                                            
15

 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o direito societário. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 51. 
16

 BERTOLDI, Marcelo M; Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial. 3 ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 139. 
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Conforme Lippert17,  

Com a queda do Império Romano18, veio à perturbação social e 

política [...] surgiram às associações de ‘variado gênero’ confrarias 

religiosas, associações, corporações de artes e ofícios, comunas 

etc., composta por negociantes, banqueiros, industriais e 

artesãos, rigorosamente organizadas e disciplinadas, motivo que 

as tornaram fortes. 

Em conformidade com a citação, a evolução do 

comércio, relaciona-se com o surgimento da sociedade, pois quando as 

pessoas uniram-se para tentar proteger seus negócios, inconscientemente 

formaram sociedades. 

Na visão de Negrão19,  

É na civilização das comunas que o direito comercial começa a 

afirma-se em contraposição à civilização feudal, mas também 

distingüindo-se do direito romano comum, que, quase 

simultaneamente, se constitui e se impõe. O direito comercial 

aparece, por isso, como um fenômeno histórico, cuja origem é 

ligada à afirmação de uma civilização burguesa e urbana, na qual 

se desenvolve um novo espírito empreendedor e uma nova 

organização dos negócios. 

Portanto, foi na Idade Média, que o direito mercantil 

(sociedades) surgiu de forma autônoma depois da queda do Império 

Romano, com objetivo de tornar mais seguro a atividade de comércio.20 

                                            
17 LIPPERT, Márcia Mallmann. A empresa no código civil: elemento de unificação no direito 

privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 41. 
18

  “No ano de 396 o Império Romano foi dividido, sendo Roma o centro do Império Romano do 
Oriente. Em 410 Roma foi pilhada por povos bárbaros, 476 é o marco do fim do Império Romano 
do Ocidente. O Império Romano do Oriente manteve-se até 1453, ano em que os turcos tomaram 
Constantinopla”. 
19

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 4 ed., volume I.  rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 2. 
20

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 25-26. 
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Nesse sentido Lippert21, assevera que “[...] a mercancia 

e a sociedade originaram-se de usos e costumes dos comerciantes, pois 

não havia um aparato jurídico para transações comerciais, fato esse que 

levou os comerciantes da época, a constituir jurisdição própria, as 

conhecidas corporações22. 

Devido às grandes transformações sociais e 

econômicas dessa época, surgem as primeiras sociedades, como: 

sociedade em nome coletivo; sociedade em comandita simples.23  

No século XVI, formaram-se as sociedades conhecidas 

como comandita, que também eram conhecidas na época como sociedades 

condicionadas ou de comodidade.24 

Considerando o exposto, podemos verificar que as 

sociedades criavam apenas obrigações entre os indivíduos, pois ainda não 

eram revestidas de personalidade jurídica. 

No dizer de Requião25, “O direito comercial surgiu, 

fragmentariamente, na Idade Média, pela imposição do desenvolvimento do 

tráfego mercantil”. 

Cabe ressaltar que com essa imposição do 

desenvolvimento, das exigências das atividades mercantis, as sociedades, 

                                            
21 LIPPERT, Márcia Mallmann. A empresa no código civil: elemento de unificação no direito 
privado p. 42. 
22

 “[...] investiam-se do direito de regular por si mesma seu interesse próprio e do de seus 
componentes. Passaram, assim, a exercitar poderes que eram normalmente do Estado. 
Presidiam, por via de seus oficiais, às feiras e mercados, organizando-os e neles mantendo a 
ordem. Protegiam seus membros no estrangeiro Prestavam assistência religiosa e caritativa. 
Tinham patrimônio e arca suprida com as contribuições dos sócios”. (FERREIRA, Waldemar. O 
estatuto do comerciante e da sociedade mercantil. 3 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951. 
p. 32-33). 
23

 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o direito societário p. 53. 
24

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 7 
25

 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 26 ed. volume I. atual. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 8. 
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“passaram a ser utilizadas como meios de burlar as proibições da igreja 

católica na esfera comercial, pois, permitiam a prática do comércio 

assegurando a ocultação do sócio26”. 

Nessa fase o direito societário, surge com a evolução 

das societas maris (sociedades marítimas), ao mesmo tempo conhecidas 

como societa Vera (sociedades verdadeiras) ou comenda, era constituída 

por um só sócio.27 

Assevera Fazzio Júnior28, “Era um ramo jurídico iniciado 

e desenvolvido por e para mercadores, posto que discriminados pela 

sociedade e pela legislação da época”.  

Destarte, com o transcorrer do tempo, os cônsules 

começaram a normatizar o direito comercial, originou-se assim o registro 

dos comerciantes.29 

Iremos mencionar em conformidade com Ferreira30, o 

significado de registro dos comerciantes:  

Este autor cita as definições e os institutos jurídicos surgidos 

nesta época e que entende relevante: I - configurou-se 

juridicamente o comerciante, tornando-se necessário inscrever-se 

na matrícula da sua corporação ou consórcio de corporações: à 

margem dela se anotavam os nomes dos prepostos e aprendizes. 

Instituíram-se, não obstante, depois do século XIII, em muitas 

cidades comerciais, registros especiais de procurações, de 

sociedades e, até, de marcas, com escopo inteiramente privado, 

independente do interesse corporativo; II a firma do comerciante 

individual não se diferençava de seu nome civil, nem do título de 

sua casa comercial; mas inscrevia-se a firma social, designativa 

                                            
26 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 33-36. 
27

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 6. 
28

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial p. 31. 
29

 LIPPERT, Márcia Mallmann. A empresa no código civil: elemento de unificação no direito 
privado p. 44 
30

 FERREIRA, Waldemar. O estatuto do comerciante e da sociedade mercantil p. 39. 
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da sociedade do comércio a fim de distingui-la de seus 

componentes; III a capacidade dos menores e dos filhos famílias 

para contratar, restringida pelo direito romano, ampliou-se no 

interesse do comércio, e em benefício deles próprios; [...] 

Portanto, o direito comercial e a sociedade, começam a 

organizar-se e ter uma legislação por meados dos séculos XVI31, pois 

ambos associam-se a uma corporação de ofício, fato esse que faz surgir o 

registro do comerciante. 

Corroborando com o tema Costa32, ensina,  

A idéia de um sistema unitário universal de direito só estará 

perfeitamente delineada, na Europa, por volta do século XVII, 

realizando-se concretamente um século mais tarde, quando 

iniciam as grandes codificações. Nos séculos anteriores e desde o 

início da Idade Média, a forte tradição particularista condiciona a 

estrutura do ordenamento jurídico em que convivem vários 

ordenamentos, mesmo após chamada redescoberta ou recepção 

do direito romano nas universidades nascentes nos séculos XII e 

XIII. 

A Revolução Industrial foi marco histórico para passar a 

existir a sociedade limitada e a sociedade anônima, ainda hoje vigentes no 

direito pátrio, destaco que os tipos de sociedades serão discutidos adiante 

nessa pesquisa.33 

Não existe na doutrina uma exatidão a respeito do 

surgimento da sociedade por ações, por isso vamos ter como marco 

                                            
31

. “Temos que citar outras ordenações que regulamentaram o direito comercial e a sociedade vale 
destacar as seguintes: as Ordenações de 1673 e de 1681 na França. As Ordenações foram 
trabalhos de consolidação das Leis comerciais esparsas que regiam o reinado da França de Luiz 
XIV, elaboradas por Colbert. A de 1973 regia o comércio terrestre e também era denominada 
Code Marchand, composto de 12 títulos, entre aos quais eram mais desenvolvidos aqueles 
relativos à letra de câmbio e à falência. Por seu turno, as de 1681 regiam o direito marítimo, 
público e privado, tratando dos almirantados ou tribunais de marinha, contratos de direito marítimo 
em geral, dos capitães e armadores de navios” (FERREIRA, Waldemar. O estatuto do 
comerciante e da sociedade mercantil p. 43). 
32 COSTA, Judith Martins. A boa fé no direito privado. São Paulo: RT, 1999. p. 47-110. 
33

 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o direito societário p. 54-55. 
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histórico, o surgimento da sociedade anônima em 1553, quando foi criada a 

primeira sociedade inglesa por ações, a Moscovy Compane.34 

Vale destacar que, para Bertoldi35, “Em 1807, na 

França, foi editado o primeiro grande código de direito comercial, conhecido 

como Código Napoleônico [...] sob o influxo dos ideais da Revolução 

Francesa que não admitia a existência de privilégios de classes”. 

Com o Código Francês ou Napoleônico, segundo 

Lippert36, “[...] iniciou-se a fase que marcou a passagem da caracterização 

do direito comercial das pessoas do comerciante (fase subjetiva) para os 

atos jurídicos por qualquer pessoa praticados (fase objetiva)”. 

Desta forma, percebe-se que, o grande impulso no 

desenvolvimento do comércio mercantil, deu-se através do Código 

Napoleônico, sob os ideais da revolução francesa. Vindo da influencia de 

diversos paises, inclusive o Brasil.37 

Surge assim, juntamente com o direito comercial a 

sociedade, que na descrição de Bertoldi38, “[...] é um fenômeno associativo 

no qual o homem entendeu que determinados afazeres poderiam 

desenvolver-se de forma mais eficaz se fossem realizados por duas ou 

mais pessoas”. 

Destaca Negrão39, 

                                            
34 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 7 
35

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito comercia 
p. 26. 
36

 LIPPERT, Márcia Mallmann. A empresa no código civil: elemento de unificação no direito 
privado p. 49. 
37 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 26-28. 
38

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 139. 
39

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 7. 
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Documentos datados de 1578 mostram a constituição, em 

Portugal, de sociedades hoje conhecidas como de capital e 

indústria, descrita na época como contrato estabelecido entre 

duas pessoas, ‘quando um põe o dinheiro e outro o trabalho. Tais 

sociedades foram depois regulamentadas pelas Ordenações 

Filipinas. 

Diante disso, podemos aduzir que a evolução histórica 

do homem, trouxe consigo o desenvolvimento sócio-econômico, o qual foi 

galgado de maneira gradativa, surgindo assim às sociedades. 

Destaca Bertoldi40, 

 [...] o direito comercial brasileiro propriamente dito com a 

Independência do Brasil, em 1.822, marco inicial para a 

construção do ordenamento jurídico nacional. Com a dificuldade 

da criação de uma legislação mercantil brasileira logo após a 

independência, continuaram vigorando temporariamente no Brasil 

leis portuguesas [...] em destaque as leis e alvarás dos séculos 

XVII e XVIII, dentre elas a chamada Lei da Boa Razão41. 

No entender de Requião42, “Após [...] sancionada a Lei 

nº 556, de 25 de junho de 1.850, que promulgava o Código Comercial 

brasileiro. [...] Teve como fontes próximas o Código francês de 1.807, o 

espanhol de 1.829 e o português de 1.833”.  

Dispõem Fazzio43, 

É licito afirmar que o direito comercial veio para o Brasil com a 

Família Real, fugida de Portugal, em 1.808, durante o bloqueio 

continental imposto por Napoleão Bonaparte. Por meio de 

                                            
40 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 27. 
41

 “A Lei de 18 de agosto de 1769 é chamada de Lei de Boa Razão por José Homem Teles que a 
comentou criticamente em 1824. A Lei da Boa Razão é o mais importante da era pombalina e, 
merecidamente reputado como o texto legal que mais caracteriza o seu pensamento e suas idéias 
em relação à posição do Estado em face da aplicação do Direito”. 
42

 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 26 ed., volume I, atual. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 16-17. 
43

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial p. 32. 
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sucessivos alvarás reais, liberou-se a indústria, criou-se o Banco 

do Brasil e o Tribunal Real Junta de Comércio. 

As codificações acima expostas foram às principais 

fontes jurídicas, que o legislador brasileiro utilizou, para assim formular o 

Código Comercial brasileiro da época. 

Segundo Negrão 44,  

Antes da promulgação do novo Código Civil, três eram os 

diplomas legais que dispunham sobre as espécies societárias 

admitidas no direito comercial brasileiro: o Código Comercial de 

1.850, o Decreto número 3. 708, de 10 de janeiro de 1.919, e a Lei 

número 6.404, de 15 de dezembro de 1.976. 

Com a regulamentação do Código Comercial de 1850, 

surge no Brasil às companhias, que eram instituições familiares, cujo nome 

de família as indicava, porém, com o passar do tempo receberão o nome de 

sociedade em nome coletivo, em face da solidariedade e da não limitação 

da responsabilidade perante terceiros.45  

O Código Comercial brasileiro, de 1.850, definia em seu 

artigo 29546 as companhias ou sociedades anônimas, as quais se 

transformaram em instrumento geral da economia privada.47 

Contudo, ficou evidenciado, que a legislação comercial 

brasileira surgiu de três diplomas legais, vindos somente a firmar um 

conhecimento societário com o advento da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 

2002, que reformou o Código Civil, revogando assim expressamente os 

                                            
44

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 229. 
45

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 7 
46

 “As companhias ou sociedades anônimas, designado pelo objeto ou empresa a que se 
destinam, sem firmas sociais e administradas por mandatários revogáveis, sócios ou não sócios, 
só podem estabelecer-se por tempo determinado e com autorização do governo, dependendo de 
aprovação do corpo legislativo quando hajam de gozar de algum privilégio; e devem provar-se por 
escritura pública ou pelos seus estatutos e pelo ato do poder que as houver autorizado”. 
47

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial p. 55. 
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dispositivos societários existentes no Código Comercial e, tacitamente do 

decreto número 3.708/1948. 

Segundo Mendonça49, ao tratar sobre a unificação do 

direito civil com o direito comercial ele considera que,  

[..] o direito não se inventa, não nasce no arbítrio, nem surge 

espontaneamente dos congressos legislativos. Desenvolve-se no 

terreno social, num ambiente histórico, em relação ao grau de 

civilização, aos usos e costumes, à organização política do 

Estado. 

Com a mudança o Código Comercial, somente não 

revogou a Parte II que trata do Comércio Marítimo, mas trouxe para o 

Código Civil, matéria referente a atividades produtivas. 

Em suma, após uma breve retrospectiva das 

Sociedades, ficou evidenciado que a formação histórica originou-se no 

início da humanidade com a conjunção de esforços, evoluiu no direito 

Romano por meio de manifestações legislativas e alcançou seu ápice na 

Idade Média através da separação dos patrimônios e firmou-se na era dos 

descobrimentos. 

Uma vez, estabelecida à evolução da sociedade, far-se-

á necessário um breve relato a respeito das espécies de Sociedades 

previstas no Código Civil/2002, como também iremos relatar a respeito da 

sociedade anônima e da sociedade limitada, as quais estão previstas em 

leis esparsas. 

                                            
48

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa p. 150. 
49

 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5 ed. São 
Paulo: Freitas Bastos, 1.993. p. 105. 
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1.2 CONCEITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

Para tanto, necessário se faz, primeiramente, um 

estudo acerca da sociedade empresária, para depois mencionarmos às 

espécies de sociedades. 

Diniz50 conceitua a sociedade empresária assim: 

É aquela pessoa jurídica que visa ao lucro ou ao resultado 

econômico, mediante exercício habitual de atividade econômica 

organizada como a exercida por empresário51, sujeito o registro 

(CC, art. 96752), com o escopo de obter a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços no mercado (CC art. 966). 

No entanto, o próprio diploma legal traz em seu artigo 

98253, o conceito de sociedade empresária, para que não houvesse dúvida 

a respeito de sua finalidade e atuação. 

Bertoldi54, tratando sobre o tema acrescenta que, “[...] a 

classificação das sociedades decorre do conceito de empresário, sendo 

considerada empresária aquela sociedade que exerce atividade própria de 

empresário nos termos do art. 966 do CC [...]”. 

Esclarece ainda Bertoldi55, 

                                            
50

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 11 ed. rev., e atual, de acordo com o novo código 
civil (lei n. 10.406 de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2005. p. 773. 
51

 “A definição de empresário encontra-se no Código Civil, em seu artigo 966 – “Considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de 
bens ou de serviços”. 
52

  Art. 967 – “É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis 
da respectiva sede, antes do início de sua atividade”. 
53 Art. 982- “Salvo exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto 
o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e simples, as demais”. 
54

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 140. 
55

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 140. 
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A sociedade é dotada de personalidade jurídica própria, o que 

significa dizer que é capaz de adquirir direitos e assumir 

obrigações por si mesma, sendo seu próprio patrimônio 

independente e destacado do patrimônio de seus sócios, 

responde por suas dívidas e obrigações. 

Quanto à sociedade empresária há que se ressaltar, 

que o empresário rural (CC, art. 97156), poderá adequar-se a qualquer das 

espécies de sociedade empresária, no entanto terá que fazer a inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis57. 

Para Diniz58, 

[...] o empresário rural e a sociedade empresária rural inscrita no 

registro público de empresas mercantis, estão sujeitos à falência e 

podem requerer concordata (ou melhor, recuperação judicial ou 

extrajudicial). O registro do empresário ou da sociedade rural na 

Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, 

sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.  

Assevera Diniz59, que empresário rural, 

É o que exerce atividade agrária, seja ela agrícola, pecuária, 

agroindustrial ou extrativa (vegetal ou mineral), procurando 

conjugar, de forma racional, organizada e econômica, segundo os 

padrões estabelecidos pelo governo e fixados legalmente, os 

fatores da terra, trabalho e capital. 

As sociedades empresárias constituem-se por meio de 

contrato social ou estatuto, documentos esses que deverão ser arquivados 

no Registro Público de Empresas Mercantis.  Os sócios também deverão 

                                            
56

 Art. 971- “O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode observadas 
as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, 
para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”. 
57

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 141 
58 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 761. 
59

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 761. 
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organizar as regras basilares da sociedade, exemplo: capital social, forma 

de administração, objeto social etc.60 

1.3 ESPÉCIES DE SOCIEDADES 

Com o advento da unificação do Código Comercial com 

o Código Civil/2002, somente o que diz respeito às espécies societárias, 

pois o Código Comercial está vigente no que diz respeito ao Comércio 

Marítimo. O legislador brasileiro adotou a teoria da empresa, seguindo o 

sistema italiano, dilatando a alcance do direito comercial. 

Destacou-se no Código Civil/2002, no Título II (Da 

sociedade), título esse que se refere ao regime societário, o Livro II (Do 

direito de empresa), o qual estabelece regras gerais norteadoras das 

sociedades, sejam elas empresárias ou não.61 

Em nosso ordenamento jurídico, existe previsão para 

cinco espécies de sociedades empresárias, que são: sociedade em nome 

coletivo (artigos 1.039-1.044 do Código Civil/2002) no que for omisso, 

aplica-se no que couber, o disposto nos artigo 997-1.038 do Código 

Civil/2002; sociedade em comandita simples (artigos 1.045-1.051 do Código 

Civil), sociedade limitada (artigos 1.052-1.087 do Código Civil/2002), 

sociedade anônima (artigos 1.088-1.089 do Código Civil/2002 e Lei 

6.404/76) e sociedade em comandita por ações (artigos 1.090-1092 do 

Código Civil/2002 e Lei 6.404/76).62 

A presente monografia irá ater-se as sociedades 

elencadas acima, as quais relacionam-se com o tema em estudo. 

                                            
60 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 142. 
61

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PERERIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 141. 
62

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 143. 
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1.4 SOCIEDADE EM NOME COLETIVO 

A principal característica dessa sociedade é a 

responsabilidade solidária dos seus sócios.  

Está disciplinada no Código Civil/2002 em seu artigo 

1.039, in fine: 

Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em 

nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e 

ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Parágrafo único – Sem 

prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, 

no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar 

entre si a responsabilidade de cada um. 

Evidencia-se desta forma que poderá participar da 

sociedade em nome coletivo apenas as pessoas físicas. 

Conforme sustenta Diniz63, 

Na sociedade em nome coletivo, que é sociedade de pessoas 

voltada à consecução de atividade econômica, todos os sócios, 

pessoas físicas (empresárias ou não), responderão solidariamente 

e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

Aduz Bertoldi64, que a referida sociedade pode ser 

administrada, por qualquer um de seus sócios, tendo como nome a razão 

social ou firma, que deverá ser constituída, “[...] pelo nome de um dos 

sócios, ou alguns dos sócios acompanhada da expressão ‘e companhia’, ou 

também pode ser constituída através do nome de todos os sócios”. 

Na visão de Bertoldi65,  

                                            
63 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 820-821. 
64

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PERERIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 176 
65

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PERERIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 175 
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Muito embora a responsabilidade do sócio seja ilimitada e 

solidária, ela é subsidiária, ou seja, os bens dos sócios podem ser 

executados por dívidas da sociedade senão depois de executados 

todos os bens sociais. 

Prevê o artigo 1.04066, do Código Civil/2002, que em 

caso de omissão na legislação a sociedade em nome coletivo será regida 

pelos artigos 997-1.038 do Código Civil/2002, relativos à sociedade 

simples. 

O artigo 1.04167, do Código Civil/2002, estabelece que o 

contrato social deverá tomar como base o disposto no artigo 99768, do 

Código Civil/2002, e ser complementado com a firma social. 

Sustenta Diniz69, a respeito do contrato social, 

A sociedade em nome coletivo constituir-se-á mediante contrato 

escrito, particular ou público, que além das cláusulas firmadas 

pelos sócios e da indicação da firma social, deverá: a) qualificar o 

sócio; b) indicar o objeto social, a sede, o prazo de duração da 

sociedade; o capital social; a contribuição de cada sócio em bens 

ou serviço; a subsidiariedade ou não de sua responsabilidade 

pelas obrigações sociais e sua participação nos lucros e perdas; 

c) designar o gerente apontando suas atribuições, se não se 

pretender que todos os sócios a ministrem usando a firma social. 

                                            
66

 Art. 1.040 –“A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste Capítulo e, no que seja 
omisso, pelas do Capítulo antecedente”. 
67 Art. 1.041- “O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no art. 997, a firma 
social”. 
68

 Art. 997-“A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de 
cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: I-nome, nacionalidade, estado civil, profissão e 
residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos 
sócios, se jurídicas; II- denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; III- capital da sociedade, 
expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de 
avaliação pecuniária; IV- a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; V- as 
prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; VI- as pessoas 
naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; VII- a 
participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; VIII- se os sócios respondem, ou não, 
subsidiariamente, pelas obrigações sociais. Parágrafo Único – é ineficaz em relação a terceiros 
qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato”. 
69

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 821. 
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Aduz ainda Diniz70, que a firma social, está em regra 

constituída em nome de todos os sócios ou de alguns deles, sendo seguida 

da expressão ‘& Cia’, ou por extenso ‘& Companhia’. Essa é a designação 

usada na sociedade nas atribuições de suas atividades econômicas. 

Dispõe o artigo 1.04271 do Código Civil/2002, que todos 

os sócios terão igual poder, para administrar a sociedade em nome coletivo, 

no entanto o contrato designará os sócios-gerentes, o uso da firma social. 

Nos dizeres de Diniz72, o artigo 1.04373, do Código 

Civil/2002,  

[...] que as quotas sociais, não estando dissolvida à sociedade, 

não poderá ser liquidada para pagar dívidas particulares do sócio, 

visto que isso alteraria a estrutura da sociedade em nome coletivo, 

podendo afetar a subsistência. 

Denota-se no artigo 1.04474, do Código Civil/2002, que 

a sociedade em nome coletivo, sendo simples, poderá ter seu termino por 

prazo determinado, com a exceção, de que vencido esse prazo, sem 

contrariedade dos sócios, poderá haver a prorrogação da sociedade por 

tempo indeterminado, desde que haja o consenso unânime dos sócios.75 

 

                                            
70

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 822 
71

 Art. 1.042-“A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da 
firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes”. 
72 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 822 
73

 Art. 1.043 – “O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, 
pretender a liquidação da quota do devedor. Parágrafo Único – Poderá fazê-lo quando: I- a 
sociedade houver sido prorrogada tacitamente; II- tendo ocorrido prorrogação contratual, for 
acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de noventa dias, contado da 
publicação do ato dilatório”. 
74

 Art. 1.044 – “A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 
art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração de falência”. 
75

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 825. 
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1.5 SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES 

Esse tipo de sociedade tem como característica a 

existência de sócios de duas categorias, fato esse previsto no artigo 

1.04576, do código Civil/2002, os comanditados, “pessoas físicas e sócios 

que cuja responsabilidade é limitada ao capital investido na sociedade”77. E 

o sócio comanditário “[...] que são chamados de prestadores do capital e 

que o fazem com a condição de não serem obrigados além dos fundos que 

forem declarados no contrato78”. 

Ao abordar o tema Diniz79, aduz, 

Ter-se-á sociedade em comandita simples se o capital 

comanditado for representado por quota declarada no contrato 

social e se houver duas categorias de sócios nele discriminados: 

os comanditados [...] e os comanditários [...]. No pacto social 

deverão estar indicados não só os investidores e os 

empreendedores, bem como as funções cabíveis a cada um.   

São aplicáveis na sociedade de comandita simples as 

normas previstas nos artigos 1.045-1.051, segundo artigo 1.04680, do 

Código Civil/2002, caberá aos sócios comanditados as mesmas obrigações 

e direitos da sociedade em nome coletivo, há qual também tem 

responsabilidade solidária e ilimitada pelos débitos e obrigações sociais.81 

                                            
76

 Art. 1.045 – “Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os 
comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e 
os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota. Parágrafo Único – O contrato deve 
discriminar os comanditados e os comanditários”. 
77

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 17. 
78

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 17. 
79 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p.824. 
80

 Art. 1.046 – “Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome 
coletivo, no que forem compatíveis com as deste Capítulo. Parágrafo Único- Aos comanditados 
cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo”. 
81

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p.824 
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Poderá ser exercida a administração da respectiva 

sociedade na pessoa dos sócios comanditados, ou entre eles, aquele que 

for designado no contrato social, como está previsto no artigo 1.04782, do 

Código Civil/2002 

Diniz83 em consonância com o artigo 1.04884 do Código 

Civil/2002 destaca que se houver diminuição, 

[...] em sua quota, em razão de redução de capital social, sem 

prejuízo dos credores preexistentes, a modificação daquele 

contrato far-se-á necessária e, somente depois de averbada, no 

Registro Público da Empresas Mercantis, se for empresária, ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, se simples, terá eficácia erga 

omes, visto que sua responsabilidade pelo passivo da sociedade 

está limitada à sua contribuição ao capital social. Convém 

ressaltar que a alteração do capital social e a conseqüente 

diminuição das quotas dos sócios comanditados não afetarão sua 

responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações sociais 

O sócio comanditário terá direito aos lucros percebidos 

de boa-fé, de acordo com o balancete realizado, não sendo obrigado a 

repô-los, fato esse que encontra respaldo no artigo 1.04985, do Código 

Civil/2002. 

                                            
82

 Art. 1.047 – “Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe 
fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome 
na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo 
Único- Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade, para negócio determinado e 
com poderes especiais”. 
83

 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 826. 
84

 Art. 1.048 – “Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito, quanto a 
terceiros, a diminuição da quota do comanditário, em conseqüência de ter sido reduzido o capital 
social, sempre sem prejuízo dos credores preexistentes”.  
85

 Art. 1.049 – “O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e 
de acordo com o balanço. Parágrafo Único- Diminuído o capital social por perdas supervenientes, 
não pode o comanditário receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele”. 
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No artigo 1.05086, do Código Civil/2002, evidencia-se 

que em caso de falecimento do sócio comanditário, a firma prosseguirá com 

seus herdeiros, os quais assumirão a sua quota social. 

1.6 SOCIEDADE LIMITADA 

A sociedade Limitada, em consonância com o artigo 

1.05287, do Código Civil/2002, “cada sócio responde, perante ela, pelo valor 

de sua quota, mas todos terão responsabilidade solidária, em relação a 

terceiro, pela integralização do capital social88”. 

Esclarece Bertoldi89, que,  

Devemos observar inicialmente que, como qualquer outra 

sociedade empresária, a sociedade limitada é responsável 

integralmente e ilimitadamente pelas dívidas assumidas em seu 

próprio nome. A limitação da responsabilidade enunciada em seu 

título refere-se, na verdade, aos seus sócios. 

Segundo observação doutrinária de Coelho90, existem 

duas espécies de sociedade limitada assim classificadas:  

O primeiro subtipo é a da sociedade limitada sujeita à regência 

supletiva das normas das sociedades simples. Trata-se das 

sociedades em que o contrato social não elege a LSA como 

norma de regência supletiva [...] o segundo subtipo de sociedade 

limitada é das sujeitas a regência supletiva da LSA. 

                                            
86

 Art. 1.050- “No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, 
continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente”. 
87

 Art. 1.052 – “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 
88 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 828. 
89

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p.182. 
90

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 9 ed., V. 2. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
374. 
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Fato este que condiz com a redação do art. 1.05391, do 

Código Civil/2002, a qual estipula em caso de omissão, a possibilidade de 

regência supletiva do contrato social, por meio das normas da sociedade 

simples, ou pela norma empregada na sociedade anônima. 

O contrato social será composto de acordo com o 

Código Civil/2002 em seu art. 1.054 -“O contrato mencionará, no que 

couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a firma social”. Assim 

sendo, o contrato de uma sociedade limitada é plurilateral, pois é 

constituído por diversos sócios.92 

O capital social será distribuído em quotas, que podem 

ser iguais ou desiguais, como prevê o art. 1.05593, do Código Civil/2002, 

sendo que os acionistas têm direitos e obrigações entre si independente da 

quota de cada um.94 

1.7 SOCIEDADE ANÔNIMA 

As sociedades anônimas têm vínculos basilares com a 

Lei nº. 6.404/76 com alterações das Leis nº. 9.457/97 e 10.303/01, nos 

casos de omissão, utiliza-se subsidiariamente as disposições do Livro II da 

Parte Especial do Código Civil/2002, previsto no artigo 1.08995, do mesmo 

diploma legal. 

                                            
91

 Art. 1.053 –“A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da 
sociedade simples. Parágrafo Único – O contrato social poderá prever a regência supletiva da 
sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima”. 
92 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial p. 377-378. 
93

 Art. 1.055 –“O capital social dividi-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversos 
a cada sócio;  

§ 1º Pela exata estimação de bens conferidos a capital social respondem solidariamente todos os 
sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade; 

§ 2º É vedada contribuição que consista em prestação de serviços”. 
94

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial p. 397. 
95

 Art. 1.089 – “A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos 
omissos as disposições deste Código”. 
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Como todas as sociedades, elencadas nessa pesquisa, 

a sociedade anônima possui uma característica própria, qual seja, é pessoa 

jurídica de direito privado, e seu capital é dividido em ações de igual valor 

nominal, ou sem valor nominal. 

Tem como característica peculiar a não existência de 

solidariedade entre acionistas pelas obrigações sociais, pois a 

responsabilidade é pessoal de cada acionista, que as assume apenas por 

suas ações.96 

Segundo Bertoldi97, a sociedade anônima tem como 

essência o estigma de “[...] poupança popular, que é feito com a emissão 

de ações e outros títulos de capital por parte da companhia [...]”. 

Basicamente a sociedade anônima é composta por 

companhia fechada a qual, tem pequeno número de sócios, suas ações 

não estão à disposição do público em geral, o capital advém dos subsídios 

de seus próprios acionistas, os negócios da companhia são regulados no 

âmbito privado.98 

A sociedade anônima também é composta por 

companhia aberta, assim descreve Bertoldi99, 

Companhia aberta caracteriza-se pelo fato de buscar recursos 

junto ao público em geral os valores imobiliários são oferecidos ao 

público em geral, tem a necessidade de registro na Comissão de 

Valores Mobiliários, necessitando assim de um rígido controle, 

pois existe o interesse coletivo, sociedade em comandita por 

ações. 

                                            
96

  DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado p. 862. 
97 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 215. 
98

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 216 e 219. 
99

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro; PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 216 e 219. 
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A lei 6.404/76, também faz menção à companhia de 

capital fechado de pequeno porte, o que está disposto no art. 294, a Lei 

6.404/76 teve a sua redação alterada pela Lei 10.303/2001, para tanto 

transcrevemos o artigo aludido, 

Art. 294 A companhia fechada que tiver menos de vinte 

acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000.00 (um 

milhão de reais), poderá (Redação dada pela Lei 10.303/2001). 

I – convocar assembléia geral por anúncio entregue a todos os 

acionistas, contra recibo, com a antecedência prevista no artigo 

124, e; 

II – deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, 

desde que sejam por cópias autenticadas, arquivados no registro 

de comércio juntamente com a ata da assembléia que sobre eles 

deliberar. 

§ 1º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos 

anúncios de convocação e arquivar no registro de comércio,  

juntamente com a ata da assembléia, cópia autenticada dos 

mesmos. 

§ 2º Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da 

participação dos administradores poderá ser feito sem 

observância do disposto no § 2º do artigo 152, desde que 

aprovada pela unanimidade dos acionistas. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à companhia 

controladora de grupo de sociedade, ou a ela filiadas. 

Não poderíamos deixar de fazer referência ao 

significado de Comissão de Valores Mobiliários, que no diapasão de 

Bertoldi100, é “[...] CVM, autarquia federal que tem como principal objetivo 

zelar pelo bom funcionamento do mercado mobiliário”. 

                                            
100

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 121. 
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Há que se mencionar a sociedade de economia mista 

que tem previsão constitucional no artigo 37, inciso XIX, e 173, § 1º da 

CRFB/88, 

Art. 37 [...] XIX- somente por lei específica poderá ser criada 

autarquia e autorizada instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

 Art. 173 [...] § 1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços dispondo 

sobre: I – a função social e formas de fiscalização pelo Estado e 

pela sociedade [...]. 

A sociedade de economia mista será regida pela Lei nº. 

6.404/76, mas a sua composição estará sujeita as normas jurídicas das 

empresas privadas, até mesmo quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários.101 

1.8 SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES 

A característica desta sociedade é que seu capital 

social será dividido por ações, como previsto no Código Civil/2002, em seu, 

Art. 1.090 – A sociedade em comandita por ações tem o capital 

dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade 

anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste 

Capítulo, e opera sob a firma ou denominação. 

Assevera Coelho102, 

Nas sociedades em comandita por ações, o acionista que exercer 

a função de diretor, ou de administrador, tem a responsabilidade 

                                            
101

 BERTOLDI, Marcelo M. Ribeiro, PEREIRA, Márcia Carla. Curso avançado de direito 
comercial p. 218. 
102

 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial p. 476. 
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pessoal, subsidiária, ilimitada e solidária com os demais 

administradores, pelas obrigações contraídas durante sua gestão. 

Com tudo fica nítido que o acionista que exercer a 

função de diretor ou administrador da sociedade em comandita por ações 

terá a responsabilidade subsidiária e ilimitada, a respeito dos seus atos 

praticados em sua gestão. 

Assim expressa o Código Civil/2002, em seu, 

Art. 1.091 – Somente o acionista tem qualidade para administrar a 

sociedade e, como diretor, responder subsidiária e ilimitadamente 

pelas obrigações da sociedade. 

§ 1º Se houver mais de um diretor, serão solidariamente 

responsáveis, depois de esgotados os bens sociais. 

§ 2º Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da 

sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser 

destituídos por deliberação de acionistas que representem no 

mínimo dois terços do capital social. 

§ 3º O diretor destituído ou exonerado continua, durante dois 

anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua 

administração. 

Fica expressamente vedado em consonância com o 

Código Civil/2002, em seu, 

Art.1.092 – “A assembléia geral não pode, sem o consentimento 

dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-

lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar 

debêntures, ou partes beneficiárias. 

Neste capítulo pesquisamos os aspectos históricos e o 

surgimento das sociedades no Brasil, como também as espécies de 

sociedade vigentes na legislação brasileira. 
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Diante disso passaremos a discorrer no próximo 

capítulo sobre as espécies de contratos de trabalho, e também a relação de 

emprego e a relação de trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

CONTRATO DE TRABALHO 

2.1 HISTÓRICO 

Para trabalharmos o tema deste capítulo, se faz 

necessário retornarmos ao passado, buscar o momento adequado do seu 

surgimento, para uma melhor compreensão no presente. 

De acordo com Saad103, o trabalho não escravo na 

Velha Roma, era regulado por meio de um contrato chamado “locatio 

conductio”, que se apresentava de três formas: 

a) “locatio rei” tendo por objeto o uso e gozo de uma coisa 

mediante pagamento prefixado: 

b) “locatio operarum” e “locatio operis faciendi” tinham por objeto 

trabalho humano, mas no primeiro, só se considerava a obra 

ajustada e, no segundo, a prestação de serviço. 

Segundo Magano104, no Direito Romano definia-se 

como “contrato bilateral pelo qual uma pessoa se obrigava a proporcionar a 

outra o uso de uma coisa, [...] mediante retribuição em dinheiro a pagar-se 

dentro de um prazo convencionado”. 

                                            
103 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2000. p. 105. 
104

 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho. 3º ed. São Paulo: 1992. p. 37. 
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Pode-se, portanto, perceber, que o trabalho não 

escravo no Império Romano era regido através de contrato de trabalho, 

onde eram estipulados direitos e obrigações.105 

Com a queda do Império Romano, dar-se-ia início a 

Idade Média, a qual tinha como principal forma de prestação de serviço a 

servidão, regida pelo feudalismo, regime que marca este momento 

histórico.106 

[...] os trabalhadores ainda não tinham condição livre, embora 

houvesse certa proteção política e militar prestada pelo senhor 

feudal, dono das terras. Os servos eram obrigados a entregar 

parte da produção como preço pela fixação na terra e pela defesa 

recebida, sendo que os senhores detinham um poder absoluto no 

exercício do controle e organização do grupo social
107.

 

Observa-se que neste período era imposta aos 

trabalhadores de forma autoritária certa forma de proteção de serviços 

pelos senhores feudais, que cobravam metade da produção pela utilização 

da sua propriedade. 

Com o declínio da sociedade feudal no final da Idade 

Média, a servidão começa a desaparecer, mesmo porque o sistema 

econômico, baseado numa economia doméstica, transformou-se com o 

surgimento de centros urbanos e dos primeiros grupos profissionais.108 

Com o tempo, o intercâmbio de produtos entre diversas 

regiões acentuou o comércio. Assim origina-se a classe de mercadores, 

                                            
105

 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho p. 105. 
106

 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local. São Paulo: LTr, 
2001, p. 22. 
107 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 22. 
108

 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 22. 
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que atuava como intermediário entre os feudos e as feiras, que 

concentravam mercadorias vindas das mais diferentes localidades.109 

Os que tinham algum ofício, e até então praticavam 

exclusivamente para seus senhores, uniram-se para assegurar direito e 

prerrogativas, dando início às chamadas corporações de ofício.110 

Desta forma, ocorre o declínio da sociedade feudal, 

fazendo com que os servos que trabalhavam nas terras dos senhores 

feudais, começassem a deslocar-se para as cidades, formando novo tipo de 

comércio, ao redor das cidades. 

No entanto, com a Revolução Francesa em 1789, que 

tinha como principal ideal a liberdade do homem, a sociedade feudal 

extingue-se de uma vez. 

As corporações de ofício foram extintas, mas em seu lugar nada 

surgiu, fez com que fosse incorporada às necessidades de uma 

nova vida econômica uma grande massa de trabalhadores 

desamparados.111 

Então, conjuntamente com a classe burguesa nasce 

outra classe social totalmente oposta: a classe operária ou proletária. Com 

a destruição do antigo sistema cooperativo, as relações entre trabalhadores 

e empregadores passam a ser livremente pactuadas.112 

O contrato de trabalho apresenta-se então como um 

eficaz instrumento de modernização das relações entre empregados e 

empregadores, passando a ser núcleo central do Direito do Trabalho.113 

                                            
109 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 23. 
110

 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 23. 
111

 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 23. 
112 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 23. 
113

 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 24. 
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No Direito Moderno é acolhido no Código Napoleônico 

sob o título genérico de contrato de locação, sendo dividido em diversos 

capítulos, com as seguintes denominações: locação de coisas; locações de 

serviços e empreitada.114 

O contrato de locação de serviços desprendeu-se do 

contrato de trabalho subordinado e assalariado.115 

Diante disso, o liberalismo oriundo da Revolução 

Francesa, baseado no locatio conductio romano, impulsiona a divulgação 

pela Europa e América latina.116 

A par das profundas mudanças ocasionadas pela 

Revolução Francesa, fazendo com que o trabalho esparso seja reunido em 

grandes fabricas, trazendo mudanças na estrutura da sociedade, surge ás 

primeiras manifestações em prol dos trabalhadores. 

Devido aos exagerados abusos da força patronal sobre 

os operários, o Estado não teve alternativa a não ser intervir na relação de 

trabalho, fixando normas coercitivas, com condições mínimas de trabalho 

que deveriam ser respeitadas pelos empregadores.117 

Deste modo, verifica-se, que houve necessidade do 

Estado intervir nas relações entre empregado e empregador, para impedir 

abusos dos empregadores em face dos operários.118 

No Brasil, a primeira Lei que trata sobre contrato é a de 

13 de setembro de 1830, com a seguinte ementa: “Regula o contrato por 

                                            
114 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2000. p. 105. 
115

 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho p. 105. 
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 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho p. 37. 
117 ROMAR, Carla Martins. Alterações do contrato de trabalho: função e local p. 24. 
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escrito sobre prestação de serviços feitos por brasileiros ou estrangeiros 

dentro ou fora do Império119”. 

Art. 1º - O contrato por escrito, pelo qual um brasileiro, ou 

estrangeiro dentro, ou fora do Império, ou por empreitada, 

havendo adiantamento no todo, ou em parte, da quantia 

contratada, será mantida120. 

Com a edição da Lei em tela, ligando a convenção 

celebrada entre Brasil e Inglaterra, em 23 de novembro de 1826, na qual se 

estipulou que, após três anos as ratificações do ajuste, o tráfico de escravo 

passaria a ser pirataria.121 

Com o advento de Leis e Convenções que colocam o 

fim no comércio de escravos, é necessário que a sociedade institua 

instrumentos para disciplinar o trabalho da mão de obra branca, oriunda 

dos colonos estrangeiros, que começavam a chegar ao Brasil, dos mais 

diversos países, na esperança de uma vida digna. 

Neste sentido aduz Magano122, “[...] ganhava terreno no 

Império a idéia de mão-de-obra branca para substituir os cativos”. 

Nota-se, que a sociedade brasileira começa a instituir 

regime de proteção a mão de obra branca, com a chegada da libertação 

dos escravos, pondo fim a mão de obra escravocrata.  

Com a aprovação da Lei nº. 556, 25.6.1850 instituindo o 

Código Comercial brasileiro, repetindo as características e tendências do 
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 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho p. 37 e 38. 
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 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho p. 38. 
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Direito Napoleônico. É nele que encontramos o embrião do nosso contrato 

de trabalho.123 

Com o advento do Código Civil de 1.916, o contrato de 

trabalho era anteriormente denominado de locação de serviços, sendo que 

eram utilizados os arts. 1.216 a 1.236 do código civil de 1.916124. 

 Martins125 esclarece que, “A denominação de contrato 

de trabalho surge com a Lei nº. 62, de 5-6-1935, que tratou do Pacto 

Laboral”, sendo que a doutrina já usava a referida denominação, como se 

verifica em 1905, com Evaristo de Moraes, em Apontamentos de Direito 

Operário. 

Surge deste modo, a necessidade de se classificar e 

coordenar a grande quantidade de Leis esparsas vigentes no Brasil, em 

prol do direito do trabalhador. A grande importância da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovado pelo Dec. Lei 5.452, de 1º de maio de 1.943.126 

Verifica-se, que, a legislação jurídica acerca do Contrato 

de Trabalho, vai sofrendo constantes alterações, conforme a evolução 

social, cultural e econômica da sociedade brasileira, de acordo com a 

evolução decorrente de determinadas épocas em que se desenvolveu. 

2.2 CONCEITO 

Pode-se conceituar Contrato de Trabalho como uma 

convenção entre as partes contratantes, onde uma coloca a disposição da 

outra sua atividade profissional, sob a condição de subordinação e 

remuneração, a qual é chamada de salário. 
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 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho p. 107. 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.112. 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho p.112. 
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Nos dizeres de Martins 127, 

Contrato de trabalho é o negócio jurídico entre empregado e 

empregador sobre condições de trabalho. É o contrato de trabalho 

um pacto de atividade, pois não se contrata um resultado. Deve 

haver continuidade na prestação de serviços, que deverão ser 

remunerados e dirigidos por aquele que obtém a referida 

prestação. Tais características evidenciam a existência de um 

acordo de vontades, caracterizando a autonomia provada das 

partes. 

Para tanto aduz Pinto128, 

É o ajuste tácido ou expresso de vontades pelo qual uma pessoa 

física põe à disposição de pessoa física ou jurídica sua energia 

pessoal para utilização, em caráter permanente mediante 

subordinação e retribuição, a fim de realizar os fins da empresa. 

Para tanto, para que se concretize o contrato de 

trabalho entre as partes, há necessidade de ter subordinação e 

continuidades do trabalho realizado. 

Nesse sentido, aduz Magano129, “É o negócio jurídico 

pelo qual uma pessoa física se obriga, mediante remuneração, a prestar 

serviços, não eventuais, a outra pessoa ou entidade, sob a direção, de 

qualquer das ultimas”. 

Segue e esclarece Magano130, a respeito dos critérios 

necessários para caracterizar o contrato de trabalho, 

Continuidadeà[...] condição para que produza os efeitos 

desejados pelas partes, satisfazendo as necessidades que as 

induziram a contratar. 

                                            
127 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 111. 
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 PINTO, José Augusto Rodrigues, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Repertórios de conceitos 
trabalhistas: direito individual. São Paulo : LTr. p.152. 
129 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho p. 47. 
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SubordinaçãoàConsiste numa relação de dependência 

necessária na conduta pessoal do trabalhador na execução do 

contrato, face às ordens, regras ou orientações ditadas pelo 

empregador, dentro dos limites do mesmo contrato e das normas 

que os regem.  

OnerosidadeàQuando se afirma ser contrato de trabalho 

oneroso e não gratuito, quer-se dizer que os sujeitos respectivos 

sofrem um sacrifício em troco da obtenção de uma vantagem. 

No entanto, Delgado131 salienta que a pessoalidade se 

faz necessário para a formação do contrato de trabalho: 

PessoalidadeàA relação jurídica pactuada ou efetivamente 

cumprida deve ser, desse modo, intuitu personae com respeito ao 

prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se substituir 

intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização 

dos serviços pactuados. 

Entretanto, Nascimento132, vislumbra que contrato do 

trabalho é “[...] o vínculo entre empregado e empregador”. 

Ressalta Moraes Filho 133, é “[...] o acordo pelo qual 

uma pessoa natural se compromete a prestar serviços não eventuais à 

outra pessoa natural ou jurídica, em seu proveito e sob suas ordens, 

mediante salários”. 

Comprova-se, portanto, que para a consolidação do 

contrato de trabalho pactuado entre o empregado e o empregador se faz 

necessário que ocorra os fatores da subordinação a não eventualidade e a 

contraprestação seja de forma onerosa. 

                                            
131 DELGADO, Mauricio Goldinho. Curso de direito do trabalho p. 291-292. 
132

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 28. ed. rev. e atual. São 
Paulo: LTr, 2002. p. 145. 
133

 MORAES FILHO, Evaristo de, MORAES, ANTONIO Carlos Flores de. Introdução ao direito 
do trabalho, 9 ed. São Paulo: LTr, 2003.  p. 242. 
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Deste modo esclarece Sussekind134,  

Que o contrato de trabalho compreende todo contrato pelo qual 

uma pessoa se obriga a uma prestação de trabalho e, favor de 

outra [...]. é o contrato de trabalho stricto sensu, ou seja, o 

contrato de trabalho subordinado. 

Constatou-se, que o contrato de trabalho, é um negócio 

jurídico realizado entre empregado e empregador, tendo como fato gerador 

à subordinação, onerosidade, continuidade, componentes de suma 

importância na formação estrutural do contrato laboral. 

Passamos agora a analisar as diversas formas de 

contratos de trabalho. 

2.3 TIPOS DE CONTRATO DE TRABALHO 

2.3.1 CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO 

O contrato de trabalho por prazo indeterminado se 

caracteriza pelo fato das partes não estipular prazo para o seu término, 

sendo sua característica principal. Essa modalidade de contrato de trabalho 

é mais utilizada no direito trabalhista pátrio. 

Assim expressa o art. 443 da CLT “O contrato individual 

do trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou 

por escrito e por prazo determinado ou indeterminado”. 

Como ensina o professor Saad135, “É o contrato em que 

as partes não lhe estabelecem prazo de vigência”. 

Vale destacar que, para Gomes136, o contrato de 

trabalho por tempo indeterminado “[...] é aquele em que as partes, ao 

                                            
134

 SUSSEKIND, Arnaldo. TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito de trabalho. 
22. ed., volume I,  atual. São Paulo: LTr, 2005. p. 232. 
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 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho p. 153. 
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celebrá-los, não estipulam a sua duração, não prefixa o seu termo 

extintivo”. 

Corroborando com o tema em comento Delgado137, 

assim esclarece, “Contratos indeterminados são aqueles cuja duração 

temporal não tenha prefixado termo extintivo, mantendo duração indefinida 

ao longo do tempo”. 

Tem-se, notado que, a regra geral que rege o contrato 

indeterminado é a sua continuidade, a qual se prorroga no tempo, por prazo 

não fixado entre as partes. 

 No mesmo sentido ensina Ramos138, 

O contrato por prazo indeterminado é, como vimos, a regra, pois a 

força de trabalho é inserida numa atividade econômica que é 

permanente. Ademais, um dos elementos configuradores do 

contrato individual de trabalho é a não eventualidade do serviço, 

ou seja, que o serviço prestado pelo empregado seja contínuo, 

caracterizando uma necessidade permanente da empresa. 

Complementando, instrui Sussekind139, 

O contrato de trabalho caracteriza-se, em princípio, pelo sentido 

da continuidade; vive enquanto não se verifica uma circunstância 

a que a lei atribui o efeito de fazer cessar a relação que ele se 

origina. 

Destaca-se dos fatos em tela, que o princípio que rege 

o contrato de trabalho por prazo indeterminado, tem como base central a 

                                                                                                                                    
136 GOMES, Orlando, GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 178. 
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 DELGADO, Mauricio Goldinho. Curso de direito do trabalho p. 519. 
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 RAMOS, Alexandre. Contrato temporário de trabalho: combate ao desemprego ou redução 
do custo da força de trabalho. São Paulo: LTr. 1999. p. 73. 
139

 SUSSEKIND, Arnaldo, TEIXEIRA FILHO, João de Lima Instituições de direito de trabalho p. 
264. 
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não estipulação de prazo, fazendo com que o pacto laboral perdure por 

tempo indefinido entre as partes contratantes.  

2.3.2 CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

O estudo acerca do contrato de trabalho por prazo 

determinado revela certa peculiaridade que estrutura esta modalidade de 

contrato, tendo previsão legal no art. 443, § 1º e 2º da CLT, e disciplina os 

critérios para que o empregador possa utilizá-lo. 

Art. 443 – O contrato individual de trabalho poderá ser acordado 

tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo 

determinado ou indeterminado. 

§ 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de 

trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da 

execução de serviços especializados de certo acontecimento 

suscetível de previsão aproximada. 

§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se 

tratando: 

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique                   

a predeterminação do prazo; 

b) de entidades empresariais de caráter transitório; 

c) de contrato de experiência. 

Enfatiza-se que o legislador trouxe no texto da Lei os 

critérios para a utilização do contrato por prazo determinado. 

Sustenta Saad140,  

É contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado 

ou de execução de serviços especializados ou, ainda, da 
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Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 40

realização de certo acontecimento suscetível de previsão 

aproximada. 

Neste sentido Magano141, leciona, 

[...] é determinado apenas quando possua termo final certo, senão 

também quando pactuado para a realização de uma obra certa ou 

para durar até o advento de fato suscetível de previsão 

aproximada. 

Compreende-se que, para se utilizar o contrato com 

termo prefixado, é necessário o preenchimento de características 

específicas prevista na legislação vigente. 

Diante do exposto, aduz Carrion142, 

É aquele em que as partes prevêem um limite à sua duração; 

esse limite pode ser um dia determinado, a execução de certos 

trabalhos ou um fato futuro de cujo acontecimento há certeza e, 

não se sabendo o dia exato, pode-se antevê-lo com aproximação. 

Preleciona Gomes143, a respeito do contra de trabalho 

determinado, “Sempre que as partes manifestam a vontade de se não 

ligarem indefinidamente, e saibam de antemão que se desligará 

automaticamente, o contrato é por prazo determinado”. 

Nesta linha de pensamento, denota-se que, a existência 

do contrato de trabalho por prazo determinado está condicionada a um 

determinado objetivo para a sua realização, bem como para a sua 

conclusão, tornando-se pouco utilizado pelas partes contratantes. 
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 MAGANO, Otávio Bueno. Manual do direito do trabalho p. 163. 
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 CARRION, Valentim, CARRION, Eduardo. Comentários à consolidação das leis do 
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Como bem destaca Ramos144, “Aquele cuja vigência 

dependa de termo prefixado (termo) da execução de serviços específicos 

(obra certa) ou da realização de certo acontecimento suscetível de previsão 

aproximada”. 

Aduz Pinto145, 

Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 

cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de 

serviços especificados ou ainda da realização de certo 

acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

Compreende-se, que para a validade do contrato de 

trabalho por prazo determinado, não basta à vontade das partes, deve ser 

observada a imperatividade da norma que regula o assunto na utilização 

dos contratos por prazo determinado.  

2.3.3 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

Pode-se conceituar contrato individual de trabalho como 

um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego, de 

acordo com a CLT em seu art. 442 –“Contrato individual de trabalho é o 

acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”. 

Conceitua Moraes Filho146, “[...] o acordo pela qual uma 

pessoa natural se compromete a prestar serviços não eventuais à outra 

pessoa natural ou jurídica, em seu proveito e sob suas ordens mediante 

salário.  

                                            
144 RAMOS, Alexandre. Contrato temporário de trabalho: combate ao desemprego ou redução 
do custo da força de trabalho p. 73. 
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Denota-se que, esta espécie de contrato é regida por 

peculiaridades, que independem da vontade das partes, como dependência 

e subordinação, são alguns dos critérios necessários na elaboração do 

contrato individual. 

Quanto ao tema em comento Azevedo147, assevera,  

[...] (negócio jurídico ou contrato realidade, conforme o 

consentimento recíproco venha a ser expresso ou tácito) pelo qual 

uma pessoa natural (o empregado) presta trabalho não eventual 

[...] em proveito alheio (pessoa está que tanto pode ser natural, ou 

jurídica ou mesmo simplesmente formal, como as universalidades 

de direito), sob ordens (componente subordinativo o mais 

destacado à identificação da qualificação empregatícia [...]) e 

mediante salário (elemento pertinente, junto com o trabalho, com 

a onerosidade da contratação). 

Destaca Gomes148,  

Contrato de trabalho como a convenção pela qual uma pessoa 

põe à disposição de outra sua atividade profissional, de modo a 

trabalhar sob direção desta e em seu proveito, mediante 

remuneração, que se chama salário. 

Desta forma, verifica-se, que o contrato de trabalho 

individual é um acordo entre empregado e empregador, tendo como 

característica a remuneração e a subordinação. 

Para Martins149, “É o segmento do direito do trabalho 

que estuda o contrato individual do trabalho e as regras legais ou 

normativas a ele aplicáveis”. 

                                            
147

 AZEVÊDO, Jackson Chaves de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2001. p. 110.  
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Conforme explica Saad150, “Onde imperam as 

liberdades individuais, ainda tem, como elemento essencial, o acordo de 

vontades do empregador e do empregado”. 

Verifica-se que, um dos fatores para a formação do 

contrato individual do trabalho, é a simples negociação das condições de 

trabalho entre empregado e patrão. 

Assim expressa Carrion151, “[...] aquele que tem por 

conteúdo, ou elemento objetivo, a relação de emprego, a que se estabelece 

entre o empregado e o empregador”. 

Ainda, como ensina o professor Delgado152, “Contrato 

individual de trabalho é aquele que tem um único empregado no pólo ativo 

da relação jurídica formada”. 

De acordo com o entendimento doutrinário, o contrato 

de trabalho individual é um ato jurídico na qual depende da livre vontade de 

manifestação entre o empregado e o empregador para a sua celebração, 

formando a relação jurídica pertinente a este contrato. 

2.3.4 CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 

O contrato coletivo de trabalho tem como objetivo, a 

união de dois ou mais sindicatos, no intuito de representar classes 

econômicas e profissionais, conforme prescreve o art. 611 da CLT, in 

verbis. 

Art. 611.  A convenção coletiva de trabalho e o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de 

categorias econômicas e profissionais estipulam condições de 

                                            
150

 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho p. 106. 
151

 CARRION, Valentim, CARRION, Eduardo. Comentários à consolidação das leis do trabalho 
p. 282. 
152

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho p. 516. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 44

trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às 

relações individuais de trabalho. 

Verifica-se que a Constituição da República Federativa 

do Brasil, traz em seu art. 7º, XXVI, “Reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho”, portanto adquirindo o reconhecimento 

constitucional dos acordos coletivos.  

Para Martins153, 

[...] todo acordo escrito relativo às condições de trabalho e de 

emprego, celebrado entre um empregador, um grupo de 

empregadores ou uma ou várias organizações de empregadores, 

de um lado, e, de outro, uma ou várias organizações 

representativas de trabalhadores, ou, na falta dessas 

organizações, representantes dos trabalhadores interessados, por 

eles devidamente eleitos e credenciados, de acordo com a 

legislação nacional. 

Desta forma, nota-se que o contrato coletivo de trabalho 

tem como escopo a representação dos empregados pelos sindicatos 

perante as organizações dos empregadores. 

Esclarece o art. 24 do projeto nº. 8.21/91154, 

O instrumento normativo pelo qual as entidades representativas 

de uma ou mais categorias, de uma ou mais ramos de atividades 

econômicas, estipulam normas salariais e condições de trabalho, 

a serem aplicadas, no âmbito das respectivas representações de 

trabalho. 

Discorrendo sobre o assunto, Nascimento155, 

Contrato coletivo de trabalho é por alguns para designar o gênero 

cujas espécies são o acordo coletivo em nível de empresa e a 
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convenção coletiva em nível de categoria na base territorial do 

sindicato conveniente. 

Denota-se que, o contrato coletivo de trabalho se 

formaliza entre representantes da classe dos empregadores e a classe 

representante dos empregados (sindicatos). 

Carrion 156 esclarece, 

 Contrato de trabalho coletivo é o ramo jurídico que 

estuda as normas e princípios das relações laborais dos trabalhadores 

(enquanto grupo organizado, despersonalizado), perante os empregadores. 

Partindo dessa premissa Gomes157, aduz “Tal contrato 

se estipula entre um empregador e uma pessoa jurídica, representantes 

dos trabalhadores, ou com um grupo de trabalhadores, sem personalidade 

jurídica”.  

Assim, entende-se, que o contrato coletivo seria de 

caráter normativo com natureza jurídica, com fim de estipular, criar, 

modificar condições de trabalho entre sindicatos dos trabalhadores e o 

órgão que representa a entidade dos empregadores. 

2.4 RELAÇÕES DE TRABALHO 

Á analise que se fará a respeito das relações de 

trabalho, tem como objetivo a compreensão da mão de obra realizada pelo 

funcionário sem que ocorra a subordinação e as demais características que 

norteiam o contrato de trabalho. 
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Na visão de Azevedo158, “A relação de trabalho possui 

caráter genérico e abarca todo e qualquer vínculo jurídico que tenha por 

objeto uma obrigação de fazer, consubstanciada em trabalho humano”. 

Pode-se, portanto verificar que a relação de trabalho é 

constituída de características genérica que englobam o direito individual, 

com a obrigação de fazer, não caracterizando vínculo empregatício. 

Discorrendo sobre o tema, sustenta Nascimento159, 

[...] são as que se constituem no âmbito do contrato individual de 

trabalho, tendo como sujeitos o empregado e o empregador, 

singularmente considerados e como objeto interesses individuais 

de ambos no desenvolvimento do vínculo de trabalho do qual são 

sujeitos. 

Assevera Delgado160, “[...] todas as relações jurídicas 

caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma 

obrigação de fazer consubstanciada em labor humano”. 

E ainda segundo Delgado161, 

A prestação de trabalho pode emergir como uma obrigação de 

fazer pessoal, mas sem subordinação; como uma obrigação de 

fazer sem pessoalidade nem subordinação; como uma obrigação 

de fazer pessoal e subordinada, mas episódica e esporádica. 

Denota-se, que a relação de trabalho engloba as 

atividades individuais, versando sobre modalidades de pactuação de 

prestações de labor, como trabalho avulso e trabalho eventual. 

Dispõe Moraes Filho162, “[...] é de quem trabalha, com 

liberdade de ação, métodos é costumes seus, instrumental de trabalho de 
                                            
158
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sua propriedade, com livre escolha no que concerne à realização de sua 

obrigação”. 

Na visão de Magano163, 

[...] relação de trabalho como situação jurídica objetiva, 

estabelecida entre um trabalhador e um empregador, para a 

prestação de um serviço subordinado, qualquer que seja o ato ou 

a causa de sua origem. 

Entende-se, assim, que está relação de trabalho 

engloba, uma relação de afazeres autônoma, relação de trabalho 

temporário, relação de trabalho eventual e outras modalidades de 

pactuação de prestação de trabalho (estágio). 

Outra peculiaridade desta modalidade é que o executor 

do serviço utiliza suas próprias ferramentas na execução do trabalho, e da 

forma que melhor concerne a sua realização, sendo que está modalidade 

não se encontra sob o manto da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

2.5 RELAÇÃO DE EMPREGO 

Em face da relevância deste tema, faremos uma 

projeção a respeito dos conceitos doutrinários que norteiam a relação de 

emprego, e os entendimentos através da jurisprudência de acordo com os 

Tribunais Trabalhistas. 

Verifica-se que os arts. 2º e 3º da CLT fornecem 

elementos caracterizadores da relação de emprego: pessoalidade, não-

eventualidade, onerosidade e subordinação.164 
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Neste sentido a súmula 386 do TST, 

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o 

reconhecimento de relação de emprego entre o policial militar e 

empresa privada, independente do eventual cabimento de 

penalidade prevista no Estatuto do policial Militar. (ex.OJ SDI-1 

167) (Res. TST 129/05, DJ, 20.04.05) 

Na mesma linha de entendimento a jurisprudência do 

TRT12, 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. Presentes os 

requisitos caracterizadores das figuras de empregado e 

empregador, constantes nos arts. 2º e 3º do texto consolidado, 

mister reconhecer a existência de vínculo empregatício entre os 

litigantes. Já que, se tratando de relação de emprego, há que 

prevalecer a essência em detrimento da forma, em virtude do 

princípio da primazia da realidade165. 

Verifica-se que, a Justiça Trabalhista reconhece a 

relação de emprego, diante dos requisitos caracterizadores entre 

empregado e empregador presentes nos arts. 2º e 3º do texto consolidado. 

Para Delgado 166,  

[...] relação contratual que tem por objeto uma obrigação de fazer 

(obligatio faciendi) prestada com não eventualidade, 

onerosamente, de modo subordinado e em caráter de 

pessoalidade (intuitu personae) no que tange ao prestador de 

trabalho. 

Para Cunha 167, “Relação de emprego é um pacto de 

trato sucessivo, ou, que pressupõe permanência no tempo, inexistência de 

interrupção”. 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região. Acórdão 16352/2006. Juiz Relator: 
Marildo, Carlos de Lima, publicado no DJ/SC em 27/11/2006, p. 38. Disponível em: 
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Pode-se, portanto verificar que a relação de emprego 

depende de certos pressupostos imprescindíveis para que ocorra o vínculo 

empregatício. 

Neste sentido, Azevedo168 aduz, 

A relação de emprego é, pois, a prestação de serviço por pessoa 

física, de forma pessoal (intuito personae), não eventual 

(continuidade), subordinando o trabalhador às ordens do 

empregador, pessoa física ou jurídica, e mediante salário. 

Nascimento169 assevera que, 

Tanto o contrato como a relação de emprego podem dar origem 

ao vínculo entre empregado e empregador, distingüindo-se ambos 

porque quando a origem é o contrato o vínculo nasceu em 

decorrência do acordo de vontades entre os sujeitos, mas quando 

a origem é simplesmente a relação o vínculo não nasceu por força 

de um acordo de vontade entre os sujeitos, mas por obra de fato, 

a prestação de serviços, geradora dos mesmos efeitos. 

Observa-se, portanto, que a relação de emprego está 

ligada diretamente aos requisitos de subordinação, continuidade, por parte 

do empregado. 

Aduz Saad170, 

O núcleo da relação de trabalho é a prestação de serviços, objeto 

de um contrato bilateral em que o empregado se obriga a realizar 

determinada tarefa sob certas condições, mas com direito a um 

salário; o empregador tem o direito de exigir a prestação de 

serviços, mas se obriga a pagar o salário ajustado. 

                                                                                                                                    
167

 CUNHA, Maria Inês Moura.  S.A. Direito do trabalho. 2 ed., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva. 
1997. p. 64. 
168

 AZEVÊDO, Jackson Chaves de. Curso de direito do trabalho p. 72. 
169 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho p.146. 
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Destaca-se que, para ocorrer o reconhecimento da 

relação de emprego, se faz necessário a presença dos elementos 

caracterizadores da relação de emprego, insertos nos arts. 2º e 3º da CLT, 

sendo de suma importância para caracterizar o vínculo empregatício entre 

as partes. 

Uma vez estabelecida à concepção sobre contratos de 

trabalhos e suas modalidades, passaremos a discorrer sobre a participação 

dos empregados nos lucros das empresas brasileiras. 
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CAPÍTULO 3 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS DAS 
EMPRESAS BRASILEIRAS 

CONSIDERAÇÕES INCIAIS SOBRE LUCRO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

3.1.1 Aspectos históricos e de legislação 

Atualmente no Brasil as empresas, não estão auferindo 

lucro facilmente, por isso os empresários tem que auto avaliar-se e 

visualizar o que deve ser modificado. 

Em resposta a astúcia e coragem do empreendedor o 

legislador ao longo do tempo vêm aperfeiçoando a lei no que diz respeito 

aos lucros percebidos pela empresa em relação aos trabalhadores.  

A primeira tentativa de instituir-se a participação nos 

lucros no Brasil data de 1.919, por intermédio do Deputado Deodato Maio, 

porém não obtendo sucesso.171 

A participação nos lucros foi prevista efetivamente pela 

primeira vez na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1.946, no art. 

157, inciso IV172-“participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros 

da empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar”. 
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Verifica-se que, a Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1.946, aludia à participação dos empregados nos lucros das 

empresas de forma obrigatória e direta, não abordando a participação de 

forma facultativa. 

Há Constituição de 1967, no art. 158, inciso V173 -

“integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa, com 

participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, nos casos e 

condições que foram estabelecidas”, previa a participação do trabalhador. 

Denota-se, que, o constituinte não menciona a figura da 

obrigatoriedade da participação do empregado nos lucros das empresas, na 

Constituição de 1967, admitindo, porém a participação na gestão das 

empresas de forma não excepcional. 

O inciso V do art. 165 da EC nº. 1, de 1.969, mudou um 

pouco a redação do direito à participação nos lucros previstos na Lei Magna 

anterior: “integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com 

participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for 

estabelecido em lei174”. 

Percebe-se, que, a participação nos lucros das 

empresas tem uma conotação diferente, em relação a Constituição anterior, 

trazendo a participação na gestão da empresa, de maneira excepcional. 

No âmbito da legislação ordinária, a CLT estabelece 175,  

Art. 621 As convenções e os Acordos poderão incluir, entre suas 

cláusulas, disposições sobre a constituição e funcionamento de 

comissões mistas de consulta e elaboração, no plano da empresa 

e participação nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma 
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de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das 

comissões, assim como o plano de participação, quando for o 

caso. 

Têm-se, notado, que o Legislador tentava encontrar 

uma forma adequada para regulamentar a participação nos lucros, através 

de Medidas Provisórias, acordos coletivos de trabalho entre empresas e 

sindicatos. 

Com o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 no inciso XI, do art. 7º, preleciona176: “participação nos 

lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 

na gestão da empresa, conforme definido em Lei”. 

Constata-se, que o referido artigo constitucional 

desonera o empregador, desvinculando a participação nos lucros das 

empresas dos salários percebidos pelos empregados. 

O Legislador institui ainda vantagens para as empresas, 

que efetuar a distribuição dos lucros aos seus empregados. Fato esse que 

está expresso no Capítulo IV da CRFB/88, que versa a respeito da Ciência 

e Tecnologia, assim sendo transcreve-se o seguinte artigo177, 

Art. 218 [...] 

§ 4ºA lei apoiará é estimulará as empresas [...] que pratiquem 

sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 

desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho. 

                                            
176

 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil.Brasília, DF, 
1988. 
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1988. 
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Neste sentido, constata-se, que o Legislador vem 

tratando do assunto, com o objetivo de encontrar uma forma adequada que 

possa ser aplicada no âmbito da relação de emprego. 

Com a edição a Lei 10.101/2000, que regulamentou o 

dispositivo Constitucional o qual trata da participação nos lucros, além de 

estabelecer a natureza não salarial da participação e demais conflitos sobre 

o tema. 

3.1.2 Conceito de Lucro 

Para ter uma compreensão adequada a respeito da 

participação nos lucros, abordaremos neste item o conceito de lucro. 

Neste sentido, Martins178, “[...] é o lucro líquido, ou seja, 

o lucro existente após deduzidas todas as despesas da receita obtida pela 

empresa”. 

Como ensina Martins179, lucro “Diz respeito ao resultado 

da atividade econômica da empresa, abstraída as despesas do 

empreendimento”.  

Compreende-se que, o conceito de lucro está ligado a 

natureza da empresa, decorrente da atividade econômica da empresa. 

Corroborando com o assunto Sussekind180, 

É aquele auferido pela empresa depois de deduzidos as reservas 

e as despesas operacionais, nas quais se inclui a participação 

concedida aos empregados, além dos reajustes patrimoniais e 

deduções autorizadas. 
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Conforme Diniz181 esclarece, 

Ganho líquido obtido com especulações, depois de descontadas 

todas as despesas. Proveito ou vantagem decorrente de uma 

operação industrial ou mercantil. [...] resultado pecuniário advindo 

de um negócio. Diferença entre o capital empregado e aquilo que 

ele produziu. 

Compreende-se, que lucro é aquele auferido pelas 

empresas, depois de deduzidos todas as despesas operacionais, inclusive 

as despesas com participação nos lucros. 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 

Torna-se necessário falar sobre as classificações que 

norteiam a participação nos lucros, não se preocupando, se estão certas ou 

erradas, ou são necessárias ou desnecessárias, para o efeito do estudo de 

determinado assunto. 

Martins182 assim as classifica, 

Quanto à origem, a participação nos lucros poderia ser contratual, 

decorrente do contrato de trabalho; Convencional, estipulado por 

meio de acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho; e 

Legal, quando proveniente de Lei. 

De acordo com Martins183,  

Se a participação for contratual, pode ser tácita ou expressa. 

Tácita, quando é paga reiteradamente sem qualquer ajuste 

expresso das partes. Expressa, quando as partes ajustam a 

participação, podendo ser verbal ou escrita.  
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Neste sentido, denota-se que a origem da participação 

dos empregados nos lucros das empresas, é constituída por mais de um 

critério. 

Dispõe Martins184, a respeito da natureza da 

participação nos lucros, como também das formas de participação nos 

lucros, 

Quanto à natureza, a participação nos lucros pode ser definida 

como obrigatória ou facultativa. Facultativa, depreende-se do 

inciso XI do art. 7º da Lei Maior de 1.988 que a participação nos 

lucros é facultativa, isto é, não é obrigatória, como mencionava a 

Constituição de 1.946 [...]. Obrigatória é imposta por lei, como a 

decorrente da Constituição de 1.946, que prévia a obrigatoriedade 

da participação nos lucros das empresas por parte dos 

trabalhadores. 

Pode-se assim perceber, que ambos os critérios 

utilizados para distinguir a natureza da participação dos empregados nos 

lucros das empresas é proveniente de lei. 

Quanto à modalidade, pode ser direta, indireta ou mista, 

diante disso aduz Martins185, 

Direta a constituição de 1.946 preconizava a participação direta 

nos lucros, que poderia ser um pagamento em dinheiro, calculado 

sobre o lucro líquido existente no final do exercício. Indireta o 

pagamento não é feito diretamente ao empregado, mas podem 

ser idealizados sistemas de pagamento com objetivos sociais, 

como refeitórios, colônias de férias, [...], num sentido coletivo. 

Misto a participação mista envolve aspectos diretos e indiretos. 

Evidencia-se, que a modalidade de pagamento pode 

ocorrer de duas maneiras, uma em espécies, calculado sobre o lucro 
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líquido no final do exercício ou em forma de benfeitorias, com fim social, de 

uso coletivo dos empregados. 

O critério de distribuição se caracteriza de duas formas, 

a coletiva ou individual, em face da participação nos lucros. 

Segundo Martins186, a participação individual ocorre 

para “[...] cada trabalhador terá individualizada sua quota, [...] dividindo-se o 

lucro liquido do exercício pelo número de empregados existentes na 

empresa”. 

No entanto, aduz Martins187, a respeito do Coletivo, 

[...] pode-se adotar um critério de pagamento coletivo a todos os 

empregados, sem individualizá-los, como um sistema de 

distribuição de ações que ficariam em poder do sindicato para uso 

de natureza coletiva aos empregados [...]. 

Verifica-se que, a maneira utilizada para distribuição 

dos lucros aos empregados dar-se-á de forma distinta, podendo ser 

implantada individual ou coletivamente. 

No que diz respeito à fonte de lucros, Martins188 faz os 

seguintes comentários, “Geral, o lucro seria distribuído em relação a todos 

os empregados da empresa. Na parcial, apenas alguns setores ou seções é 

que teriam a distribuição dos lucros, como os setores mais produtivos, [...]”. 

 Na visão de Martins189, à época do pagamento do lucro 

pode ser imediata ou diferida, 

A imediata importa pagamento da participação nos lucros dentro 

de um período curto de tempo após o levantamento do balanço, 
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como de 30 dias após o encerramento do exercício etc. A 

participação diferida seria seu pagamento em longo prazo, até 

mesmo como forma de capitalização [...]. 

Segundo Martins190, a forma de pagamento da 

participação nos lucros é realizada de maneira “Pecuniária, com 

recebimento em dinheiro” e de maneira “[...] acionária, com pagamento em 

ações da empresa [...]”. 

Constata-se que, a Lei 10.101/2000, quando refere-se 

da forma de pagamento da participação nos lucros das empresas, permite 

que o pagamento seja feito por mais de uma fonte. 

3.3 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

3.3.1 Conceito 

A Legislação brasileira estabeleceu duas maneiras 

distintas, em relação à participação nos lucros ou em resultados. É preciso 

esclarecer  que as duas palavras são diferentes. 

Para Corrêa191, lucro é, 

[...] o saldo contábil verificado num determinado período, depois 

de deduzido das receitas operacionais da empresa, todos os 

custos e despesas decorrentes e necessárias para a obtenção 

dessas receitas. A esse saldo que poderá ser positivo ou negativo, 

dá-se o nome de lucro ou prejuízo respectivamente e engloba 

tanto os aspectos econômicos como os de caráter financeiro. 

Considerando o exposto, pode-se verificar que havendo 

o balanço do passivo e do ativo, por determinado período, descontados os 

custos o saldo que restar seja positivo ou negativo é o lucro ou o prejuízo. 
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No entanto Corrêa192 destaca em relação ao resultado, 

[...] entende-se determinado objetivo da empresa, tidos como um 

alvo que pode ser alcançado ou não após um período 

predeterminado, fixados mediante um critério previamente 

estipulado e que motivam os esforços em sua direção. Em outras 

palavras, resultado é a previsão de um ou mais objetivos 

pertinentes à realidade da empresa, colocados como desafios a 

serem alcançados. 

Diante disso, é evidente que a participação nos 

resultados visa realizar um programa de incentivo e melhoria da qualidade 

e produtividade da empresa. 

Torna-se, claro que lucros e resultado diferem 

totalmente, pois lucro é balanço do ativo e do passivo da empresa, 

enquanto resultado é um programa de meta que a empresa pretende 

alcançar. 

Diante do tema em tela, aduz Martins193, 

É o pagamento feito pelo empregador ao empregado, em 

decorrência do contrato de trabalho, proveniente da lei ou da 

vontade das partes, referente a distribuição do resultado positivo 

obtido pela empresa, o qual o obreiro ajudou a conseguir. 

Em suma, vislumbra-se, que a participação dos 

empregados nos lucros das empresas, é decorrente do resultado positivo 

obtido pela empresa. 

Para Nascimento194, 

É um sistema de remuneração de trabalho complementar ao 

salário, [...] segundo o qual, todo o trabalhador, além do salário 
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normal participa dos benefícios da empresa em que presta o seu 

serviço, sem nenhuma responsabilidade quanto aos prejuízos. 

Sussekind195 esclarece, 

A participação neste caso nada mais será do que uma condição, 

imposta por lei, negociação coletiva ou acordo entre as partes 

contratantes, integrantes do próprio contrato de trabalho. 

Partindo dessa premissa, entende-se que, a 

participação nos lucros da empresa pelo empregado é proveniente de lei ou 

através de acordos entre as partes, decorrente do contrato de trabalho, 

sendo também possível através de acordos coletivos, sobre o resultado 

positivo auferido pela empresa. 

3.3.2 Distribuição dos lucros pelas empresas  

Denota-se que, a distribuição dos lucros efetuados 

pelas empresas dar-se-á de maneira geral para todas as entidades 

privadas.196 

Desta forma, verifica-se que, as empresas que devem 

distribuir lucros auferidos ao longo do ano são de origem privadas, pois as 

empresas de ordem pública não visam lucros.197 

Em suma, os empregados terão participação nos lucros 

das empresas, desde que a empresa seja de natureza privada, pois são as 

empresas que visam lucros, excluí-se a participação nos lucros nas 

empresas de ordem pública, pois não auferem lucro.   

                                            
195

 SUSSEKIND, Arnaldo; TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho 
p.484. 
196 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p. 97. 
197

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p. 97. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 61

3.3.3 Beneficiários  

Pode-se, portanto, perceber, que o Legislador vem 

trabalhando o tema a respeito de quem têm direito a participação nos lucros 

das empresas, desde a Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1946. 

Verificamos que, a Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1946 não fazia distinção entre os trabalhadores que deveriam ter 

a participação nos lucros das empresas, conforme o caput do art. 157, e 

inciso IV198: 

Art. 157 A legislação do trabalho e a da previdência social 

obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros que visem a 

melhoria da condição dos trabalhadores. 

[...]  

IV – participação obrigatória e direta dos trabalhadores nos lucros 

da empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar. 

Ressalta-se, que a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1.967, também abordou o tema, há qual 

determinava a seguinte redação199, 

Art. 158 A constituição assegura aos trabalhadores os seguintes 

direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem a melhoria, 

de sua condição social: 

[...] 

V – integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da 

empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na 

gestão, nos casos e condições que forem estabelecidos. 

                                            
198

 BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 
1946. 
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Neste sentido percebe-se que, as Constituições 

anteriores há CRFB/88, fizeram menção a participação nos lucros das 

empresas de forma genérica, incluindo todos os trabalhadores, de acordo 

com o estabelecido na lei ordinária.200 

Com a elaboração da CRFB/88 houve mudanças 

significativas, pois foi ressaltado no caput do art. 7º, e no inciso XI do 

referido artigo uma nova redação em relação às Constituições anteriores.201 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 

empresa, conforme definido em lei. 

Evidencia-se, que o legislador introduziu neste 

dispositivo constitucional quem têm direito a participação nos lucros, 

acrescentando que a participação nos lucros seja desvinculada do salário. 

3.3.4 Critérios  

No que diz respeito a critérios, temos que deixar claro 

que a direção da empresa deverá defini-los conjuntamente com a comissão 

de empregados ou pelo representante indicado pelo sindicato da respectiva 

categoria (Lei nº. 10.101/2000 art. 2ª, I), pois este será utilizado para ratear 

o lucro entre empresa e empregados. 

A respeito dos critérios utilizados para a distribuição dos 

lucros percebidos pelos empregados durante o período que laboraram para 

as empresas, Martins202 estabelece,  

                                            
200

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas, p.105. 
201
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a) IgualitáriosàDetermina que todos receberão a título de 

participação nos lucros exatamente a mesma quantia. 

b) Necessidade individualàEste método é utilizado para 

satisfazer a necessidade individual de cada trabalhador. 

c) ProporcionalidadeàVisa fracionar o período em que o 

empregado esteve ativo na empresa, para saber a fração nos 

lucros. 

O TRT12, já decidiu nesse sentido, 

Ementa: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. 

PAGAMENTO PROPORCIONAL. INCABIMENTO. Não atendidos 

os supostos fixados no acordo que instituiu a participação nos 

lucros e resultados no âmbito da empresa-ré, bem como 

inexistindo previsão de pagamento proporcional aos empregados 

desligados durante sua execução, descabe qualquer condenação 

no particular. Ressalto ser válido tal ajuste, porquanto decorrente 

da livre manifestação de vontade das partes envolvidas, não 

contrariando qualquer preceito da Lei nº. 10.101/00203. 

Conforme Martins204 o critério igualitário é “[...] 

determinar que todos receberão exatamente a mesma coisa a título de 

participação nos lucros, sem distinções”. 

Partindo dessa premissa exalta Tuma205, que o critério 

igualitário “[...] é um valor igual para todos independentemente do nível 

salarial”. 

Diante dessa constatação, verifica-se que, o critério 

igualitário utilizado por determinadas empresas no sentido de buscar a 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p.116. 
203 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 12 Região. Acórdão 16941/2006, da 3ª Turma do 
Tribunal. Juíza Relatora: Ligia M. Teixeira Gouveia, publicado no DJ/SC em 04-12-2006, p.13. 
Disponível em:<http://www3.trt12/gov.br/juris> . Acesso em 8/10/2007 
204

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p.116. 
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 TUMA, Fábia. Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultado das empresas, São 
Paulo: LTr, 1999. p. 207. 
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igualdade de distribuições dos lucros visa igualar todos os segmentos da 

empresa em relação à participação nos lucros. 

Martins206 ressalta que “[...] a partilha deve levar em 

conta a necessidade individual de cada trabalhador”. 

Com relação a este critério, tem-se como objetivo sanar 

as dificuldades que cada empregado possui de forma individualizada. 

O critério individual tem como base estabelecer vínculos 

de satisfação e produção ao empregado. No entanto o critério da 

proporcionalidade pretende estabelecer a fração de lucro que o empregado 

trouxe a empresa. 

Na concepção de Martins207, ”[...] deve haver 

proporcionalidade na participação nos lucros, sendo que deverá recebê-la 

de acordo com a sua capacidade”. 

Em suma, vislumbra-se, que o trabalhador deverá 

receber a cota referente ao período que laborou na empresa, de forma 

proporcional aos meses trabalhados. 

De outro modo, Corrêa208, estipula os seguintes 

critérios, 

DistribuiçãoàO critério de distribuição nada mais é do que a 

simples divisão do bolo em partes iguais ou desiguais, para cada 

um. 

Participaçãoà[...] tem um significado muito mais abrangente, 

pois procura dividir o bolo proporcionalmente a real contribuição 

                                            
206

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p. 116. 
207

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas p. 116. 
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de cada funcionário, ao longo do ciclo por meio da ponderação de 

três fatores [...]   

 A divisão de critérios explanada por Corrêa tem no seu 

âmago a distribuição dos lucros em partes iguais ou desiguais e também a 

participação proporcional de cada empregado.209 

Mas, no entanto Corrêa utiliza-se de outros fatores 

determinantes para estipular os critérios de distribuição e participação. 

Em conjunto com o critério de distribuição estão 

previstos os seguintes sub critérios na visão de Corrêa210, 

Um valor fixo igual para cada umà[...] a pretensão apenas é 

dividir o bolo pelo numero de funcionários da empresa, 

independentemente do cargo, salário etc. 

Um valor fixo, porém diferenciado pelo cargoàNesta 

modalidade, cargos de níveis maiores receberão mais que os 

níveis menores. 

Um valor proporcional ao salário de cada umà[...] significa 

dividir o bolo pelo total da folha de pagamento e multiplicado pelo 

salário de cada um. 

Um salário proporcional ao tempo de casaà[...] será 

proporcional apenas ao tempo de trabalho de cada funcionário. 

Receberá mais que tiver maior tempo de serviço na empresa. 

Em face de tal preceito, entende-se que, o empregador, 

a comissão de empregados ou representante do sindicato, poderão optar 

no momento da elaboração do programa de participação nos lucros da 

empresa, os critérios que melhor adaptar-se a empresa e aos empregados. 
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Outro ponto de extrema importância são os sub critérios 

elencados por Corrêa211, para a obtenção do critério de participação, 

DesempenhoàA avaliação do desempenho é um fator 

obrigatório para caracterizar efetivamente a participação. [...] não 

há participação se não houver a efetiva mediação da performance 

de cada um [...] 

Nível HierárquicoàAlém de ter seu próprio valor, o nível 

hierárquico é considerado um fator base [...] 

Experiência InternaàÉ determinada pelo tempo de trabalho na 

empresa, que cada funcionário atingirá, ao término do ciclo do 

programa. 

Com base nesses critérios e sub critérios colacionados 

na pesquisa, observamos que cabe a cada empresa e suas respectivas 

comissões de empregados ou o representante sindical, pesar os prós e 

contras, e utilizar-se dos critérios que satisfaçam a ambos. 

3.3.5 Vantagens e desvantagens 

3.3.5.1 Vantagens 

Sabe-se, que todos os desafios e planejamentos trazem 

em seu bojo vantagens e desvantagens em relação à participação nos 

lucros das empresas não é diferente. Assim sendo, colacionamos algumas 

interpretações doutrinaria a respeito do tema. 

Martins212 preceitua a respeito das vantagens na 

participação dos lucros das empresas, 

[...] aperfeiçoar a relação entre o capital e o trabalho; evitar 

conflitos sociais na empresa; o empregado além de receber seu 
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salário, em virtude dos resultados normais que obteve para a 

empresa, receberia um plus pelos lucros e pelo seu desempenho. 

Em face desta citação, fica consignado que a 

participação nos lucros das empresas proporciona um âmbito psicológico 

favorável na esfera da empresa entre empregado e empregador, além de 

perceber um valor pela participação nos lucros.   

Nesse compasso, o TRT12, já decidiu, 

Ementa: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. Lei 

n.º 10.101/00. O dispositivo legal traz encorpada a intenção de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa como instrumento de integração entre o capital e o 

trabalho e como incentivo à produtividade (art.1), e seu 

pagamento não constitui base de incidência de qualquer encargo 

trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade 

(art.3º)213. 

No entanto na visão de Corrêa214, as vantagens são as 

seguintes, 

a) Clara visão da atuação individual e da contribuição de cada um; 

b) Isenta de partilha se apurar prejuízo no período; c) Pode evitar 

distribuição de capital em vez de lucro; d) Gera menor pressão 

sobre um determinado setor; f) Facilita o comprometimento dos 

participantes. 

As vantagens ajustadas a critério do lucro proporciona 

uma maior dimensão a respeito da produtividade e desempenho de cada 

empregado, na sua atuação individual como também em sua contribuição 

na formação do lucro e / ou perdas. 

                                            
213

 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 12 Região. Acórdão 15050/2006, da 2ª Turma do 
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3.3.5.2 Desvantagens 

É importante salientar que o programa de participação 

nos lucros poderá apresentar algumas desvantagens tanto para o 

empregado como para o empregador, diante disso colacionamos algumas 

desvantagens oriundas da doutrina.   

Martins215 aduz, 

Quanto às desvantagens, [...] da participação nos lucros, pode 

implicar perda de certos benefícios diretos e concretos do 

trabalhador, [...] que muita vezes é condicionada à existência de 

lucro, pois, se a empresa tiver prejuízo, nada irão perceber. 

Denota-se que, o trabalhador não terá direito a perceber 

certa quantia pelo seu trabalho perante a empresa, caso a mesma não 

venha a obter lucros com atividade desenvolvida, fazendo com que o 

empregado não perceba nenhum rendimento para seu sustento. 

Sobre o tema da desvantagem aduz Corrêa216, 

a) maior abertura de informações; b) menor credibilidade dos 

números apurados; c) maior dificuldade na negociação das regras 

do programa. 

A respeito das desvantagens o TRT12, tem o seguinte 

posicionamento, 

Ementa. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. O empregado que não 

preenche as condições necessárias ao percebimento das 

vantagens previstas em acordo entabulado com a comissão de 

negociação não fará jus à parcela distribuída aos demais 

                                            
215

 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas, p. 112.  
216

 CORRÊA, Waldir Evangelista. Participação nos lucros ou resultados: uma metodologia 
inteligente aplicável a todas as empresas, de todos os tamanhos p. 55 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 69

trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultado da 

empresa217. 

Contudo, o programa de participação nos lucros 

também pode apresentar algumas desvantagens, as quais foram citadas 

acima por Corrêa e igualmente por Martins, vai depender da perspicácia da 

empresa e também dos trabalhadores saberem superá-las no dia-a-dia. 

3.3.6 Distinção com outras verbas 

3.3.6.1 Gratificação 

Antes de darmos inícios ao estudo, faz-se necessário 

estabelecer distinção entre outras formas de pagamentos que o empregado 

possa ter direito, para que na prática não ocorra confusão. 

Neste sentido Martins218 assevera que, “A gratificação 

tem o sentido de um pagamento feito por liberalidade pelo empregador, de 

forma espontânea”.  

Esse tema está previsto na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, em seu parágrafo 1º, artigo 457, o qual se transcreve219: 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para 

todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 

pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas 

que receber. 

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como 

também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 

                                            
217 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 12 Região. Acórdão 15542/2006, da 2ª Turma do 
Tribunal. Juíza Relatora: Maria Olivé Malhadas, publicado no DJ/SC em 16-11-2006, p.45. 
Disponível em:<http://www3.trt12/gov.br/juris> . Acesso em: 8/10/2007 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho p. 250. 
219

 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. 
Aprova a consolidação das leis do trabalho. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 70

Nesse sentido observa o TRT12, 

Ementa. ELETRICITÁRIO. ADL-1971. INTEGRAÇÃO NA 

REMUNERAÇÃO. Embora denominada de adicional de 

participação nos lucros (ADL- 1971), essa parcela não se 

confunde com a norma estabelecida na Constituição Federal de 

1988, porquanto está prevista no plano de cargos e salários e 

constitui uma gratificação que leva em conta a assiduidade, a 

pontualidade, a disciplina e o tempo de serviço do obreiro. 

Integrando a remuneração, essa parcela está incluída na base de 

cálculo do adicional de periculosidade220. 

Na visão de Diniz221, “É o pagamento efetuado 

espontaneamente pelo empregador. Ato de liberalidade”. 

De acordo com a jurisprudência do TRT12, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TÉCNICO DE FOMENTO. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 109 DO TST. A comissão 

percebida pelo exercício da função de técnico de fomento tem o 

condão de remunerar apenas a maior responsabilidade no 

desempenho das funções de maior complexidade, e não a 

jornada. Os valores relativos às horas extras extraordinárias não 

podem ser compensadas com a gratificação de função. (Proc. Nº 

03343-2005-014-1200-6) 222. 

Denota-se que, a gratificação é uma liberalidade do 

empregador na forma de agradecimento ou reconhecimento em razão de 

serviços prestados pelo empregado. 
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3.3.6.2 Prêmio  

Adentrando no tema, constata-se que, o Prêmio “É 

outorgado unilateralmente pelo empregador, constituindo-se numa 

liberalidade deste em razão de esforço feito pelo empregado223”. 

Neste sentido Delgado224 ensina, 

Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo 

empregador ao empregado em decorrência de um evento ou 

circunstâncias tida como relevante pelo empregador e vinculada a 

conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores da 

empresa. 

Neste sentido a jurisprudência do TRT12, 

PREMIAÇÃO ALCANCE DE METAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. 

EMPREGADO EM EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. 

DEFERIMENTO. A comprovação de as parcelas “campanha 

Venda incentivos” e “prêmio performance incentivos” foram pagos 

a todos os empregados da agência bancária, independentemente 

do desempenho individual, em razão do alcance das metas 

definidas para o estabelecimento, e assegurada a remuneração 

àqueles trabalhadores em exercício de mandato sindical idênticos 

aos da ativa, por força da previsão da norma coletiva, faz jus o 

autor à percepção dessas verbas. (proc. nº. 01823-2004-027-12-

00-8) 225. 

                                            
223 MARTINS, Sergio Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresas, p. 51. 
224

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso do direito do trabalho, p. 747. 
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Conforme Diniz226 esclarece, “São tipos de salário 

suplementar subordinado a fatores de ordem pessoal do empregado, 

assiduidade, produção, economia de tempo, matéria prima”. 

Em face da doutrina e da jurisprudência tem-se 

entendido que o pagamento do Prêmio pelo empregador está atrelado a 

determinado esforço realizado pelo empregado. 

3.3.6.3 Comissões  

Inserido como modalidade de pagamento referente a 

vendedores viajantes ou semelhantes, previsto no art. 457, § 1º da CLT, 

que diz227,  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para 

todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 

pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas 

que receber. 

[...] 

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como 

também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 

No entendimento do professor Saad228, “É o percentual 

do valor da transação que se consumou graças ao esforço do empregado”. 

Aduz Sussekind229, 

É uma feição especial de remuneração por unidade de obra, 

correspondendo, normalmente, a uma percentagem ajustada 
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sobre o valor do serviço ou negócio executado ou encaminhado 

pelo empregado. 

Neste sentido a jurisprudência do TRT12, 

Ementa: EQUIPARAÇÃO SALARIAL. COMISSÕES. A comissão 

constitui modalidade de retribuição condicionada ao serviço 

realizado pelo empregado230. 

Diante do exposto conclui-se que, a comissão é uma 

modalidade de retribuição, ou seja, uma percentagem que o empregado faz 

jus sobre a realização de determinado trabalho ou que tenha sido 

encaminhado pelo próprio empregado. 

3.3.6.4 Gorjetas 

Está modalidade de verbas recebidas pelos 

empregados se diferem das demais pelo fato de ser oferecida pelo cliente 

ou cobrada como adicional nas contas, conforme preceitua o art. 457, § 3º 

da CLT, que diz231, 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado,, 

para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 

diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, 

as gorjetas que receber. 

[...] 

§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente 

dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for 

cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a 

qualquer título, e destinada à distribuição aos empregados. 

                                            
230 
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p.?.Disponível em:<http://www3.trt12/gov.br/juris> . Acesso em 8/10/2007.       
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 Descreve Sussekind232, a respeito da gorjeta, “É a 

retribuição voluntariamente paga por aqueles que utilizam dos serviços da 

empresa, aos empregados que os executam”. 

Nas palavras de Martins233, “[...] uma forma de 

retribuição do cliente ao empregado que o serviu, mostrando 

reconhecimento pelo serviço prestado [...]”. 

Conforme Súmula 354 do TST,  

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou 

oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a 

remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo 

para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e 

repouso semanal remunerado234. 

Pode-se dizer que a gorjeta é aquela paga ao 

empregado pelo cliente pelo serviço prestado, tendo direito as gorjetas que 

estão incluídas na nota de serviço apresentada pelo dono do 

estabelecimento. 

3.3.6.4 Resultado 

Os critérios que definem esta modalidade de 

participação nos lucros estão atrelados a certos eventos que o empregado 

tem que cumprir. 

Na lição de Martins235 “Resultado diz respeito a metas, 

objetivos que devem ser cumpridos pelo empregado para ter direito ao 

pagamento de um valor”. 

                                            
232

 SUSSEKIND, Arnaldo; TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho p. 
386. 
233

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho, p. 249. 
234 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n.º 354 
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Como orienta Sussekind236, os resultados nas 

participações nos lucros são “[...] metas que podem estar relacionados com 

a produtividade, a produção [...]”. 

Para Tuma237, 

Acordo em que o pagamento está condicionado a uma ou mais 

metas de desempenho, como melhora na qualidade do produto, 

redução de custos, produtividade, entre outras. 

Pode-se assim perceber, que a participação dos 

empregados no resultado da empresa está diretamente ligada a condições 

que o empregado terá que cumprir, no sentido de preencher certos 

requisitos essencial desta modalidade. 

Em face dos conceitos apresentados, pode-se distinguir 

participação nos lucros das empresas com as demais verbas que o 

empregador possa pagar aos empregados, sendo que a participação parte 

de imposição legal, convenção ou acordo coletivo, não se confundindo com 

eventuais prêmios pagos pelo empregador.  

3.3.7 Entendimento legal 

O primeiro registro da participação nos lucros surgiu na 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1.946, que determinava a 

participação direta dos empregados nos lucros das empresas.238 

O legislador da época encontrava dificuldades em 

regulamentar a matéria por lei de aplicação geral, referente à participação 

nos lucros.239 

                                            
236 SUSSEKIND, Arnaldo; TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho p. 
488. 
237

 TUMA, Fábia. Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultado das empresas p. 
202. 
238

 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 3 ed., ampl., e atual., até  
20/10/2003.  Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 198. 
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Com o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1.967, trouxe em seu texto a participação nos lucros, mas 

retirando a forma direta e obrigatória, surgindo assim Leis complementares, 

no sentido de regulamentar o dispositivo constitucional.240 

Com a promulgação da CRFB/88, a participação nos 

lucros das empresas está inserida no art. 7º, XI, Dos Direitos Sociais, na 

qual explana: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de ou outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme 

definido em lei. 

O legislador no sentido de regulamentar o dispositivo 

constitucional a respeito da participação nos lucros das empresas, editou a Lei nº. 

10.101, de 19 de dezembro de 2000, a qual disciplina a matéria, trazendo regras 

claras quanto à implantação do programa.  

No entanto a Lei 10.101/2000 adveio de inúmeras reedições 

da Medida Provisória n.º 724, de 29 de dezembro de 1994. 

A referida lei trouxe vários procedimentos práticos os quais 

destacaremos os que consideramos importantes estabelecidos no artigo 2º da lei 

10.1001/2000241, 

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de 

negociação entre as empresas e seus empregados, mediante um 

                                                                                                                                    
239 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho p. 198. 
240

 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho p. 198. 
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 BRASIL. Lei n.º 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos 
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dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de 

comum acordo: 

I- comissão escolhida pelas partes, integrada, também por um 

representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; 

II- convenção ou acordo coletivo. 

A Lei fixou maneiras específicas para a participação dos 

empregados nos lucros das empresas, não gerando assim, interpretações 

correlatas nesse sentido. 

Nos parágrafos § 2º e § 3º do artigo 3º, da respectiva lei 

fica disposto o seguinte242, 

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou 

complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem 

constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não 

se lhe aplicando o princípio da habitualidade. 

 § 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou 

distribuição de valores a título de participação nos lucros ou 

resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre 

civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. 

§ 3º Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos 

de participação nos lucros ou resultados, mantidos 

espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com 

as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de 

trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados. 

Em virtude do artigo 3º e §§ 2º e 3º , o legislador 

confirma que não é aplicado o princípio da habitualidade, nem mesmo 

incide encargos trabalhistas no programa de participação dos empregados 

nos lucros das empresas, além disso, não poderá ser pago o respectivo 
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 BRASIL. Lei n.º 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos 
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lucro antes dos seis meses ou ser pago mais de duas vezes no mesmo ano 

civil. 

Haja vista, as inúmeras interpretações que o indivíduo 

pode fazer da Lei, esta foi muito especifica a respeito das entidades que 

são equiparadas a empresa, em seu § 3º, incisos I e II, do artigo 2º, da Lei 

10.101/2000243, 

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de 

negociação entre as empresas e seus empregados, mediante um 

dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de 

comum acordo: 

[...] 

§ 3 º Não se equipara a empresa, para fins desta Lei: 

I- a pessoa física; 

II- a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente; 

a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que 

indiretamente, aos dirigentes, administradores ou empresas 

vinculadas; 

b) aplique integralmente os seus recurso em sua atividade 

institucional e no País; 

c) destine o seu patrimônio à entidade congênere ou a o poder 

público, em caso de encerramento de suas atividades; 

d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a 

observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas 

físicas, comerciais e de direito econômico que lhe sejam 

aplicáveis. 

                                            
243

 BRASIL. Lei n.º 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 79

Segundo Amaral244,  

Conforme o disposto no art. 15, § 6º da Lei n.º 8.036/90 (FGTS) e 

alínea “j” do § 9º do art. 28 da Lei n.º 8.212/91 (custeio do INSS) a 

participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga 

ou creditada de acordo com lei específica não tem incidência da 

contribuição previdenciária. Está é a Lei n.º 10.101/2000. Assim 

sendo o pagamento em desacordo com a citada lei, terá caráter 

salarial e conseqüentemente, incidências. 

Após apreciação da legislação em comento ficou nítido 

que ela demonstra regras claras e objetivas quanto à participação nos 

lucros e resultados, em seu art. 2º, parágrafo 1º e 2º245. 

Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de 

negociação entre as empresas e seus empregados, mediante um 

dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de 

comum acordo: 

§ 1º  Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão 

constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos 

substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive 

mecanismos de aferição das informações pertinentes ao 

cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período 

de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser 

considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: 

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da 

empresa; 

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados 

previamente. 

§ 2º  O instrumento de acordo celebrado será arquivado na 

entidade sindical dos trabalhadores. 
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Em consonância com a Lei n.º 10.101/2000, evidencia-

se que no impasse a respeito da negociação sobre os lucros e resultados, 

entre a empresa e empregados, ambos poderão utilizar-se das seguintes 

estruturas de solução de conflitos a mediação e a arbitragem, segundo 

parágrafos e incisos do art. 4° da Lei n.º 10.101/2000. 

A respeito de participação de lucros e resultados de 

trabalhadores de empresas estatais ressalta o artigo 5º, em seu parágrafo 

único246.  

Art. 5º  A participação de que trata o art. 1º desta Lei, 

relativamente aos trabalhadores em empresas estatais, observará 

diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único.  Consideram-se empresas estatais as empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

controladas e demais empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 

voto. 

Segundo redação da Lei n.º 10.101/2000, não há 

obrigação da empresa na distribuição de lucros e resultados, salvo se 

houver negociação, sendo assim, compete a Lei estabelecer regras para 

negociação dos lucros e resultados não estipulando penalidades ou sanção 

se não houver o seu cumprimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia buscou constituir um nexo 

histórico e jurídico a respeito da participação dos empregados nos lucros 

das empresas, cujo tema foi investigado na doutrina, legislação e 

jurisprudência brasileira. 

Abordou-se no primeiro capítulo, as sociedades 

empresárias, foi realizado um breve histórico das sociedades, o direito 

comercial e as sociedades advêm de um mesmo núcleo, ou seja, 

originaram-se das estruturas econômicas e sociais de determinada época. 

A sociedade empresária tem por objeto o exercício de 

atividades próprias de empresários sujeitos a registro (art. 982, CC/2002).   

Em um passado não muito remoto a primeira aparição 

legislativa que regulou as sociedades foi à Romana, sendo que as 

sociedades originaram-se de usos e costumes dos comerciantes, diante 

disso surgem as primeiras sociedades como: sociedades de comandita 

simples e nome coletivo. 

A revolução industrial foi um marco histórico que 

impulsionou o surgimento da sociedade LTDA e da sociedade anônima S/A, 

que estão vigentes no direito pátrio até hoje.  

Na referida pesquisa foi utilizado como base o conceito 

de sociedade nos dizeres de Diniz: “É aquela pessoa jurídica que visa ao 

lucro ou resultado econômico, mediante exercício habitual de atividade 

econômica organizada, como a exercida por empresário, sujeito o registro 

(CC, art. 967), com o escopo de obter a produção ou a circulação de bens 

ou de serviços no mercado (CC, art. 966)”. 
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As espécies de sociedades estudadas neste trabalho 

monográfico foram: sociedade em nome coletivo que tem como principal 

características a responsabilidade solidária de seus sócios, está 

disciplinado no CC/2002, nos art. 1.039-1.044; a sociedades em comandita 

simples tem como sua principal característica à existência de sócios de 

duas categorias, o comanditado e o comanditário encontra fundamento 

legal no CC/2002, no art. 1.045 a 1.050;  

Na sociedade LTDA, cada sócio responde perante ela 

com sua cota, mas todos terão responsabilidade solidária, em ralação a 

terceiros pela integralização do capital social está disciplinada no CC/2002 

no art. 1.052 a 1.055, a sociedade pode ser regida supletivamente pelas 

normas da sociedade simples se não eleger LSA (Lei da Sociedade 

Anônima), como regência de norma supletiva. 

A sociedade anônima está disposta na Lei 6.404/76 

com alterações das Leis 9.457/97 e 10.303/01 nos caso de omissão. A 

sociedade em comandita por ações, a característica dessa sociedade que 

seu capital será dividido por ações, com fundamento legal no CC/2002, art. 

1.090 a 1.092. 

No segundo capítulo, abordou-se o contrato de trabalho, 

sendo que no decorrer da pesquisa, foi realizado um estudo histórico do 

contrato do trabalho, este surgiu primeiramente em Roma denominado de 

‘locatio conductio’. 

Identificou-se, que no Brasil, a primeira legislação a 

tratar a respeito do contrato de trabalho, foi de 13 de setembro de 1830. 

Depois advieram no direito pátrio outras instituições jurídicas, mas, no 

entanto os contratos de trabalho regem-se pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 
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Nota-se, que existem várias modalidades de contrato de 

trabalho, para tanto chegamos a um consenso de que contrato de trabalho 

é uma convenção entre as partes contratantes, onde uma coloca a 

disposição da outra sua atividade profissional, sob a condição de 

subordinação e remuneração o qual é chamado de salário. 

Destacaram-se, também, quatro modalidades de 

contrato de trabalho, por prazo indeterminado que se caracteriza pelo fato 

das partes não estipular prazo para o término do contrato de trabalho, como 

também por prazo determinado vinculado a um prazo estipulado. 

As outras modalidades de contrato de trabalho são: 

contrato individual de trabalho, que é um acordo tácito ou expresso, 

corresponde à relação de emprego; contrato coletivo de trabalho tem como 

objetivo a união de dois ou mais sindicatos no intuito de representar classes 

econômicas e profissionais. 

Finalizou-se o capítulo com uma abordagem acerca da 

relação de trabalho e relação de emprego, a primeira é constituída de 

característica genérica que engloba o direito individual, como a obrigação 

de fazer, não caracterizando vínculo empregatício, a segunda tem as 

características elencadas no art. 2º e 3º da CLT, que fornecem elementos 

caracterizadores da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, 

onerosidade e subordinação. 

A relação de emprego depende de pressupostos 

imprescindíveis para que ocorra o vínculo empregatício. Segundo 

entendimento doutrinário a relação de emprego é indispensável para que o 

empregado tenha direito na participação nos lucros da empresa. 

No terceiro capítulo, abordou-se o tema principal da 

presente pesquisa participação dos empregados nos lucros das empresas 

brasileiras, verificando-se nas considerações iniciais sobre o lucro das 
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empresas no Brasil, aspectos históricos e de legislação, que a primeira 

tentativa de instituir a participação nos lucros foi em 1919, que a 

participação nos lucros foi prevista na Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil de 1946, em seu art.157, inciso IV. 

No entanto na Constituição de 1967, fez menção em 

seu art. 158, inciso V, a participação dos empregados nos lucros das 

empresas, a CLT em seu art. 621, mencionou também sobre esse tema, 

mas a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 fez menção 

em seu art. 7º, inciso XI, sobre o tema em comento. 

Identificou-se que o conceito de lucro é o resultado 

obtido depois de deduzidas todas às despesas da receita da empresa, ou 

seja, o que restar é lucro. 

No tocante as classificações que norteiam a 

participação nos lucros identificaram-se as seguintes situações, contratual 

decorrente de contrato, convencional convencionada entre as partes, 

convenção ou contrato coletivo de trabalho e proveniente de lei. 

Nota-se que distribuição dos lucros é efetuada pelas 

empresas privadas, sendo beneficiários empregados com vínculo 

empregatícios, os critérios utilizados são os que mais convirem à empresa 

e aos empregados. No entanto existem vantagens e desvantagens em 

relação a este instituto. 

Ao analisar as vantagens deste sistema, identificou-se, 

que elas advêm do aperfeiçoamento da relação entre capital e trabalho, 

evita conflito social na empresa, sendo que o empregado além de receber o 

seu salário mensal já decorrente do desempenho normal da empresa 

poderá perceber uma porcentagem a mais referente aos lucros. 
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Quanto às desvantagens, evidenciou-se que o 

trabalhador que somente visar ter participação nos lucros, poderá ter 

prejuízo, se a empresa não obtiver lucro, portanto passará a ser uma 

pessoa desmotivada. 

Foram realizadas distinções entre participação nos 

lucros, com outras verbas percebidas pelo empregado, como gratificações, 

prêmio, comissões, gorjetas e resultado. 

Finalizou-se esse capítulo, analisado aspectos 

considerados de extrema utilidade da Lei 10.101/2000, que se originou de 

inúmeras reedições da Medida Provisória n.º 724, de 29 de dezembro de 

1994. 

Quanto às hipóteses argüidas na presente pesquisa 

tem-se que a primeira, foi confirmada com êxito, pois para obter-se a 

participação nos lucros das empresas, o trabalhador deverá ter relação de 

emprego, ou seja, ter vínculo empregatício com a empresa. 

A segunda hipótese também restou confirmada, 

constatou-se, pelo entendimento dominante dos doutrinadores, que 

perceber o salário mensal é mais vantajoso, do que receber a participação 

nos lucros, pois se a empresa não obtiver lucro o empregado não obterá 

ganho. 

Para tanto, chega-se a seguinte conclusão, a partir do 

estudo, que a participação nos lucros das empresas brasileiras, tem o 

objetivo de estimular, de dar um incentivo financeiro aos empregados além 

do salário, e está diretamente relacionada à relação de emprego. 
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ANEXOS 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N
o
 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Conversão da MPv nº 1.982-77, de 2000 
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa e dá outras 
providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.982-77, 
de 2000, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os 
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1
o
  Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 

como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos 
termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. 

Art. 2o  A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e 
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de 
comum acordo: 

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo 
sindicato da respectiva categoria; 

II - convenção ou acordo coletivo. 
§ 1

o
  Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas 

quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive 
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade 
da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, 
entre outros, os seguintes critérios e condições: 

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; 
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. 
§ 2

o
  O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos 

trabalhadores. 
§ 3o  Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei: 
I - a pessoa física; 
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente: 
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, 

administradores ou empresas vinculadas; 
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País; 
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de 

encerramento de suas atividades; 
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos 

deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis. 
Art. 3

o
  A participação de que trata o art. 2

o
 não substitui ou complementa a remuneração 

devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, 
não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. 

§ 1
o
  Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa 

operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da 
presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição. 

§ 2o  É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de 
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou 
mais de duas vezes no mesmo ano civil. 

§ 3
o
  Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros 

ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as 
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação 
nos lucros ou resultados. 
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§ 4
o
  A periodicidade semestral mínima referida no § 2

o
 poderá ser alterada pelo Poder 

Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias. 
§ 5

o
  As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos 

demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na 
declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a responsabilidade 
pela retenção e pelo recolhimento do imposto. 

Art. 4o  Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa 
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio: 

I - mediação; 
II - arbitragem de ofertas finais. 
§ 1

o
  Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve restringir-se a 

optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes. 
§ 2

o
  O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes. 

§ 3
o
  Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer 

das partes. 
§ 4o  O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial. 
Art. 5

o
  A participação de que trata o art. 1

o
 desta Lei, relativamente aos trabalhadores em 

empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. 
Parágrafo único.  Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

        Art. 6o  Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, 

observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

               Parágrafo único.  O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no 
período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao 
trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 388, de 2007) 

        Art. 6o-A.  É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde 
que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, nos termos 

do art. 30, inciso I, da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

                       Art. 6o-B.  As infrações ao disposto nos arts. 6o e 6o-A desta Lei serão punidas com a 
multa prevista no art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Medida Provisória nº 388, de 2007) 

                       Parágrafo único.  O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-

á pelo disposto no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 388, de 2007) 

Art. 7
o
  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n

o
 1.982-76, 

de 26 de outubro de 2000. 
Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Congresso Nacional, em 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da 

República. 
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000 
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