
GRACIANE SALIBA 

 

EMPREGADO E EMPREGADOR 

1. Requisitos para caracterização da relação de emprego: 

I) Pessoa Física – o empregado é sempre pessoa natural (física);  

II) Pessoalidade – impossibilidade de transferência constante dos serviços, 
no sentido de que o trabalho dever ser realizado pela própria pessoa do 
empregado e não por terceiros;  

III) Não Eventualidade – prestação de serviço não eventual, isto é, de forma 
contínua, habitual;  

IV) Onerosidade – necessidade de existência de uma contraprestação 
(remuneração) pelos serviços prestados;  

V) Subordinação – significa que a prestação de serviços é feita de forma 
dirigida pelo empregador. O empregado, inserido na organização da atividade 
do empregador, deve seguir as suas determinações e orientações.  

 

2. Grupo econômico: É uma forma de concentração econômica entre 
empresas que possuem personalidades jurídicas distintas, não obstante, 
mantenham entre si uma relação de subordinação ou coordenação – artigo 
2o, §2o, da CLT.  

Reconhecimento do grupo econômico implica em solidariedade: I) Ativa – 
como se todas as empresas fossem um único empregador e II) Passiva – 
todas as empresas são garantidoras das obrigações trabalhistas – Súmula 
129 do TST.  

 

3. Terceirização:  

3.1. Terceirização lícita: a) contrato de trabalho temporário regido pela Lei 
6.019/74, b) atividades de vigilância regidas pela Lei 7.102/83, c) atividades 
de conservação e limpeza e, por fim, d) serviços especializados ligados a 
atividade-meio do tomador – Súmula 331, do TST.  

3.2. Ausência de pessoalidade e subordinação da empresa tomadora de 
serviços para com o trabalhador, que devem permanecer com a empresa 
terceirizante – Súmula n. 331, III, do TST. Exceção ao trabalho temporário, 
em que se permite a presença destes dois requisitos entre o trabalhador 
terceirizado e o tomador de serviços.  



3.3. Efeito jurídico do reconhecimento da ilicitude da terceirização: Considera-
se desfeito o vínculo laboral com o terceirizante e forma-se o vínculo 
empregatício entre o trabalhador terceirizado e o tomador de serviços, 
incidindo sobre o contrato de trabalho todas as normas referentes aos 
empregados do tomador de serviços.  

3.4. Responsabilidade do tomador de serviços nas atividades licitamente 
terceirizadas: O tomador de serviços responde subsidiariamente, isto é, 
somente no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do 
terceirizante. O requisito indispensável é que a empresa tomadora dos 
serviços integre o polo passivo da lide (“desde que este tenha participado da 
relação processual e conste também no título executivo judicial” – Súmula 
331, V, do TST).  

 
	  


