


Legislação aplicada à Logística

2013
Curitiba-PR

Luciane Schulz Fonseca

Sandro Ballande Romanelli

PARANÁ
Educação a Distância



© INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Este Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para a Rede e-Tec Brasil.

Presidência da República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Prof. Irineu Mario Colombo
Reitor 

Profª. Mara Christina Vilas Boas
Chefe de Gabinete

Prof. Ezequiel Westphal
Pró-Reitoria de Ensino - PROENS

Prof. Gilmar José Ferreira dos Santos
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Prof. Silvestre Labiak
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação - 
PROEPI

Neide Alves
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Assuntos 
Estudantis - PROGEPE

Bruno Pereira Faraco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional - PROPLAN

Prof. Marcelo Camilo Pedra
Diretor Geral do Câmpus EaD

Thiago da Costa Florencio
Diretor substituto de Planejamento e 
Administração do Câmpus EaD

Prof. Célio Alves Tibes Jr.
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão - DEPE/EaD
Coordenador Geral da Rede e-Tec Brasil – IFPR

Prof.ª Patrícia de Souza Machado
Coordenadora de Ensino Médio e Técnico do 
Câmpus EaD

Prof. Adriano Stadler
Coordenador do Curso

Adriana Valore de Sousa Bello 
Francklin de Sá Lima
Denise Glovaski Souto
Assistência Pedagógica

Prof.ª Ester dos Santos Oliveira
Prof.ª Telma Lobo Dias
Prof.ª Sheila Cristina Caron
Lídia Emi Ogura Fujikawa
Revisão Editorial

Diogo Araujo
Diagramação

e-Tec/MEC
Projeto Gráfico

Catalogação na fonte pela Biblioteca do Instituto Federal do Paraná



e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 

uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 

objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-

ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promo-

toras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação 

dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 

incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma forma-

ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 

educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 

sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010
Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado Estudante,

Este livro é fruto de nossa experiência em sala de aula, voltado principalmente a tornar acessí-

vel o conhecimento jurídico de uma forma prática e direta.

Ao empreendermos o desafio de abordar conteúdos do direito em apenas 20 aulas, tivemos 

como critério escolher temas que tenham contato com a realidade de trabalho do técnico em 

logística.

Assim, as lições deste livro abrangem desde a organização política do Brasil às normas de direi-

to tributário, passando por aspectos jurídicos das relações de emprego e contratos de compra 

e venda e de seguro.

Entretanto, não nos limitamos a isso. Como você perceberá, nos empenhamos em ir além da 

mera apresentação sistemática do conteúdo das leis, decretos e normas em geral. Não que co-

nhecê-las não seja importante, mas dada a extensa e constante produção legislativa em nosso 

país, pareceu-nos importantíssimo ensinar também os princípios básicos que regem a organi-

zação, a elaboração e a interpretação das normas. Isso para que você seja capaz de caminhar 

com suas próprias pernas, tendo condições de, ao se deparar com textos jurídicos, enfrentar a 

aridez das normas jurídicas e conquistar autonomia. Autonomia no sentido de independência, 

sendo capaz de “pescar” de forma competente o sentido das regras e dos comportamentos 

que lhe serão exigidos, sem depender de intermediários e facilitadores.

Desejamos que a leitura deste livro torne-o apto a investigar por conta própria as normas com 

as quais precisará lidar no cotidiano, tanto as que existem quanto as que existirão. 

Se, ao final do curso, tivermos aumentado sua capacidade de observar a vida em sociedade e 

refletir sobre ela, temos certeza de que será mais engajado no exercício da cidadania e, conse-

quentemente, na construção de um futuro melhor em nosso País. Lembre-se, é somente com 

o trabalho consciente que vamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

Bons estudos e bom aproveitamento!

Professores Luciane Schulz Fonseca e Sandro Ballande Romanelli
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Aula 1 – O surgimento do Estado 

O objetivo desta aula é apresentar algumas das formas clássicas de 

explicação – e justificação – para a existência do Estado e sua relação com 

a Legislação.

Quando pensamos em Legislação, em Direito, em Leis e normas jurídicas, 

somos levados a pensar em quem teria o poder de executar e fazer cumprir 

esse Direito. E nesse papel podemos perceber o Estado!

1.1 O Estado
Uma das melhores formas de compreender a convivência do homem em 

sociedade é observar as crianças. Vamos então voltar um pouco no tempo: 

Imagine você na infância. Um coleguinha vai pe-

gar o seu brinquedo preferido. 

Sua reação natural, instintiva, é reagir e tentar 

agarrar o brinquedo primeiro!

É muito comum vermos crianças reagindo de 

forma agressiva para reaver o que é seu!

E parte da educação que recebemos de nossos pais é justamente para não 

sermos violentos. Afinal, se não aprendermos a respeitar as regras e os ou-

tros, torna-se muito difícil conviver em sociedade. 

Ora, aceitar conviver em sociedade pressupõe abrir mão do uso da própria 

força. E aqui é que entra o Estado! Como definiu o sociólogo Max Weber, o 

Estado é a estrutura social que detém o monopólio do uso legítimo da força.

Assim, o uso da força por conta própria – como o de se envolver em embate 

físico com o coleguinha para reaver a brinquedo – é desaconselhado e, em 

certa medida, considerado ilegal em nossa sociedade. E isso tem relação 

direta com o surgimento e a função do Estado. 

Figura 1.1: É meu
Fonte: http://en.wikipedia.org

Max Weber (anos) foi um sociólogo 
alemão que se dedicou a pesquisas do 
comportamento humano, buscando 
compreender o sentido que cada 
pessoa dá à sua conduta e perceber 
assim a sua estrutura inteligível. 
Leia mais sobre sua obra em http://
pt.wikipedia.org/wiki/Max_weber



1.2 O Estado de Natureza
Conhecemos as dificuldades da vida em grupo.  Como seria uma sala de 

aula que não obedece as ordens da professora? Quando isso acontece, é 

terrível. É o Estado de briga constante, guerra generalizada de todos contra 

todos, assim dizia Thomas Hobbes.

Figura 1.3: Thomas Hobbes (1588-1679)
Fonte: http://en.wikipedia.org/

Sociólogo e historiador, o alemão 
Norbert Elias escreveu “O Processo 
Civilizador”, onde estudou manuais 

de bons modos destinados às crianças. 
Chegou à conclusão de que, desde a 
antiguidade, a educação das crianças 

passa por um adestramento, um 
treinamento de controle do corpo (não 

arrotar, não assoar o nariz à mesa) e 
das emoções (não ser violento) como 

forma de ‘civilizar’ o ser humano e 
diferenciá-lo dos animais. Todo aquele 
que não era ‘bem educado’ passava a 

ser comparado a bichos. Ainda hoje, 
chamamos de ‘porco’ aquele que não 

sabe se comportar. Para saber mais leia: 
O processo civilizador V. 1. Ed. Zahar: 

São Paulo, 2011 de Norbert Elias.

Figura 1.2: Norbert Elias. 
Fonte: http://en.wikipedia.org

No século XVII, o Rei era obedecido e temido, pois era tido como escolhido 

e iluminado por Deus.  Hobbes separou o poder em o poder da igreja e o 

poder de um estado civil. E aqui, Hobbes inaugura um novo fundamento 

para o poder dos reis. Hobbes defendia o Estado Absoluto, a partir da ideia 

de que o homem, vivendo em um estado natural, deveria ter como elemento 

agregador um Estado com poderes superiores, para lhe garantir a convivên-

cia organizada. Quando falamos em elemento agregador, nos referimos a 

um elemento que acrescentará poderes ao Estado.

Para expor seu argumento, descreveu o que seria um mundo hipotético, ou 

seja, duvidoso em que homens convivessem sem ter um deles como che-

fe, rei ou soberano. Nesse ambiente, que chamou de estado de natureza, 

viveríamos com medo do outro, em uma ‘guerra generalizada’, onde cada 

homem, egoísta e buscando benefício próprio, seria capaz de matar o outro 

para obter vantagens.

Assim, para Hobbes era natural, lógico e racional que cada homem abrisse 

mão de parcela de sua liberdade para se submeter às ordens de um sobera-

no, de um homem que então teria força e poder para impor a ordem. Em 

sua visão, o poder do Rei surgia por vontade dos súditos (e não divina!), de 

tal forma que garantisse a paz. 

Como dizia que nesse estado de 
natureza o maior perigo para o 

Homem seria outro Homem, que 
fosse seu inimigo, Hobbes criou a 
expressão de que “o homem é o 

lobo do próprio homem”, ou homo 
hominis lupus, em latim. 

Legislação aplicada à Logísticae-Tec Brasil 12
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O Estado seria assim como um grande ‘monstro’, que devia ser temido por 

tudo e por todos, e assim exercer o poder para controlar as pessoas e impor 

a ordem.

Bem, se lhe parece um pouco exagerado concentrar todos os poderes nas 

mãos de um homem só, vamos lembrar que, na época em que Hobbes 

escreveu o Leviatã (1651), já estava no poder, na França o Rei Louis XIV, co-

nhecido como “Rei-Sol”, um monarca absolutista que foi símbolo de poder 

e desenvolvimento para o país, tendo reinado de 1643 a 1715.

Ao rei Luís XIV é atribuída a famosa frase: “L’État c’est moi” (em português: 

O Estado sou eu), que define o monarca absolutista, aquele que tudo pode 

e decide, sem limites. 

Ou seja, é todo poderoso e usa da força para impor a ordem – justamente 

à razão pela qual abrimos mão de nossa liberdade para nos submetermos à 

vontade de nossos governantes, segundo Hobbes.

 Mas hoje você diria, atento leitor, que não nos submetemos mais à vontade 

de uma pessoa, mas sim à Lei. Mas de onde vem a Lei? A Lei é algo abstra-

to, é como se fosse um ente etéreo, isto é, que paira sobre nós como uma 

nuvem, sem ter origem definida.

1.4 A Lei como expressão da sua e da   
 minha vontade
Jean-Jacques Rousseau apresenta duas fundamentações para a existência do 

Estado, ainda de característica contratualista, porém com o enfoque social: 

a sociedade civil é decorrente de um contrato social. Assim, os membros 

dessa sociedade aderem ao Estado com a condição de manterem as caracte-

rísticas de liberdade e igualdade que lhe são inerentes. 

Ainda, Rousseau determina que a sociedade seja cons-

tituída através de um contrato social, sendo ao povo 

atribuída a soberania e regida por Leis – e não pelo Rei 

com origem no poder divino.

Figura 1.4: Louis XIV, 1701.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Contratualista: Na teoria do Es-
tado, chamamos de contratualistas 
os pensadores que justificam o sur-
gimento do Estado pela voluntária 
adesão de seus membros, formando 
um pacto contratual que delimita as 
atribuições e os limites deste Estado 
com relação aos indivíduos.

Figura 1.5: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Fonte: http://pt.wikipedia.org



Assim, em oposição ao Estado Absolutista, nasce o Estado Liberal. Nele, há 

uma clara separação entre o bem público e a propriedade privada.  Para 

Rousseau, o Estado deve ser um governo de Leis. E o que seriam as Leis? 

A separação dos poderes do Estado para indivíduos ou grupos distintos, de 

forma a controlar o poder.

Nesta aula, você aprendeu como as ideias filosóficas e políticas influenciaram a 

formação do Estado, desde sua concepção até o que conhecemos atualmente. 

Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 Em 1651 Thomas Hobbes publica o “Leviatã”, obra que inaugura uma 

nova forma de pensar o Estado ao deixar de lado justificações divinas 

para o poder dos reis e imperadores.

•	 Mais de um século mais tarde, em 1762, Jean-Jacques Rousseau publica 

“Do contrato social”, na qual afirma que o contrato social funda a socie-

dade civil, e não o Estado.

•	 Dentre essas características, está o de se submeter apenas à própria von-

tade. Isso significa que as leis devem ser manifestação da vontade de 

todos, e não apenas do governante.

Atividades de aprendizagem
1. Baseado no que você aprendeu nesta aula, o que é Estado? Justifique 

sua resposta.

Veja como seria o estado de natureza 
no filme “Ensaio sobre a cegueira”, de 

2008, do diretor Fernando Meirelles, 
versão para o cinema do livro de José 
Saramago. Assista o trailer em http://

www.adorocinema.com/filmes/
filme-119191/trailer-18838569

Legislação aplicada à Logísticae-Tec Brasil 14
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Aula 2 – O Estado absolutista e o   
 Estado de Direito

O objetivo desta aula é explicarmos a diferença entre um Estado absolutista 

e um Estado de Direito.

Quem governa, está acima da Lei? Quando pensamos em Legislação, em 

Direito, em Leis e normas jurídicas, precisamos levar em conta quem tem o 

poder de executar e fazer cumprir esse Direito. Se o governante tiver a liber-

dade de deixar de aplicar as Leis conforme sua vontade, estamos diante de 

um estado absolutista.

2.1 O Estado absolutista
Vamos relembrar um dos monarcas mais famosos, símbolo do poder absolu-

to dos Reis, o Louis XIV, que, como já vimos na aula passada, reinou sozinho 

por mais de 50 anos (de 1661 a 1715).

Luis XIV personificava o Estado, a própria nação francesa, exercendo um 

poder sem limites. Como isso se dava na prática?

O Poder absoluto dos monarcas como Luis XIV pode ser exemplificado do 

seguinte modo: Ao Rei cabiam todas as decisões do reino, fossem elas no 

âmbito do legislativo, do executivo ou do judiciário. E não é só isso. O rei, 

soberano absoluto, também é senhor das pessoas e dos bens, isto é, tem o 

poder de decidir sobre os bens, a vida e a morte de seus súditos. O poder era 

tão grande que, no exemplo da monarquia francesa, o rei podia requisitar 

a prisão de qualquer pessoa, sem justificativas, apenas enviando uma cor-

respondência à autoridade local ordenando a prisão. Essas cartas, eram co-

nhecidas como “lettres de cachet” ou “cartas de selo”, pois vinham seladas 

(aqui no sentido de lacradas) com cera derretida marcada pelo brasão do rei. 
Figura 2.1: Luis - O grande, 1673.
Fonte: http://en.wikipedia.org

Figura 2.2: bastão, cera derretida e selo (ou sinete).
Fonte: http://fr.wikipedia.org



Por meio das tais “lettres de cachet” o monarca absolutista deixava claro 

que estava acima da lei e que podia mandar prender qualquer pessoa sem 

justificativa legal, bem como podia também mandar soltar alguém que a 

justiça tivesse condenado. O Rei absoluto estava acima da lei.

Você sabia? 
Selo e lacre no transporte:

O hábito de derramar um pouco de cera derretida e marcá-la com um de-

senho carimbado em alto-relevo conferia autenticidade à carta. O desenho 

do carimbo (normalmente um brasão) era exclusivo daquele que o utilizava. 

Além disso, quando colocada do lado de fora (no envelope ou simplesmente 

na dobra do papel), a cera fazia o papel de lacre que garantia o sigilo da 

correspondência, pois, ao abrir a carta, a cera era quebrada. E tudo isso faz 

sentido na etimologia, isto é, quando vamos às origens das palavras: em 

latim, a palavra para designar um selo era sigillum. 

Não por acaso é a palavra que também deu origem em português às pala-

vras sigilo e sigiloso, que usamos para designar algo reservado, que deve ser 

guardado em segredo.

Hoje, a logística usa ambos: Seja o selo dos correios como prova de paga-

mento para a postagem, seja o lacre para garantir que o pacote não tenha 

sido aberto durante o transporte. 

Mas como é que os súditos aceitavam tanto poder concentrado? Afinal, hoje 

ninguém se submeteria, não é mesmo? A resposta não é tão fácil, vamos 

buscar entender o espírito da época:

Tal poder tem fundamento em um valor absoluto, ou seja, é todo poderoso 

e usa da força para impor a ordem – justamente a razão pela qual abrimos 

mão de nossa liberdade para nos submetermos à vontade de nossos gover-

nantes (lembram-se de Thomas Hobbes?).

O Cardeal Richelieu, ministro do Rei Luis XIII, pai do Luis XIV, justificava o 

absolutismo afirmando que a força era característica necessária do Estado. E 

como a pessoa do Rei se confundia com o próprio Estado, o Rei não podia 

ter qualquer oposição e tampouco deveria dividir seu poder com mais nin-

guém, para não enfraquecer o Estado. 
Figura 2.3: Cardeal Richelieu

Fonte: http://fr.wikipedia.org
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Vejam só o que dizia o Cardeal Richelieu: “A potência sendo uma das coisas 

mais necessárias para a grandeza dos Reis e à felicidade de seu governo (...) 

o único dever do Rei é de seguir o que é razão para o Estado”.

E se o Rei abusar de seu poder? Bem, Richelieu não era ingênuo e sabia que era 

não só possível como provável, entretanto afirmava que tais abusos seriam um 

mal menor. Na lógica do cardeal, o absolutismo era necessário, pois ainda que 

levasse a um eventual abuso de poder, este faria sofrer apenas algumas pessoas 

particulares – vítimas do abuso de poder. Entretanto, no extremo oposto, um 

poder fraco coloca em risco todo o conjunto da sociedade.

Enfim, podemos perceber que as doutrinas do absolutismo, no século XVII, 

servem principalmente para explicar e justificar a prática do Estado autoritá-

rio. Não é à toa que a sociedade francesa explodiu em uma revolução – A fa-

mosa Revolução Francesa, de 1789 – que marcou o declínio das monarquias 

absolutistas em toda a Europa.

Assim, a concentração de todos os poderes do Estado nas mãos de uma úni-

ca pessoa (ou de um pequeno grupo), apesar de trazer vantagens no campo 

militar e econômico, é desastrosa para aqueles que não concordam com as 

escolhas tomadas pelo detentor do poder.

Mas hoje você diria, atento leitor, que não nos submetemos mais à vontade 

de uma pessoa, mas sim à Lei. Correto!

2.2 O Estado de Direito
Em contraposição às monarquias absolutistas da França, a Inglaterra estava 

mergulhada em uma guerra que opôs o Rei Jaime II (James II) e os nobres, 

lordes e duques que tinham assento no parlamento. 

O Rei Jaime II, escocês e católico, se inspirava no modelo francês, da mo-

narquia absoluta. Vivia em constantes conflitos com o parlamento inglês, 

até que se instalou a guerra entre o exército do rei e tropas do parlamento. 

Conhecida como Revolução Gloriosa, a guerra terminou com a vitória do 

parlamento e a fuga do Rei para a França. Temendo que Jaime voltasse para 

tentar recuperar seu trono, o parlamento então decidiu convidar um novo 

monarca para assumir. Tratava-se de um príncipe holandês, Guilherme de 

Orange (William of Orange), casado com Mary, filha de Jaime II e, portanto, 

herdeira do trono. 

Assista em http://youtu.be/
hkGDZX2ADTc  o trailer do filme 
Danton, que trata da biografia de um 
dos líderes revolucionários franceses 
e veja como ele entendia os ideais de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade



Em 1689, os novos reis da Inglaterra aceitaram a Declaração de direito feita 

pelo parlamento inglês a Bill of Rights, na qual os novos rei e rainha subme-

tiam-se à autoridade do parlamento.

Com este ato, a monarquia inglesa deixava de ser absoluta e passava a ser 

uma monarquia constitucional, o Rei devia se submeter às leis impostas pelo 

parlamento. 

Seguem os dois primeiros artigos da “Bill of Rights” (Carta de Direitos, em 

inglês), aprovado na Inglaterra em 1689:

“Os Lords (...) e os membros da Câmara dos Comuns declaram, desde logo, 

o seguinte:

•	 Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender 

as leis ou seu cumprimento.

•	 Que, do mesmo modo, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade 

real para dispensar as leis ou o seu cumprimento, como anteriormente se 

tem verificado, por meio de uma usurpação notória.”

Nesta aula vimos à diferença entre o Estado absolutista e o Estado de Direito. 

Resumo
Nesta aula vimos:

•	 O modelo do Estado Absolutista, o rei é soberano absoluto, pairando 

acima da lei e da vontade de todos. Exemplo disso foi o reinado de Louis 

XIV na França.

•	 No estado de Direito, o governante se submete à lei, emanada pelo par-

lamento. É o exemplo da Inglaterra a partir de 1689.

Atividades de aprendizagem
1. Como foram os períodos monárquicos no Brasil? Pesquise sobre como 

era constituição do Império, de 1824, e responda: No Brasil, tivemos uma 

monarquia absolutista?

Figura 2.4: O parlamento inglês em 
Londres - Palácio de Westminster

Fonte: http://en.wikipedia.org
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Aula 3 – Como controlar o poder 

Nesta aula vamos abordar a teoria da separação dos poderes do Estado. É 

um assunto que consta da maioria das constituições modernas.

Há algo no exercício da força em nome do Estado que fascina todo aquele 

que detém o poder. Assim, uma das ideias mais importantes para o Estado 

moderno está na divisão do poder em várias funções exercidas por pessoas 

diferentes de forma que elas se controlem entre si. 

3.1 Montesquieu e a tripartição dos   
 poderes – só o poder freia o poder
Embora a França ainda fosse governada por monarcas absolutistas, o magistra-

do Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, 

publicou em 1748 um livro intitulado “O espírito das leis”. Nele, Montesquieu 

afirmava que a única forma de controlar o detentor do poder seria estabelecen-

do outra fonte de poder que serviria de limite contra o abuso.

Veja o que dizia Montesquieu:

“(...) todo homem que tem o poder é levado a dele abusar; ele vai até 

encontrar limites.” Assim, para evitar o abuso do poder seria neces-

sário repartir o poder de tal forma que “pela disposição das coisas, o 

poder freie o poder”.

Aplicando de forma prática suas observações, Montesquieu afirmava que os 

três poderes típicos de um Estado deveriam ser repartidos entre três grupos 

ou pessoas distintas. “Tudo estaria perdido se no mesmo homem ou o mes-

mo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três 

poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 

os crimes ou as divergências dos indivíduos” 

Desta forma, até hoje Montesquieu é referência para estabelecermos a re-

partição entre os poderes ou funções do Estado, chamando-os de Poder 

Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.

Figura 3.1: Charles Louis de 
Secondat, Barão de Montesquieu
Fonte: http://pt.wikipedia.org



Entretanto, vamos ver como as ideias de Montesquieu foram adaptadas do 

outro lado do Oceano Atlântico.

3.2 A constituição Norte-Americana
Montesquieu foi muito lido na Inglaterra e nas colônias inglesas espalhadas 

pelo mundo. Lembrem que era comum nessa época que países europeus 

explorassem riquezas de suas colônias, como nós no Brasil, que éramos na 

época colônia de Portugal.

Ocorre que treze das ricas colônias inglesas na América do Norte iniciaram 

uma guerra contra a Metrópole que durou de 1775 a 1783. A guerra ficou 

conhecida como Guerra da Independência ou Revolução Americana. Ao fim 

da Guerra da Independência ou Revolução Americana dos conflitos, assinou-

-se o tratado de paz que levou à independência das Treze Colônias – que já 

se chamavam de Estados Unidos da América desde a proclamação da inde-

pendência, em 04 de julho de 1776.

Uma vez obtida a vitória, faltava ao novo país organizar o sistema político. Foi 

para resolver essas questões que os representantes de cada um dos Estados (as 

antigas 13 colônias) aprovaram a Constituição dos Estados Unidos da América.

Seguindo os ensinamentos de Montesquieu, o documento organizava o Es-

tado e dividia seu poder em 3 grupos distintos: 

•	 O poder Executivo, ao invés de ficar com um rei, ficaria a cargo de um 

representante eleito, com mandato fixo, que seria chamado presidente. 

•	 O poder Legislativo seria bicameral, isto é, composto por um parlamen-

to com duas casas, como o inglês.

•	 E o Judiciário seria contemplado com uma Suprema corte, que faria os 

demais poderes observar e obedecer as regras da constituição.

3.3 O Federalismo
Uma vez reunida a convenção que estabeleceu o texto base em 1787, a 

Constituição dos Estados Unidos da América precisava ser ratificada, isto é, 

confirmada, em cada um dos Estados membros.

No Estado de Nova Iorque, uma série de 85 artigos anônimos foi publicada 

na época para explicar os pontos positivos da constituição. 

Um filme que retrata as 
motivações em torno da guerra 

de independência americana é O 
Patriota (no original: The Patriot, 

2000), com o ator Mel Gibson no 
papel de um fazendeiro viúvo e 

com sete filhos que quer viver em 
paz com sua família. Entretanto, 

quando a batalha bate à porta de 
sua casa, não pode deixar de se 

envolver. Veja o trailer em http://
www.adorocinema.com/filmes/
filme-25385/trailer-19341320/

Bicameral: 
Poder legislativo composto de duas 
câmaras, ou duas casas legislativas, 
na qual uma lei precisa ser sempre 

aprovada por ambas.
Constituição: 

Documento que estabelece as 
bases da organização política e 

social de um Estado.

Legislação aplicada à Logísticae-Tec Brasil 20



e-Tec Brasil21Aula 3 – Como controlar o poder

Esse conjunto de texto é conhecido como “O Federalista” e seus autores 

foram mais tarde revelados como sendo Alexander Hamilton, John Jay e 

James Madison.

Os federalistas defendiam que as estruturas de governo deveriam ser feitas 

de tal modo que levasse até mesmo o mais corrupto dos homens a governar 

de modo a atender os interesses comuns.

Assim, as instituições devem ser desenhadas de forma a impedir a tendên-

cia natural de que o poder se torne absoluto, arbitrário e tirânico.

Assim, ‘O Federalista’ se aproxima de Montesquieu ao defender que o limite 

do poder deve ser obtido pela contraposição a um outro poder, isto é, o 

poder freando o poder. 

Como o poder daqueles que fazem as leis (Legislativo) acaba sendo maior 

do que os outros dois outros poderes (Executivo e Legislativo), o Poder Legis-

lativo é repartido em duas casas com pessoas diferentes. Uma nova lei só é 

criada se tiver a aprovação de ambas.

Isso surgiu na Inglaterra, onde a divisão entre as duas casas era separar quem 

era nobre (casa dos lordes) de quem não era (casa dos comuns). 

Entretanto, nos EUA havia um problema para adotar este modelo: lá não 

havia lordes e tampouco havia a intenção de criar uma nobreza, ao estilo 

inglês. Ainda assim, sabiam que um poder legislativo unicameral, composto 

por apenas uma casa de parlamentares, estaria concentrando muito poder. 

A solução? O federalismo. Haveria uma casa legislativa representando os 

interesses de cada Estado.

Foi assim que criaram o senado, com dois senadores por estado, que contra-

balancearia o poder da câmara de representantes, com deputados, eleitos 

pelo voto proporcional à população.

Assim, a criação de Leis teria que ser negociada entre interesses de cada 

estado (representados igualitariamente no Senado) e interesses populares, 

representados proporcionalmente a população na casa dos representantes, 

formando um poder Legislativo bicameral sem precisar de nobres.

Figura 3.2: O Federalista
Fonte: http://en.wikipedia.org

Instituições: estruturas internas 
do governo ou de entidades 
coletivas, que estabelecem as 
regras conforme as quais os en-
volvidos pautam suas escolhas. 

O nome do senado veio da Roma 
antiga. Na república romana, já 500 
anos antes de Cristo, as decisões 
políticas mais importantes eram 
tomadas pelo senado, composta 
pelos mais velhos representantes 
das maiores famílias. Aliás, em latim, 
senatus vem da palavra senex, a 
palavra para velho, idoso. Isto mesmo, 
o conselho era composto pelos mais 
velhos e, portanto, mais experientes 
homens da república.



Nesta aula, vimos as principais ideias colocadas em prática para controlar 

o poder dos governantes, por meio da repartição de poderes e do poder 

legislativo bicameral. 

Resumo
Nesta aula vimos que:

Na França, Barão de Montesquieu publica em 1748 “O espírito das leis”, na 

qual defende a teoria da tripartição dos poderes.

A Constituição norte-americana que repartiu os poderes, deixando o Exe-

cutivo a cargo de um representante eleito, com mandato fixo, que seria 

chamado presidente, o Legislativo composto por um parlamento com duas 

casas, composto pelo Senado e pela casa dos representantes e o Judiciário 

com uma Suprema corte, que faria os demais poderes observar e obedecer 

as regras da constituição.

Atividades de aprendizagem
1. Algumas pessoas afirmam que temos mais do que 3 poderes no Brasil. 

Pesquise na Constituição Federal sobre o Ministério Público (art. 127) e o 

Tribunal de Contas (art. 71) e dê sua opinião a respeito.
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Aula 4 – A República Federativa do 
Brasil

Nesta aula vamos descobrir como funciona a República Federativa do Brasil, 

observando tanto a estrutura da nossa federação quanto a repartição dos 

poderes em nosso sistema constitucional.

Vimos nas aulas anteriores o longo caminho que diversos pensadores trilha-

ram para imaginar a melhor forma de organizar um Estado, criando uma 

moldura ideal que chamamos de Estado Democrático de Direito. Agora é 

o momento de olharmos para a estrutura política de nossa Constituição de 

1988 e ver em detalhes como se encaixa nessa moldura.

4.1 Os Estados Unidos do Brasil e o   
 federalismo importado
Sob a influência norte-americana, o Brasil proclamou sua república em 1889 

sob o nome de Estados Unidos do Brasil e adotou o modelo norte-americano 

de Estado Federal. 

Entretanto, nosso estado federal foi construído de forma inversa ao que ha-

via ocorrido cem anos antes com as antigas colônias britânicas.

Veja o primeiro decreto do governo de Marechal Deodoro da Fonseca:

“Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889. 

Art. 1º. Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de 

governo da nação brasileira - a República Federativa.

 Art. 2º. As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam 

constituindo os Estados Unidos do Brasil.

Art. 3º. Cada um desses Estados, no exercício de sua legitima sobera-

nia, decretará oportunamente a sua constituição definitiva, elegendo 

os seus corpos deliberantes e os seus governos locais. (...)”

Já tivemos uma bandeira praticamente 
idêntica à americana?
Leia mais em: http://pessoas.hsw.uol.
com.br/bandeira-do-brasil.htm

Figura 4.1: Primeira Bandeira 
Republicana, criada por Ruy 
Barbosa, usada entre 15 e 19 
de novembro de 1889.
Fonte: http://pt.wikipedia.org



Diferentemente das 13 colônias norte-americanas que haviam sido cada 

uma delas estados verdadeiramente independentes, o Brasil partiu de um 

estado unitário, centralizado na figura do Imperador (Dom Pedro I e Dom 

Pedro II) que, com a proclamação da república, deu autonomia a estados 

que jamais tinham sido independentes. Por isso, nosso federalismo custou a 

sair do papel.

4.2 A República Federativa do Brasil   
 em 1988
Assim consta no primeiro artigo de nossa constituição de 1988:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrá-

tico de Direito (...) 

A inclusão dos municípios como entes da federação teve como efeito ga-

rantir sua autonomia, isto é, garantir que prefeitos e câmaras de vereadores 

não sofram interferências indevidas dos governadores e que suas receitas 

tributárias estivessem também garantidas constitucionalmente.

Assim, nossa Federação é composta por:

•	 União,

•	 Estados (são 26),

•	 Distrito Federal (com sede em Brasília)

•	 Municípios (são 5.564)

Podemos resumir desta forma: todo brasileiro está sujeito a três esferas de 

poder, o federal, o estadual e o municipal.

Cada um destes, por sua vez, terá suas funções de estado repartidas nos po-

deres Executivo, Legislativo e Judiciário (à exceção dos municípios, que não 

têm poder judiciário próprio).

Uma questão muito importante e é destacada no art. 18: a autonomia dos 

entes federativos:

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-

cípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”

O Distrito Federal existe para evitar 
que a sede do poder da União ficasse 

dentro de um estado. Caso assim 
fosse, o governador desse estado 

poderia ter influência sobre a união. 
Leia mais em http://pt.wikipedia.

org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
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Deste artigo da constituição, podemos extrair que não há quaisquer interfe-

rências entre os detentores dos poderes em cada esfera federativa. 

O Presidente da república não é superior ao governador de um estado-mem-

bro, assim como o governador não tem qualquer poder de nomeação ou 

destituição do prefeito. Isso é chamado de autonomia federativa. 

4.3 A Repartição dos poderes
O art. 2º da Constituição Federal de 1988 afirma que

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legis-

lativo, o Executivo e o Judiciário.”

Notem que a expressão “independentes e harmônicos entre si” serve para 

frisar que não há poder superior ao outro, assim como tampouco um poder 

deve usurpar competências do outro. Entretanto, um poder pode – e deve 

– intervir para evitar que haja abusos do poder por parte de outro poder. É 

a doutrina de Montesquieu e também dos artigos Federalistas, como vimos 

na aula anterior.

Vamos agora identificar por imagens a sede de cada um dos poderes no nível 

federal:

O poder executivo tem como função típica administrar (isto é, gerir os recur-

sos e tomar decisões de gestão) e é o exercido pelo Presidente da República, 

eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos.

Autonomia é utilizada quando 
decidimos as próprias leis que vão 
nos guiar. A palavra é a junção das 
palavras gregas auto (a si próprio) e 
nomos (a lei). Assim, equivale a dizer 
que autônomo é aquele que é guiado 
pelas regras que ele mesmo se impõe.

Figuras 4.2: O palácio do Planalto 
onde estão os escritórios do presi-
dente da república. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 4.3: Interior do palácio do 
Planalto, o salão oval, em Brasília.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Já o poder legislativo tem duas funções típicas, legislar (isto é, fazer as leis, 

a partir de procedimentos que veremos na próxima aula) e fiscalizar o poder 

executivo. É exercido pelo Congresso Nacional, composto de duas casas le-

gislativas de parlamentares eleitos pelo voto popular: A Câmara de Deputa-

dos, com 513 deputados com mandato de 4 anos, e o Senado Federal, com 

81 senadores e mandatos de 8 anos.



Por fim, o poder judiciário tem como função típica julgar, aplicando as leis 

a casos específicos que foram levados a julgamento. É exercido por uma 

complexa rede de juízes e tribunais, tendo como órgão máximo o Supremo 

Tribunal Federal, composto por 11 ministros escolhidos pelo presidente da 

república e confirmados pelo Senado Federal que podem permanecer até 

completar 70 anos de idade.

Nesta aula estudamos as estruturas federativas e a repartição de poderes 

existentes no Brasil a partir da Constituição de 1988. 

Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 Na nossa primeira constituição republicana de 1891, copiamos o modelo 

norte-americano de Estado Federal. 

•	 Assim, nossa República Federativa é composta pela União, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios, estes últimos incluídos como membros da fe-

deração na Constituição de 1988.

•	 Cada um destes, por sua vez, terá suas funções de estado repartidas nos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (à exceção dos municípios, que 

não têm poder judiciário próprio).

Atividades de aprendizagem
1. Nossa constituição de 1988 é muitas vezes referida como sendo a Cons-

tituição Cidadã. Pesquise sobre as origens da expressão e explique como 

ela foi elaborada.

Figura 4.4: Palácio do Congresso nacional. As duas cúpulas e o prédio pertencem às 
casas legislativas. A virada para baixo é onde está o plenário do Senado Federal e a 
virada para cima é a da Câmara dos deputados.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 4.6: Interior do 
Supremo Tribunal Federal - 

sala de sessões plenárias
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figuras 4.5: Exterior do Su-
premo Tribunal Federal 

Fonte: http://pt.wikipedia.org
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Aula 5 – As leis e nossos representantes 

A obediência às leis é fundamental para nossa vida em sociedade. Como já 

vimos na aula 2, as leis devem ser obedecidas inclusive pelos governantes, 

no que chamamos de Estado de Direito. Agora vamos investigar como se 

organizam os nossos representantes que criam as leis.

De onde vem a Lei? A Lei é algo abstrato, é como se fosse um ente etéreo, 

isto é, que paira sobre nós como uma nuvem, sem ter origem definida.

O que temos em nosso sistema é justamente um mecanismo para que as leis 

sejam feitas de forma a respeitar a vontade da maior parte da população. E 

o governante deve se curvar à lei, isto é, deve obedecê-la. Vamos ver como 

chegamos até aqui, ao longo da história.

5.1 Como são feitas as leis
“Aquele que sabe como as leis e as linguiças são criadas, não dorme 

tranquilo à noite.” Otto Von Bismarck (1815-1898).

(Texto original, em alemão: “Wer weiß, wie Gesetze und Würste zu Stande 

kommen, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen.” A autoria da frase é du-

vidosa, também sendo atribuída ao poeta americano John Godfrey Saxe). 

Otto Von Bismarck foi conhecido como o chanceler de ferro, sendo conside-

rado o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. O pessimismo 

pelo qual percebia o processo legislativo é impactante! Afinal, como alemão 

que aprecia salsichas, ele bem conhecia o processo de elaboração desta sa-

borosa iguaria gastronômica, na qual se aproveitam praticamente todos os 

miúdos dos porcos. 

Figura 5.1: O chanceler alemão 
Otto Von Bismarck (1815-1898) 
Fonte: http://de.wikipedia.org

Figura 5.2: Prato com linguiças alemãs 
Fonte: http://pt.wikipedia.org



Um dos sentidos pelo qual podemos compreender sua afirmação reside exa-

tamente na compreensão do processo legislativo. Uma bela salsicha pode 

esconder partes repulsivas do suíno – como rins, fígado, baço e coração, 

deliciosamente embalados pelo intestino delgado do bicho – que, se estives-

sem em sua forma natural, dificilmente chegariam até nossa mesa de jantar. 

Da mesma forma, uma lei aparentemente boa e bem elaborada pode ter 

sido, na verdade, resultado das negociações e práticas das mais abjetas e 

condenáveis dos parlamentares, escondendo interesses escusos e que bene-

ficiam particulares, em detrimento da maioria.

Entretanto, sem conhecer as regras, os procedimentos e as etapas que levam 

à elaboração legislativa, é praticamente impossível entender como chega-

ram ao resultado em que chegaram. 

Muitas vezes, a escolha não é feita com base em argumentos técnicos. 

No caso das rodovias, por exemplo, sabe-se que nos anos 50 houve uma grande 

influência dos fabricantes de caminhões e motores, que viam no investimento 

em rodovias uma grande oportunidade de crescimento em seus negócios. 

A construção de rodovias foi intensa, embora houvesse estudos demonstrando 

que as ferrovias e as hidrovias trariam maiores benefícios à sociedade e teriam 

menor custo por quilômetro rodado, ou ainda a de menor impacto ambiental. 

Só podemos entender as leis existentes se olharmos os mecanismos de cria-

ção legislativa. Então, vamos olhar de perto a estrutura da fábrica das leis, o 

Poder Legislativo!

5.2 Nossos representantes: a democracia  
 representativa
Na democracia representativa, elegemos representantes que, por sua vez, 

têm direito a voto. No Brasil, esses representantes compõem o poder legisla-

tivo, tendo como uma de suas atribuições o direito de participar da elabora-

ção das leis. Não é a única atribuição, já que ao legislativo compete também 

fiscalizar os atos do executivo – que presta contas ao legislativo!

Pois bem, apesar de se chamar “poder legislativo”, além de elaborar as leis 

sua função é a de fiscalizar os atos do poder executivo. E há quem diga que 

a fiscalização é mais importante do que a criação de nova legislação, justa-

mente por conta do “excesso” de novas leis. Exemplos da fiscalização estão 

Você sabia que nos últimos 20 
anos já foram criadas mais de 3 
milhões de leis no Brasil? Achou 

muito? Justamente, há muitos 
que criticam essa quantidade 

enorme de leis, acusando o país 
de viver no que chamam de 

inflação legislativa! Leia mais 
sobre suas consequências em 
http://www.clubjus.com.br/

cbjur.php?artigos&ver=2.11300
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no julgamento das contas anuais do executivo, que é feito com auxílio dos 

Tribunais de Contas. 

Como já vimos na aula anterior, o Brasil é uma república federativa e, por-

tanto, tem poder legislativo em todos os níveis da federação:

•	 Municipal, por meio dos vereadores reunidos na Câmara de Vereadores;

•	 Estadual, por meio de deputados estaduais, reunidos na Assembleia 
Legislativa;

•	 Distrital, em Brasília, por meio de deputados distritais, reunidos na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal.

•	 Federal, por meio de deputados federais e senadores, reunidos na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal, que juntos compõem o Congresso 
Nacional.

Embora todos estejam sujeitos às leis municipais e estaduais, a grande maio-

ria das leis que têm impacto direto em nosso dia a dia são leis federais (ou 

nacionais), como o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Civil, o Código 

de Defesa do Consumidor e tantas outras. E essas leis são deliberadas, isto 

é, debatidas e aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

A Constituição estabelece, em seu artigo 
22, uma série de assuntos que podem 
ser abordados somente (privativamente) 
por leis federais, como a criação e 
modificação de crimes, regras eleitorais 
entre outros. Aos estados federados, 
cabe legislar sobre uma pequena porção 
de assuntos, mais ligados aos tributos 
estaduais e a sua própria organização, 
enquanto aos municípios cabe legislar 
sobre assuntos de interesse local (art. 
30). Leia mais em http://www.jusbrasil.
com.br/legislacao/anotada/2372163/
art-22-da-constituicao-federal-de-88

Figura 5.3: Proibição de fumar
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Alguns temas, como a proibição de fumar, po-

dem ser classificados de várias maneiras – como 

interesse local, como organização de locais públi-

cos do governo do Estado e também Federal, de 

tal modo que é comum encontrar leis municipais, 

estaduais e federais tratando do mesmo assunto: 

restringindo o fumo em determinados ambientes.

Nesta aula, vimos que há poder legislativo em todas as esferas da federação, 

com o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas estaduais e as Câma-

ras de Vereadores. 



Resumo
Nesta aula você aprendeu que:

•	 Muitas leis são criadas não com base em argumentos técnicos, mas sim, 

infelizmente, com base no interesse econômico diretamente envolvido 

com o resultado da lei. 

•	 No Brasil, nossos representantes compõem o poder legislativo, tendo 

como atribuições o direito de participar da elaboração das leis e fiscalizar 

os atos do executivo.

•	 O Brasil é uma república federativa e, portanto, tem poder legislativo em 

todos os níveis: Municipal, Estadual, Distrital e Federal.

Atividades de aprendizagem
1. Buscando dados: Pesquise nos sites oficiais e descubra: Quantos vereadores 

tem seu município? Quantos deputados estaduais tem seu Estado? E quan-

tos federais? Agora, responda de memória (é fácil!): quantos senadores?
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Aula 6 – O processo Legislativo 

Nesta aula vamos investigar como funciona o Congresso Nacional 

e o processo legislativo.

Parte de nossa responsabilidade como cidadãos é entender e participar na 

elaboração das leis e normas que são obrigatórias para todos. Como já vi-

mos, o Poder Legislativo federal no Brasil é exercido pelo Congresso Nacio-

nal, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

6.1 A Câmara dos Deputados
A Câmara dos deputados conta com 513 deputados federais, divididos por 

Estado de acordo com a população de cada Estado.

Figura 6.1: Plenário da Câmara dos Deputados
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Imagine agora que você se elegeu deputado federal. Parabéns, afinal, agora 

você é um representante de toda a população de seu estado! Entretanto, 

seu primeiro dia de trabalho em Brasília é desanimador: O assunto em pauta 

é a concessão de incentivos fiscais aos produtores de mel. 

Ora, você é um técnico em logística! Está preocupado com os projetos de in-

fraestrutura para melhorar as condições de transporte de bens e pessoas no 

país. O que fazer? Participar das comissões temáticas. São vinte comissões 

permanentes, mais as temporárias e as mistas (estas compostas também por 

senadores). Vejamos o exemplo de algumas permanentes:

•	 Comissão de Educação e Cultura - CEC

•	 Comissão de Finanças e Tributação - CFT

•	 Comissão de Viação e Transportes - CVT

O número de deputados é proporcional 
à população de cada Estado. 
Entretanto, a constituição estabeleceu 
um teto e um piso: O máximo é 70 e o 
mínimo 8 deputados. Por causa disso, 
em São Paulo, um deputado federal 
precisa de 590 mil votos para se eleger, 
enquanto em Roraima precisa só de 52 
mil votos! Saiba mais em http://veja.
abril.com.br/infograficos/quantos-
votos-elegem-deputado/index.shtml



Assim, os deputados se reúnem nas comissões de assuntos do seu interesse, 

discutindo e votando previamente os projetos de lei antes de leva-las à vo-

tação na sessão plenária, que reúne todos os membros da casa legislativa. 

6.2 O Senado Federal
O Senado Federal é composto por 81 senadores, com 3 senadores por cada 

um dos 26 estados e 3 senadores para o Distrito Federal.

No Brasil, os senadores são eleitos diretamente pela população do Estado, 

mas cada Estado tem um número fixo de senadores, independentemente da 

sua população.  São 81 senadores: 3 por estado e 3 para o Distrito Federal.

Quanto à atuação legislativa, assim como os deputados, os senadores tam-

bém atuam em comissões condizentes com o interesse de cada um. 

6.3 Processo Legislativo Ordinário
O processo legislativo ordinário envolve a criação e alteração de leis ordiná-

rias. A elaboração das leis no âmbito federal passa por uma sequência de 8 

fases, conforme o art. 59 da CF:

Casa iniciadora: 
1. Iniciativa (propositura do projeto);

2. discussão em comissões e plenário na casa iniciadora;

3. votação na casa iniciadora;

Ida para casa revisora:
1. discussão em comissões e plenário na casa revisora;

2. votação na casa revisora;

Figura 6.2: Plenário do Senado Federal
Fonte: http://pt.wikipedia.org

A cada 4 anos elegemos 1 ou 2 dos 
senadores, alternadamente, a medida 

que acaba seu respectivo mandato. 
Assim, nunca trocamos os 3 senadores 
do estado ao mesmo tempo. Leia mais 

em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Senado_Federal_do_Brasil
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Ida para a presidência da república:
1. sanção ou veto pelo executivo;

2. promulgação;

3. publicação.

O processo legislativo então terá início com um projeto de lei apresentado 

em uma das casas, seja câmara ou senado, que será considerada a “casa 

iniciadora” do projeto de lei. Todo projeto aprovado vai necessariamente 

passar pelas duas casas, a Câmara e o Senado, independentemente de em 

qual delas for iniciado. 

Caso o projeto seja aprovado nas 2 casas, vai para o presidente aprovar a 

lei (o que chamamos de Sanção), ou vetá-la, total ou parcialmente. Após 

sanção ou veto, o projeto é encaminhado para promulgação, que é o ato 

formal de transformar o projeto em lei. Finalmente, depois de tudo isso, bas-

ta publicar a lei em diário oficial para dar publicidade, isto é, para que todos 

possam ter conhecimento da nova lei.

6.4 Dispensando intermediários: a   
 democracia direta
Nossa Constituição de 1988 afirma que “Todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição.” Como posso exercer diretamente o poder sem ter sido 

eleito? Bem, a Constituição de 1988 criou alguns mecanismos para tornar 

isso possível, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei.

O referendo é realizado como uma consulta à população, na qual eleitores 

comparecem às urnas para confirmar se concordam ou não com um projeto 

de lei que foi aprovado pelo parlamento. Quanto ao plebiscito, ele se parece 

com um referendo, mas é realizado antes da lei existir. É uma consulta so-

bre um assunto específico, como o que ocorreu em abril de 1993, quando 

houve a consulta à população sobre a forma de governo (se república ou 

monarquia) e o sistema de governo (se presidencialista ou parlamentarista).

Finalmente, outra forma de participação direta da população no processo legis-

lativo é por meio da iniciativa popular de lei. Diferentemente do referendo e do 

plebiscito, não precisamos de nenhum ato parlamentar para participar. O único 

requisito é colher as assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros (o 

que equivale a 1,4 milhão de assinaturas) divididos entre cinco estados, com 

não menos de 0,3% do eleitorado de cada estado. A assinatura de cada eleitor 

precisa ter seu nome completo, endereço, número, zona e seção do título de eleitor. 

Veja no portal da Câmara dos 
Deputados o Fluxo do Processo 
Legislativo e o vídeo explicativo, 
em http://www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa/
processolegislativo

A Constituição Federal de 1988 é a 
norma mais importante do sistema 
jurídico brasileiro. Assim, quando 
o poder legislativo quer alterar 
trechos da constituição, precisa de 
uma maioria qualificada de 3/5 dos 
deputados e senadores, em 2 votações 
(chamadas turno) em cada casa. Leia 
mais em http://pt.wikipedia.org/wiki/
Emenda_constitucional

Não lembra do referendo de 1993? 
Então leia a Lei 8.624/1993 disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L8624.htm e refresque 
sua memória sobre como foi!

Desde 1988, apenas 4 projetos de 
iniciativa popular foram aprovados 
e transformados em lei pelos 
parlamentares. Leia quais foram 
em http://g1.globo.com/especiais/
eleicoes-2010/noticia/2010/05/
ficha-limpa-e-o-quarto-projeto-de-
iniciativa-popular-se-tornar-lei.html
E quem confere as assinaturas? Se 
você está curioso, leia aqui: http://
goo.gl/Z0OV0 



Nesta aula, vimos como funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal e entendemos o processo legislativo ordinário e as formas de parti-

cipação direta.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que:

•	 No Brasil, o Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, 

tendo como atribuições elaborar leis e fiscalizar o executivo.

•	 O Congresso Nacional é bicameral, composto por duas casas:

•	 Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados federais 

•	 Senado Federal, com 81 senadores da república

•	 Além dos nossos representantes, podemos participar da elaboração das 

leis por meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular de lei. 

Atividades de aprendizagem
1. Será que podemos alterar todas as regras da constituição? Já ouviu falar 

nas cláusulas pétreas? Responda lendo o artigo 60, § 4º. da Constitui-

ção Federal em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm
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Aula 7 – Introdução ao direito do 
trabalho

O objetivo dessa aula é analisar e compreender a evolução histórica 

e legislativa do direito do trabalho, conceito, finalidade e princípios 

aplicáveis. 

Após ver como são feitas as leis, vamos ver algumas na prática! Você já pensou 

em por que há regras para se contratar alguém? Por que há limites de horários? 

Mesmo que você queira, não pode ter um contrato de trabalho sem intervalos 

ou descansos. Vamos entender como se deu o surgimento dessas regras nessa 

aula, a partir dos acontecimentos históricos mais relevantes que marcaram a 

evolução das normas legislativas aplicáveis, o conceito empregado, finalidade 

do direito do trabalho, bem como os princípios que são normalmente aplicados 

na concepção e interpretação da relação de trabalho. 

7.1 Evolução história e legislativa do   
 direito do trabalho 
O direito do trabalho nasceu com a sociedade industrial e o trabalho assalariado. 

A principal causa de estruturação do direito do trabalho foi à Revolução Indus-

trial, século XVIII. Com a expansão da indústria e do comércio, houve a substitui-

ção do trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em larga 

escala. A base começou a ser o trabalho livre, seguindo as ideias do Liberalismo, 

na qual o que importava na sociedade era o indivíduo. 

Figura 7.1: Ferro e Carvão (Título original: Iron and Coal). Gravura de William Bell 
Scott de 1855, ilustrando o trabalho durante a Revolução Industrial.
Fonte: http://en.wikipedia.org



Os trabalhadores, porém, eram explorados pelo capitalismo, passando 12, 

14, 16 horas diárias no trabalho. Surgiram, então, em meados do século XIX, 

os movimentos de classes, as associações de trabalhadores (hoje sindicatos). 

Com os sindicatos, iniciaram-se os movimentos dos trabalhadores, as greves, 

os contratos e os acordos coletivos de trabalho. 

No Brasil, as transformações da Europa, aliado aos movimentos dos imi-

grantes reivindicando melhores condições de trabalho, fez surgir à política 

trabalhista de Getúlio Vargas, a partir de 1930. Todas as constituições bra-

sileiras, desde a de 1934 passaram a ter normas de direito do trabalho. Em 

01 de maio de 1943 foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

sistematizando as leis existentes na época.

A atual Constituição Federal, datada de 1988, no capítulo II, trata dos Direi-

tos Sociais e, especificamente no artigo 7º, estão arrolados todos os direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, garantindo um mínimo de proteção legal 

ao empregado. Exemplos dessa proteção são o direito a férias, décimo ter-

ceiro salário e o máximo de 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais 

(art. 7º, incisos XVII, VIII e XIII da CF).

7.2 Conceito e finalidade do direito do  
 trabalho
O Direito do Trabalho é (...) um complexo de normas (princípios e regras) 

que tem como finalidade regular as relações de emprego em todos os seus 

aspectos, desde a preparação e qualificação da mão de obra nos contratos 

de aprendizagem, alcançando o cotidiano do trabalhador no seu ambiente 

de trabalho e melhorando as condições de vida deste e de sua família. (BAR-

RETO, 2008, p.11)

O direito do trabalho pode ser definido como o conjunto de normas, regras 

e princípios que estabelecem as diretrizes da relação empregatícia, das rela-

ções entre empregados e empregadores. 

O direito do trabalho tem como finalidade (...) estabelecer medidas proteto-

ras ao trabalho, assegurando condições dignas de labor. Esse ramo do dire-

to apresenta disposições de natureza tutelar à parte economicamente mais 

fraca da relação jurídica, de forma a possibilitar uma melhoria das condições 

sociais do trabalhador. (GARCIA, 2009, p.08) 

Assista “Tempos Modernos”, 
de Charlie Chaplin. Lançado em 

1936, o filme retrata de forma bem 
humorada os efeitos negativos das 

longas jornadas de trabalho nos 
trabalhadores da indústria. Veja em 

http://youtu.be/D_kpovzYBT8 

Figura 7.2: Presidente 
Getúlio Vargas

Fonte: http://pt.wikipedia.org

Toda legislação relacionada ao 
direito do trabalho você encontra 

no sítio oficial do Ministério 
do Trabalho e emprego: http://
portal.mte.gov.br/legislacao.

Vários direitos dos trabalhadores são 
negociados coletivamente, através de seus 

sindicatos. Leia mais sobre a Convenção 
coletiva e o Acordo coletivo em:

http://www.guiatrabalhista.com.
br/guia/acordocoletivo.htm. Caso 

o sindicato dos empregados e os 
empregadores não cheguem a um 
consenso, então podem instaurar 

um processo na Justiça do Trabalho 
chamado Dissídio coletivo. Por exemplo: 

em caso de divergência de aumento 
salarial, a Justiça do Trabalho diz qual 
será o valor do aumento por meio de 

uma sentença normativa.
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7.3 Princípios aplicáveis ao direito do   
 trabalho
Vamos ver alguns dos principais princípios do direito do trabalho:

•	 Princípio Protecionista 

Este princípio tem como objetivo gerar equilíbrio na relação empregado/

empregador, tendo em vista que os titulares da relação de emprego se apre-

sentam em posições sócioeconômicas desiguais. Com isso, o Direito do Tra-

balho trata desigualmente as partes, protegendo a parte mais fraca, ou seja, 

o trabalhador, considerado na relação de trabalho hipossuficiente, ou seja, 

aquele que não consegue proteger-se sozinho. 

•	 Princípio da norma mais favorável

Quando o aplicador encontra mais de uma norma vigente deverá escolher 

sempre a mais favorável ao trabalhador, independentemente da hierarquia 

das normas. Em outras palavras, havendo dois dispositivos potencialmente 

incidentes sobre uma determinada relação de emprego, prevalecerá, sem-

pre, aquele que se demonstre mais vantajoso para o empregado. Por exem-

plo: uma norma convencional prevendo um adicional de periculosidade da 

ordem de 30%, e uma norma do regulamento da empresa prevendo este 

mesmo adicional à razão de 50%, incidirá o último, justamente porque mais 

favorável ao obreiro.

•	 Princípio da irrenunciabilidade de direitos

Não podem ser renunciados os direitos previstos nas normas imperativas 

(art. 444 da CLT). Não se admite que o empregado renuncie direitos as-

segurados pelo ordenamento jurídico. Ex. não são consideradas válidas as 

estipulações de salário inferior ao mínimo e de período de férias inferior a 30 

dias. E, se o empregado quiser trabalhar durante suas férias (o que se cha-

ma, popularmente, de “vender” as férias), só pode fazer isso parcialmente, 

nunca para os 30 dias!

•	 Princípio da primazia da realidade

Para o direito do trabalho, importa a realidade objetiva, as condições reais. 

Deve prevalecer a efetiva realidade dos fatos. Prevalece a verdade real. Exem-

plo: uma pessoa foi contratada como autônoma, mas fica provado que ela 

era subordinada, então, trata-se de empregado e não de autônomo. 



Nessa aula vimos como surgiu a legislação trabalhista no Brasil e aprende-

mos alguns dos princípios mais importantes do Direito do Trabalho.

Resumo
Nesta aula, vimos que:

•	 O direito do trabalho surgiu no Brasil a partir de 1930 com a política tra-

balhista de Getúlio Vargas.

•	 Direito do trabalho é conjunto de normas, regras e princípios que estabe-

lecem as diretrizes da relação empregatícia.

•	 Alguns dos princípios normalmente aplicados na interpretação dos con-

tratos de trabalho são o protecionista; a norma mais favorável; a irrenun-

ciabilidade de direitos e a primazia da realidade. 

Atividades de aprendizagem
1. O que é trabalho análogo a condição de escravo? Isso existe no Brasil? 

Pesquise e anote. 
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Aula 8 – Contrato individual 
de trabalho e suas 
particularidades

O objetivo dessa aula é definir contrato individual de trabalho, apresentar 

as suas características, requisitos e condições de validade, também 

conhecer as normativas que cercam a carteira de trabalho. 

Você sabia que é obrigação do empregador preencher a carteira de trabalho 

com os dados do contrato? Entretanto, ainda que ele não faça isso, você vai 

descobrir as características e requisitos de existência, inclusive as condições 

de validade desse contrato e, ainda, as regras que devem ser observadas no 

preenchimento da carteira de trabalho. 

8.1 Definição de contrato individual de  
 trabalho
O contrato de trabalho é um acordo de vontades pelo qual uma pessoa físi-

ca (empregado) se obriga, mediante o pagamento de uma contraprestação 

(salário), a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pessoa física 

ou jurídica (empregador), a quem fica juridicamente subordinada.

Esse ajuste de vontades, nos termos dos artigos 442 e 443 da CLT, pode se 

dar de forma tácita (não expresso por palavras) ou expressa, verbal ou escri-

to, por prazo determinado ou indeterminado. Não há vínculo empregatício 

entre a sociedade cooperativa e seus associados, nem tão pouco entre os 

associados da cooperativa e os tomadores de serviços.

Figura 8.1: Vendedor ambulante no Rio de Janeiro: Exemplo de trabalho na infor-
malidade, sem contrato de trabalho e sem a proteção e os direitos trabalhistas.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Você pode encontrar todos os 
artigos do texto da Consolidação 
das Leis Trabalhistas no seguinte 
endereço: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del5452compilado.htm.



8.2 Características do contrato individual  
 de trabalho
O contrato de trabalho tem como características: a bilateralidade (reciproci-

dade de direitos e obrigações); o trato sucessivo (ideia de continuidade); a 

comutatividade (equivalência das prestações inicialmente ajustadas); a con-

sensualidade (manifestação de vontade das partes).

8.3 Requisitos de existência e de validade  
 do contrato individual de trabalho
Os requisitos para a existência de um contrato de trabalho são (arts. 2º e 3º 

da CLT):

•	 a prestação de serviços por pessoa física (pessoa natural);

•	 com pessoalidade (pessoa específica, intuito personae); 

•	 de forma não eventual (continuidade, serviços permanente);

•	 subordinada (há um poder de direção, aonde o empregado deve seguir 

determinações);

•	 com onerosidade (remuneração).

Ainda que o empregado não tenha um contrato escrito ou sua carteira de 

trabalho assinada, se os requisitos de existência estiverem todos presentes, 

a justiça do trabalho reconhece que havia um contrato de trabalho e que, 

portanto, todos os direitos trabalhistas devem ser pagos pelo empregador. >

O contrato de trabalho, como visto, é um negócio jurídico. Com isso, para 

que seja considerado válido, é necessário que seja firmado por um agente 

capaz, tenha objeto lícito e obedeça a forma prescrita em lei. São as chama-

das condições de validade.

8.3.1 Agente capaz
Para o direito civil, todo aquele menor de 16 anos é absolutamente incapaz e 

precisa ser representado pelos pais para firmar contratos. Os jovens entre 16 e 

18 anos são relativamente incapazes e podem assinar, mas assistidos pelos pais 

(isto é, os pais também assinam). Para o trabalho, a Constituição Federal (art. 7º, 

inc. XXX) proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos. Para os menores de 18 anos, é proibido 

o trabalho noturno, perigoso ou que traz risco de danos à saúde (insalubre).
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8.3.2 Objeto lícito
O objeto do contrato de trabalho não poderá ser proibido ou ilícito (ilegal).

O objeto é proibido quando prestado em desacordo com as normas traba-

lhistas. Alguns exemplos: policial que presta serviço a empresa privada (Sú-

mula 386 do Tribunal Superior do Trabalho - TST); contratação de servidor 

público sem concurso (Súmula 363 do TST); menor de 16 a 18 anos, que não 

pode, por exemplo, trabalhar à noite; não poderá trabalhar com inflamáveis 

e explosivos, como frentista em postos de gasolina; manutenção ou instala-

ção de redes elétricas (periculosidade); não poderá trabalhar em hospitais e 

laboratórios (insalubridade).  

O objeto é ilícito quando a atividade é criminosa como, por exemplo, contratos 

envolvendo o contrabando, o tráfico ilícito de entorpecentes e o jogo do bicho.

8.3.3 Forma prescrita em lei
O contrato de trabalho poderá se consolidar mediante ajuste escrito (termo 

de contrato), ajuste verbal (troca oral de palavras) ou ajuste tácito (sem dizer 

uma palavra, simplesmente trabalhando!). 

Em regra, a lei não exige que além da carteira assinada haja um contrato es-

crito, exceto para o contrato de atleta profissional (Lei nº 6.354/76); contrato 

de artistas (Lei nº 6.533/78); contrato de aprendizagem (arts. 424 a 433 da 

CLT). É de costume adotar a forma escrita dos contratos, justamente para 

que não restem dúvidas quanto à jornada, deveres, salário, férias e demais 

direitos trabalhistas. 

Figura 8.2: Trabalho infantil em uma fábrica dos Estados Unidos (Foto: 1908). 
O trabalho de menores de 14 anos é proibido no Brasil.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

As súmulas são resumos das 
decisões repetidas pelos diversos 
tribunais do país. Quando um 
determinado assunto polêmico foi 
objeto de diversos julgamentos, os 
magistrados do tribunal decidem 
publicar uma súmula, indicando 
a forma pela qual aquele tribunal 
resolve a questão. Para o direito 
do trabalho, as súmulas mais 
importantes são as publicadas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), com sede em Brasília. Veja 
os assuntos das súmulas em 
http://www.tst.jus.br/en/sumulas



8.4 Carteira de trabalho
A carteira de trabalho é destinada às anotações inerentes ao contrato de 

trabalho e as de interesse da Previdência Social.

A Portaria nº 41/2007 disciplina o registro e a anotação de Carteira de Traba-

lho e Previdência Social, estabelecendo no seu artigo 1º que proíbe o empre-

gador que, na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador, 

faça a exigência de documentos como certidão negativa de reclamatória 

trabalhista e testes de gravidez.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social deve ser entregue, pelo trabalha-

dor ao empregador, mediante recibo, o qual terá 48 horas para nela anotar 

a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, de 

acordo com o artigo 29 da CLT.

Nesta aula vimos as condições de existência e validade do contrato de tra-

balho e as regras que devem ser observadas no preenchimento da carteira 

de trabalho

Resumo
Nesta aula, vimos que:

•	 O contrato de trabalho é um ajuste de vontades, tácito ou expresso, ver-

bal ou escrito, entre empregado e empregador para prestar serviço não 

eventual mediante o pagamento de salário. 

•	 Os requisitos de existência do contrato de trabalho são: a prestação de 

serviços por pessoa física; com pessoalidade, de forma não eventual, com 

subordinação e onerosidade. 

•	 Os requisitos de validade do contrato de trabalho são: agente capaz, 

objeto lícito e forma prescrita em lei.

Atividades de aprendizagem
1. Para escapar das obrigações trabalhistas, muitas empresas exigem que seus 

empregados abram empresas ou entrem para uma cooperativa. Um empre-

gado que seja demitido para ser contratado como “pessoa jurídica”, tem di-

reito a continuar recebendo férias, 13º salário e horas extras? Pesquise como 

a justiça do trabalho tem decidido em questões como essas. 

Figura 8.3: Carteira de Traba-
lho, instituída pelo decreto 

nº 21.175 de 1932.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

A Lei nº 11.644/2008 incluiu 
o art.442-A da CLT impedindo 

o empregador de exigir de 
um candidato a emprego a 

comprovação de experiência por 
tempo superior a 6 meses. Leia 
mais em http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11644.htm

Legislação aplicada à Logísticae-Tec Brasil 42



e-Tec Brasil43

Aula 9 – O empregador e o empregado

O objetivo dessa aula é conhecer e compreender os sujeitos da relação de 

emprego: O empregador e o empregado.

Nesta aula, vamos ver suas principais características e destacar a distinção 

do empregado em relação a outros trabalhadores atuantes no mercado de 

trabalho, como o trabalhador autônomo, o doméstico, o rural, o aprendiz e 

o estagiário. 

9.1 Empregador
Nos termos do art.2º da CLT “considera-se empregador a empresa, indivi-

dual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. 

Empresa (seja individual ou sociedade de pessoas) é o local, onde se desen-

volve atividade econômica devidamente organizada, presentes os fatores de 

produção, com vistas à circulação de bens ou de serviços no mercado.

O empregador pode ser: pessoa física ou jurídica. São equiparados ao em-

pregador (isto é, tratados como empregadores) os clubes, sindicatos, igrejas, 

condomínios, advogados, dentistas, as entidades sem fins lucrativos.

Quando a Administração Pública contrata pelo regime da CLT, ela também 

é empregadora.

O empregador assume os riscos, o custo do negócio, não podendo transferir 

esses riscos. Assim não pode descontar do empregado, por exemplo, o seu 

uniforme, o cheque sem fundos que este vem a receber de forma enganada. 

Ainda, na relação de emprego, o trabalhador se subordina ao poder de dire-

ção do empregador. Esse poder de direção se revela em três aspectos:

Poder regulamentar: o empregador tem poder de estabelecer regras internas, 

unilaterais, porém, este regulamento interno não pode desobedecer a lei;



Poder fiscalizador: o empregador tem poder de estabelecer controle de 

qualidade, pontualidade. 

Poder disciplinar: é o poder de aplicar punição ao empregado. 

9.2 Empregado
De acordo com o artigo 3º da CLT “considera-se empregado toda pessoa 

física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário”. O parágrafo único estabelece que 

“não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de tra-

balhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”.

Os elementos que caracterizam o empregado são:

•	 Pessoa física: intuito personae. 

•	 Pessoalidade na prestação de serviços; 

•	 Recebimento de salário: oneroso; contraprestação.

•	 Trabalho não eventual/ trabalho contínuo: é necessária uma relação diá-

ria, permanente, contínua, uma habitualidade na prestação de serviços; 

o trabalho eventual esgota-se em uma única prestação.

•	 Subordinação: (o mais importante elemento caracterizador) é evidencia-

da a subordinação pelo número de ordens de serviço a que está sujeito o 

empregado. Há um comando, uma distribuição de tarefas, uma orienta-

ção para o modo de execução.

9.3 Alguns tipos de empregado e outros  
 trabalhadores
•	 Trabalhador autônomo

Pessoa física que exerce atividade por conta própria. Presta serviços habitual-

mente a uma ou mais pessoas, assumindo os riscos da atividade econômica. 

Ele define os dias e horários que irá desempenhar as suas atividades e pres-

tará conta do resultado, em outras palavras, ele organiza a sua atividade. 

Não há qualquer subordinação, principal característica que o diferencia da 

relação de trabalho regulada pela CLT.

Você sabia que se a empresa muda 
de dono, não há alteração nos 

contratos de trabalho? A mudança 
de estrutura, de titularidade não 

afeta os contratos de trabalhos dos 
empregados (artigo 448 da CLT). 

Ainda, na falência ou recuperação 
judicial (artigo 141 da Lei nº 

11.101/2005) os empregados serão 
mantidos com novos contratos, sem 
a responsabilização do arrematante, 

quanto às obrigações do contrato 
anterior. Leia mais em http://www.

fisconet.com.br/user/materias/
trabalhista/mudanca_na_estrutura_

juridica_da_empresa.htm
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•	 Empregado doméstico

Empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua e de 

finalidade não lucrativa a pessoa ou família, no âmbito residencial destas. Ex. 

cozinheira, motorista e jardineiro.  

A atividade não lucrativa é que vai distinguir o empregado doméstico do 

empregado regido pela CLT. Aplica-se a Lei nº 5.859/72 e o parágrafo único 

do artigo 7º da Constituição Federal. 

São direitos dos empregados domésticos: salário-mínimo; irredutibilidade sa-

larial; 13º salário; repouso semanal remunerado; férias anuais com adicional 

de 1/3 (nos termos da nº 11.324/06 é de 30 dias); licença-maternidade; li-

cença-paternidade; aviso prévio; proteção previdenciária. O FGTS é facultati-

vo, porém uma vez pago torna-se obrigatório.  A diarista que presta serviços 

por até duas vezes por semana não é considerada empregada doméstica.

•	 Empregado rural

Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio 

rústico, presta serviços com continuidade para empregador rural, mediante 

dependência e salário. 

Nos termos da Constituição Federal os trabalhadores rurais têm os mesmos 

direitos dos trabalhadores urbanos (artigo 7º). O empregador rural é pessoal 

física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica, 

em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepos-

tos e com o auxílio de empregados. O trabalhado rural é protegido pela Lei 

n° 5.889/73 e pelo Decreto Federal nº 73.626/74. 

Figura 9.1: Exemplo de trabalhador autônomo: Um artesão.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Figura 9.2: “A moça do cho-
colate”. Óleo sobre tela de 
Jean-Étienne Liotard repre-
sentando um trabalhador 
doméstico em 1743.
Fonte: http://en.wikipedia.org



•	 Aprendiz

Aprendiz é o maior de 14 e menor de 24 anos sujeito a formação profissio-

nal, que possui um contrato de trabalho, cuja duração não pode ser superior 

a dois anos, com caráter de aprendizado, sendo-lhe garantidos todos os 

direitos do empregado comum. 

O contrato de aprendizagem, nos termos do artigo 428 da CLT, é para os 

maiores de 14 e menores de 24 anos, inscritos em programa de aprendiza-

gem. O empregador deve garantir a formação técnico-profissional metódica, 

compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz.

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e 

matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de 

aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo, dos trabalhado-

res existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação 

profissional (artigo 429 da CLT).

•	 Estagiário

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.788/2008 “estágio é ato educativo 

escolar supervisionado. É desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequen-

tando o ensino regular em instituições de educação superior, educação pro-

fissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino funda-

mental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos”.

O estágio pode ser obrigatório (requisito para aprovação e expedição de 

diploma) ou não obrigatório (atividade opcional, acrescida a carga horária 

regular). As contratações de estágio não são regidas pela CLT e não criam 

vínculo empregatício de qualquer natureza. A formalização do contrato de 

estágio se dará mediante a assinatura do termo de compromisso de estágio, 

que será assinado por empresa, aluno e instituição de ensino. 

Nesta aula aprendemos a identificar a figura do empregador e do emprega-

do e vimos características do trabalhador autônomo, do doméstico, do rural, 

do aprendiz e do estagiário. 

A carga horária dos estagiários é 
limitada a 4 diárias ou 20 horas 

semanais para estudantes de 
educação especial e dos anos finais do 
ensino médio ou  6 horas diárias ou 30 

semanais para estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de 

nível médio e do ensino médio regular.
O estagiário ainda tem direito a férias 
remuneradas (30 dias) após 12 meses 

de estágio na mesma empresa e o 
tempo máximo de estágio na mesma 
empresa será de 02 anos. Leia essas 
e outras informações na cartilha do 

Ministério do Trabalho e Emprego 
http://www.ciee.org.br/portal/

cartilha_lei_estagio.pdf
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Resumo
Nesta aula, vimos que:

•	 Empregador: a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço

•	 Empregado: toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário

•	 Outros trabalhadores com particularidades próprias: autônomo, domés-

tico; rural, aprendiz e estagiário.

Atividades de aprendizagem
1. Marinez Pereira trabalha como empregada doméstica numa residência 

familiar, sem finalidade lucrativa.  Costumeiramente, tem uma carga 

horária de 9 (nove) horas diárias. Não está recebendo horas extras por 

essa prorrogação de jornada. Ademais, não vem recebendo FGTS e nem 

salário família. Ela pretende pedir judicialmente o direito a horas extras, 

FGTS e salário família. Pergunta-se: Marinez terá êxito na sua solicitação? 

Justifique sua resposta.
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Aula 10 – Remuneração e Salário

O objetivo dessa aula é que você possa analisar e compreender a diferença 

entre remuneração e salário, outras formas de remuneração, sistema e forma 

de pagamento, identificação das parcelas que tem ou não natureza salarial.

Você conhece a diferença entre remuneração e salário? Essa aula foi desen-

volvida para diferenciarmos remuneração e salário, entender suas caracterís-

ticas, bem como compreender as parcelas que têm ou não natureza salarial 

e o impacto que isso tem no cotidiano de empregados e empregadores.

10.1 Conceitos de remuneração e salário
Salário e remuneração são expressões com significado distinto, ou seja, dife-

rentes. Enquanto o salário diz respeito apenas ao pagamento pelo trabalho 

prestado, a remuneração engloba também os adicionais, gratificações, in-

denizações e quaisquer reembolsos por valores que o empregado gastou do 

seu bolso para trabalhar. 

10.2 Forma de pagamento
Você sabia que o salário deve ser pago em dinheiro, em moeda corrente (Re-

ais)?  E caso haja descumprimento é considerado como não feito, segundo o 

artigo 463 da CLT, ou seja, é como se o salário não tivesse sido pago. Bem, é 

claro que o depósito bancário hoje vale como pagamento em dinheiro, mas 

o cheque só vale depois de compensado! O pagamento deverá acontecer 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. As comissões, gratifi-

cações podem ser pagas posteriormente, mas todo pagamento precisa ser 

feito contra recibo e assinado pelo empregado. Tem efeito de recibo o com-

provante de depósito em contra bancária. 

Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, a alimentação, 

habitação, vestuário, escola dos filhos ou outras prestações in natura (quando 

o empregado recebe um bem ou serviço ao invés de dinheiro, como quando 

o empregador paga o aluguel da casa onde mora seu empregado). Em regra, 

ainda que haja salário in natura, pelo menos 30% (trinta por cento) do salário 

deverá ser pago em dinheiro, conforme as súmulas 367 e 258 do TST.



10.3 Parcelas de natureza salarial
Abaixo estão algumas parcelas que fazem parte da remuneração e, embora 

não seja salário, são consideradas de natureza salarial.

Todas as parcelas consideradas de natureza salarial geram reflexos, isto é, 

devem ser somadas e fazem diferença no cálculo de vários direitos, como 

férias, 13º salário, contribuições para a seguridade social, fundo de garantia 

por tempo de serviço e valores da rescisão contratual.

a) Abonos: adiantamento em dinheiro; antecipação salarial.  Art. 457, § 

1º da CLT.

b) Comissão: referem-se a um valor determinado, como R$10,00 por uni-

dade vendida; diferente de percentagem, que indica um percentual, por 

exemplo, de 3% sobre as vendas, Caso o empregado receba somente 

comissões, não tendo salário fixo, o empregador deve pagar pelo menos 

um salário mínimo no mês em que as comissões não atingirem essa im-

portância.

c) Gratificações: é o pagamento feito na forma de um extra, pela simples 

vontade do empregador. 

d) Décimo terceiro salário: é devido a todo empregado (urbano, rural ou 

doméstico). O cálculo é feito com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria.

e) Prêmios: são decorrentes da produtividade do trabalhador, de acordo 

com fatores pessoais, produção e assiduidade. Não pode ser a única for-

ma de pagamento.

f) Adicionais ao salário: é um acréscimo salarial decorrente da prestação 

de serviços do empregado em condições mais gravosas. Pode ser dividido 

em horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e de 

transferência. Integram outras verbas se forem pagos com habitualidade:

•	 Horas extras: é devido pelo trabalho extraordinário à razão de pelo me-

nos 50% sobre a hora normal (artigo7º, XVI, da CF). Não é possível fixar 

valor inferior e deve ser limitada a 2 horas diárias. 

•	 Adicional noturno: o artigo 7º, IX, da CF/88 diz que a remuneração 

do trabalho noturno deve ser maior que a do diurno. O valor da hora 

noturna para o trabalhador urbano é de 20% superior ao valor da hora 

diurna. É considerado noturno o trabalho urbano realizado entre 22h00 

e 5h00, nos termos do artigo 73, §2º da CLT. Por ficção jurídica, a hora 
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noturna é reduzida para 52m30s, conforme artigo 73, §1º da CLT. Para 

o trabalhador rural, é trabalho noturno aquele realizado no período de 

21h00 as 5h00h (lavoura) e 20h00 às 4h00h (pecuniária). No trabalho 

rural não há redução da hora (hora = 60 min.), porém, o adicional será 

de 25% (Lei nº 5889/73, artigo 7º).

Ficção jurídica: é no sentido de 
fantasia. No vocabulário jurídico, 
quando uma regra legal altera 
valores científicos por simples ato 
legislativo, chamamos de ficção ju-
rídica. No exemplo, a hora – que no 
campo da ciência é inevitavelmente 
composta por 60 minutos –  passa 
a ter apenas 52 minutos, por conta 
de um ato legislativo.

•	 Adicional de insalubridade: está previsto na CF no artigo 7º, inciso 

XXIII. É devido ao empregado que executa serviços em atividades insa-

lubres, que podem ocasionar problemas de saúde no trabalhador (ar-

tigo 192 da CLT). As atividades e operações insalubres estão descritas 

na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério 

do Trabalho, a qual contempla os agentes químicos, físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde do empregado. Exemplos: funcionários de hospitais; 

câmara frigorífica; limpeza de sanitários. 

Será calculado à razão de: 10% grau mínimo; 20% grau médio; 40% grau 

máximo. Esse percentual é aplicado sobre o salário básico e não salário mí-

nimo, considerando o artigo 193, §1º da CLT e o contido na Súmula Vincu-

lante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 

•	 Adicional de periculosidade: é devido ao empregado que presta ser-

viços em contato permanente com elementos inflamáveis ou explosivos 

(perigo de vida). O adicional será de 30% sobre o salário básico do em-

pregado. Está previsto no artigo 193 da CLT e artigo 7º, inciso XXIII, 

da Constituição Federal. Exemplos: operários que trabalham no setor de 

energia elétrica; postos de gasolina; poços de petróleo; manuseio e car-

regamento de explosivos; substância radioativa. 

•	 Adicional de transferência: é devido ao empregado que é transferido 

provisoriamente para outro local, desde que quando leve também à mu-

dança de residência, de acordo com o disposto no artigo 469, § 3º da CLT 

e na Súmula 29 do TST. O adicional é devido nas transferências provisó-

Figura 10.1: Crianças ingressando para uma jor-
nada noturna de 12 horas, 1908, Estados Unidos.
Fonte: http://en.wikipedia.org

Figura 10.2: Insalubridade: 
Trabalho em hospitais.
Fonte: http://en.wikipedia.org

Figura 10.3: Periculosi-
dade: Trabalho em pos-
tos de combustíveis
Fonte: http://pt.wikipedia.org



rias, em razão da necessidade do serviço. Todavia, quando o empregado 

solicita a transferência, o adicional de transferência não é devido. 

10.4 Parcelas sem natureza salarial
Algumas parcelas são pagas a título de reembolso ou indenização, normal-

mente previstas em lei. Assim, embora façam parte da remuneração, não 

são consideradas de natureza salarial e seu pagamento não gera impacto no 

cálculo de outras verbas trabalhistas.

As mais importantes são a ajuda de custo paga para cobrir as despesas do em-

pregado (artigo 457, §2º da CLT); a diária de viagem, valor fixo pago ao empre-

gado para indenizar despesas com o deslocamento, hospedagem e alimentação 

nas viagens (artigo 457, §3º, da CLT e Súmula 101 do TST); a participação nos 

lucros ou resultados da empresa (Lei 10.101/2000); o salário utilidade (salário 

in natura) quando composto exclusivamente de bens fornecidos à realização 

do trabalho (como, por exemplo, o fornecimento de uniforme; equipamentos 

e outros acessórios utilizados apenas no local de trabalho, seguro de vida e de 

acidentes e equipamentos de proteção individual); o vale alimentação (Lei nº 

6.321/76); o vale transporte (Lei nº 7.418/85) e o salário família. 

Nesta aula vimos as diferenças entre remuneração e salário e aprendemos 

as diferentes parcelas que têm ou não natureza salarial.

Resumo
Nesta aula vimos:

•	 que salário deve ser pago em dinheiro (moeda corrente) e pode ser pago 

(até 70%) in natura, por meio de entrega de bens e serviços.

•	 a remuneração é a soma de tudo o que for recebido, sendo dividida em:

a) Salário;

b) Parcelas de natureza salarial, como gratificações, comissões e adicio-

nais e que geram reflexos no cálculo de verbas trabalhistas;

c) Parcelas sem natureza salarial, que são indenizações ou alguns vales 

que não geram reflexos por previsão expressa na legislação.

Atividades de aprendizagem 
1. André de Paula firmou contrato de trabalho como assistente administra-

tivo. No contrato de trabalho ficou estabelecido que ele poderá realizar 

até 3 horas extras diárias. A empresa pagará pelo trabalho extraordinário 

20% sobre a hora normal. Pergunta-se: essa cláusula está de acordo com 

as normas trabalhistas? Justifique sua resposta.

Para saber mais sobre o adicional de 
periculosidade leia as Súmulas 39, 

80, 191 e 364 do Tribunal Superior do 
Trabalho disponíveis em http://www.

tst.jus.br/en/sumulas.

O salário família é pago, no valor 
de R$ 31,22 por filho de até 14 

anos incompletos ou inválido, para 
quem recebe até R$ 608,80. Já 

para o trabalhador que recebe de 
R$ 608,81 até R$ 915,05, o valor 
do salário-família é de R$ 22,00. 

Para saber mais sobre o salário 
família acesse o endereço eletrônico: 

http://www.previdencia.gov.br/
conteudoDinamico.php?id=25 
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Aula 11 - Jornada de trabalho, férias e  
 vale-transporte

O objetivo dessa aula é você analisar e compreender a jornada de trabalho, 

o direito de férias e as regras aplicáveis ao vale transporte.

Você já imaginou se trabalhássemos todo dia das 7h às 19h? Ou então, sem 

nunca tirar férias?  Essa aula foi desenvolvida a partir do conceito de jornada 

de trabalho e os limites para horas normais e extraordinárias, com suas exce-

ções; o direito de férias e suas implicações jurídicas no contrato de trabalho, 

bem como as regras aplicáveis ao vale-transporte.

11.1 Jornada de trabalho
Jornada de trabalho é o número de horas diárias que um empregado fica 

à disposição do empregador, realizando as suas atividades de trabalho. A 

duração da jornada de trabalho pode ser normal (de 8 horas diárias, ou de 6 

horas para algumas categorias, como os bancários) ou extraordinária (após a 

jornada diária, quando são feitas as famosas “horas extras”).

A Constituição Federal, artigo 7º, XIII, estabeleceu o limite de 08 horas diá-

rias e 44 semanais, permitindo a compensação de horários e a redução de 

jornada, desde que haja acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

Figura 11.1: Trabalho exaustivo 
nas minas de carvão
Fonte: http://en.wikipedia.org

Há alguns detalhes importantes sobre a 

jornada de trabalho que veremos nos pró-

ximos tópicos.

11.1.1 Variação tolerada
De acordo com o artigo 58 da CLT não 

serão computados como jornada extraor-

dinária as variações de horário no registro 

de ponto não excedentes a 5 minutos, ob-

servado o limite máximo de 10 minutos diários. Ainda, o tempo gasto pelo 

empregado de sua casa até o local de trabalho, bem como o retorno, não 

serão computados na jornada de trabalho.

11.1.2 Horas in itinere
Se o local de trabalho for de difícil acesso ou não servido de transporte pú-

blico e o empregador fornecer a condução, essas horas são consideradas 



horas in itinere, isto é, em deslocamento e contam como horas de trabalho, 

conforme a Súmula 320 do TST.

11.1.3 Horas extraordinárias
A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares 

(ou seja, adicionais) em número não excedente a duas. O valor dessa hora 

suplementar deverá ser pelo menos 50% do valor da hora normal (artigo 7º 

XVI, da CF).

11.1.4 Intervalos
Para jornadas com duração acima de 6 horas, o empregador é obrigado a 

conceder um intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo 1 hora e 

máximo 2 horas. Se a jornada for inferior a 6 horas de trabalho, ainda assim é 

obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas.

Finalmente, entre duas jornadas de trabalho (isto é, entre dois dias) haverá um 

período mínimo de 11 horas consecutivas para o descanso (artigo 66 da CLT)

11.2 Férias
De acordo com o artigo 129 da CLT “todo empregado terá direito anual-

mente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da sua remuneração”. 

Assim, férias é o período em que o empregado não presta serviços, mas re-

cebe remuneração do empregador. Elas não podem ser renunciadas, tendo 

em vista a sua estreita relação com a saúde e bem-estar do trabalhador. A 

Constituição Federal assegura o direito de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal (artigo 7º, XVII).

O artigo 6º da CLT ganhou nova 
redação com a entrada em vigor da 

Lei nº 12.551 de 15 de dezembro 
de 2011. Diante dessa lei, não há 

distinção entre o trabalho realizado 
no estabelecimento do empregador, 

o executado no domicílio do 
empregado e o realizado a distância. 

Leia mais em http://blog.planalto.
gov.br/lei-equipara-trabalho-a-

distancia-a-presencial-e-inclui-meios-
eletronicos-nas-relacoes-trabalhistas/

Atenção para a Logística!
Em 11/09/2012 entrou em vigor a 
Lei 12.619, a Lei do Descanso de 

motoristas profissionais. Agora, os 
motoristas podem dirigir no máximo 

10 horas por dia e são obrigados 
a descansar 11 horas, além de 30 

minutos a cada 4 horas ininterruptas de 
direção, sob pena de multa. A norma 
vale para quem tem cargas acima de 
4,5 toneladas, ao transporte escolar 
e veículos com mais de dez lugares. 

A Lei obriga o empregador a pagar o 
motorista acompanhante ainda que ele 
não esteja dirigindo e também custear 

o tempo parado em fiscalizações e 
terminais de carga e descarga.

Leia mais em http://www.brasil.gov.
br/noticias/arquivos/2012/09/11/

motoristas-profissionais-tem-novas-
regras-a-partir-de-hoje

Figura 11.2: Férias, um direito inalienável.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Decorridos 12 (doze) meses de trabalho o empregado terá direito a férias (pe-

ríodo aquisitivo). A duração das férias depende da assiduidade (frequência) do 

empregado, sofrendo diminuição na proporção de suas faltas injustificadas.
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Em regra, as férias serão concedidas em um só período, 30 (trinta) dias cor-

ridos. Excepcionalmente, as férias serão concedidas em dois períodos, onde 

um dos períodos não poderá ser inferir a 10 (dez) dias. Para os menores de 

18 (dezoito) anos e maiores de 50 (cinquenta) anos, as férias serão concedi-

das em um único período.

Quando as férias forem concedidas após o prazo legal (12 meses subsequen-

tes à data que o empregado tiver adquirido o direito) deverão ser remunera-

das em dobro (art. 137 da CLT).

De acordo com o artigo 136 “a época da concessão de férias será a que 

melhor consulte os interesses do empregador”.

Para saber mais sobre férias, veja os artigos indicados na consolidação das 

leis do trabalho (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del-
5452compilado.htm)

•	 Dias de férias / proporcionalidade: art.130 da CLT.

•	 Dias não considerados como falta no serviço: art. 131 da CLT. 

•	 Não terá direito a férias: art. 133 da CLT.

•	 Comunicação das férias: art. 135 da CLT.

•	 Proibição de prestar serviços a outro empregador: art.139 da CLT.

•	 Férias Coletivas: arts. 139 e 140 da CLT.

•	 Direito de converter 1/3 das férias em abono pecuniário: art.143 da CLT.

•	 Pagamento das férias: art.145 da CLT.

•	 Extinção do contrato de trabalho e as férias: artigo 146 e 147 da CLT.

11.3 Vale transporte 

Figura 11.3: Transporte público
Fonte: http://pt.wikipedia.org

O vale transporte constitui benefício que 

o empregador, seja pessoa física ou jurí-

dica, adiantará ao trabalhador para uti-

lização efetiva em despesas de desloca-

mento residência/trabalho e vice-versa, 

por meio do transporte público coletivo. 

Não existe determinação legal de distân-

cia mínima para que seja obrigatório o 

fornecimento do vale transporte. 

São beneficiários do vale transporte todos os trabalhadores em geral (urba-

nos, domésticos e os servidores públicos). O empregador que proporcionar, 

por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte 



coletivo, o deslocamento de seus trabalhadores, está desobrigado do forne-

cimento do vale transporte. O empregador não pode pagar o vale transporte 

por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento.

O custeio do vale transporte será do beneficiário, na parcela equivalente a 

6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer 

adicionais ou vantagens e pelo empregador.

Nesta aula vimos às regras sobre a duração da jornada de trabalho, o direito 

de férias e como deve ser fornecido o vale transporte.

Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 Jornada de trabalho: limite constitucional de 08 horas diárias e 44 semanais.

•	 Férias: decorridos 12 (doze) meses de trabalho o empregado terá direito a 

férias, as quais serão remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o 

salário normal.

•	 Vale transporte: benefício que o empregador adiantará ao trabalhador para 

utilização efetiva em despesas de deslocamento residência/trabalho. 

Atividades de aprendizagem
1. Luiz Eduardo, administrador de empresas, ingressou na Empresa SFX em 

30 de janeiro de 2011, recebendo um salário fixo de R$2.000,00 (dois mil 

reais) por mês e lá permanece trabalhando. Passados 12 meses de contrato 

ele pretende usufruir das suas merecidas férias. O que a empresa deverá 

pagar ao Luiz Eduardo antes do início de suas férias? Qual é o prazo?
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Aula 12 – Término do contrato de   
 trabalho

O objetivo dessa aula é analisar e compreender as causas que levam ao 

término do contrato de trabalho e suas consequências.

Peculiaridade: que é próprio de algo 
ou alguém; característico; inerente. 
Fonte: http://aulete.uol.com.br/peculiar

Sobre empregados públicos das 
empresas estatais que são subordinados 
a CLT, a Orientação Jurisprudencial 
(OJ) 247 da SDI do TST é no sentido 
que independe de motivação, ou seja, 
não há necessidade que o empregador 
justifique ou apresente os motivos 
da dispensa. Entretanto, para os 
funcionários dos correios, a partir de 
2007 o TST tem assegurado que os 
correios devem motivar a despedida dos 
seus empregados. Leia mais em  http://
www.conjur.com.br/2007-dez-06/
oj_247_avanca_defesa_interesses_
trabalhadores

Você já imaginou se houvesse um grande desemprego no Brasil, da mesma 

forma que está ocorrendo em outros países? O que aconteceria? E se você 

perdesse o emprego, o que receberia? Essa aula foi desenvolvida a partir 

da definição de término do contrato de trabalho, abordando as formas de 

cessação do contrato de trabalho: demissão sem justa causa; com justa cau-

sa; término do contrato por decisão do empregado: pedido de demissão e 

rescisão indireta, além das peculiaridades do aviso prévio. 

12.1 Estabilidade: proteção contra o término
As formas mais comuns de extinção do contrato de trabalho são a dispen-

sa sem justa causa, a dispensa com justa causa, o pedido de demissão e 

a rescisão indireta. A Constituição Federal protege a relação de emprego 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo uma indenização 

compensatória. 

12.2 Dispensa sem justa causa 
A dispensa sem justa causa é admitida a qualquer momento; o empregador 

não precisa apresentar razões; não há causa justificadora, seja de natureza 

disciplinar, econômico-financeira ou técnica, porém, o empregador deverá 

pagar ao empregado: aviso prévio, 13º salários vencidos e proporcionais, 

férias vencidas e proporcionais com 1/3; saldo de salários referente aos dias 

trabalhados; o trabalhador poderá levantar o FGTS e indenização de 40% 

sobre os depósitos fundiários (FGTS).

12.3 Dispensa com justa causa 
Ocorre diante de um procedimento incorreto do empregado. Quando ele 

comete falta grave, prevista em lei, que dá razão à ruptura do vínculo em-

pregatício. É a materialização do exercício do poder disciplinar, ou seja, do 

poder do empregador de exigir o cumprimento de regras e punir o empre-

gado que as descumpre.



Para que a lei autorize a dispensa com justa causa é necessário que o proce-

dimento incorreto (ação ou omissão do empregado) esteja previsto na CLT 

e que a penalidade da dispensa seja proporcional à gravidade da conduta. 

Seguem alguns dos comportamentos do empregado que permitem a dis-

pensa com justa causa, indicadas no artigo 482 da CLT:

•	 Improbidade: conduta desonesta do empregado. Ex. furto, roubo, apro-

priação indébita. 

•	 Condenação criminal: inviabilidade do empregado continuar prestando 

serviços quando preso (sentença transitada em julgado). 

•	 Desídia: negligência, preguiça, falta de atenção; displicência, desleixo, 

omissão.  Ex. o empregado que dorme ou chega atrasado constantemen-

te no local de trabalho.

•	 Indisciplina: descumprimento de ordens gerais de serviço. As ordens 

devem ser lícitas e razoáveis. Ex. proibição de utilização de determinados 

equipamentos, telefone, e-mail institucional ou sites da internet.

•	 Insubordinação: descumprimento de ordens do chefe ou do encarregado.

•	 Ofensa física: agressão corporal do empregado contra qualquer pessoa 

(cliente, terceiros, fornecedor ou colegas de trabalho), salvo legítima de-

fesa própria ou de terceiro.

•	 Não uso de equipamentos de proteção individual: o empregado que 

não observa as normas de segurança e medicina do trabalho (artigo 158, 

par. único da CLT);

O empregado dispensado por justa causa terá direito apenas ao saldo de 

salários referente aos dias trabalhados, férias vencidas com 1/3 e décimo 

terceiro salário vencido. 

12.4 Término do contrato de trabalho por  
 decisão do empregado
O contrato de trabalho pode ser interrompido pelo pedido de demissão, 

na forma de aviso que o empregado faz ao empregador de que não mais 

deseja trabalhar na empresa. Aquele que pede demissão terá direito a férias 

vencidas com 1/3; férias proporcionais (Súmula 261 do TST); décimo terceiro 

salário proporcional (Súmula 157 do TST) e saldo de salário referente aos 

dias trabalhados.  

O FGTS ficará retido e o trabalhador não terá acesso ao seguro-desemprego.

Para saber mais sobre justa causa 
leia o artigo 482 da CLT e as 

seguintes súmulas do TST em  http://
www.tst.jus.br/en/sumulas

Ônus da prova: Súmula 212 do TST.
Prazo do abandono de emprego: 

Súmula 32 do TST.
Justa causa praticada no período do 

aviso prévio: Súmula 73 do TST 
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Outra forma que o empregado tem para interromper o contrato de trabalho 

é a Rescisão indireta (ou dispensa indireta). É uma decisão do empregado 

em virtude de falta grave praticada pelo empregador, prevista no artigo 483 

da CLT. É a forma inversa da dispensa com justa causa. É a falta grave do 

empregador e por isso o empregado terá direito as verbas rescisórias equiva-

lentes às da dispensa sem justa causa.

O artigo 483 da CLT enumera os motivos que configuram a rescisão indireta: 

exigência de serviços superiores às forças do empregado; exigência de serviço 

defeso em lei; exigência de serviço contrário aos bons costumes; exigência de 

serviços alheios ao contrato; for tratado pelo empregador com rigor excessivo; 

perigo manifesto de mal considerável; não cumprimento das obrigações do con-

trato; ato lesivo à honra e boa fama; ofensa física; redução de trabalho.

12.4.1 Aviso prévio
É a declaração unilateral de vontade, feita pelo empregador ou pelo empre-

gado, de por termo à relação de emprego, ou seja, colocar uma data limite 

para manter o vínculo (seja porque o empregador não quer mais o empre-

gado ou porque o empregado não quer mais trabalhar com o empregador). 

Esse é instituto específico do contrato por prazo indeterminado. O aviso 

prévio “tem por finalidade, se concedido pelo empregador, possibilitar ao 

empregado a procura de um novo emprego, antes de ter rescindido total-

mente o contrato de trabalho, de forma que lhe garanta salário durante esse 

período, proporcionando-lhe meios de subsistência até que esteja recoloca-

do”. (VIANNA, 2009, p. 841)

De acordo com a Lei 12.506 de 11 de outubro de 2011, o aviso prévio será 

concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que possuem 

até 01 ano de serviço na mesma empresa. Serão acrescidos 3 (três) dias por 

cada ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (ses-

senta) dias, perfazendo um total de até 90 dias.

De acordo com o artigo 488, durante o aviso prévio a jornada de trabalho 

será reduzida em duas horas, sem prejuízo dos salários. O empregado poderá 

optar entre trabalhar sem a redução de duas horas diárias em seu horário nor-

mal de trabalho, faltando no serviço por 7 (sete) dias corridos, também sem 

prejuízo dos salários. Nos termos do artigo 489, a parte notificante poderá re-

considerar o aviso antes de seu termo, cabendo à outra parte aceitar ou não. 

Figura 12.1: Carta de demissão.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Você sabe quem tem garantias de 
emprego?
Dirigente sindical: art. 543, § 3º e 
art. 8º, inciso VIII da CF.
Membros da CIPA: art. 165 da CLT 
e art. 10, II, a, do Ato Disposições 
Constitucionais Transitórias.
O suplente da CIPA também goza de 
garantia de emprego: Súmula 676 
do STF
Gestante: art. 10, II, b, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT).
Acidentado: art. 118 da Lei nº 8.213 
– segurado que sofreu acidente 
tem garantida, pelo prazo mínimo 
de 12 meses, a manutenção de seu 
contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio doença.
Leia mais em http://g1.globo.
com/concursos-e-emprego/
noticia/2010/04/veja-quando-o-
trabalhador-tem-estabilidade-no-
emprego.html



12.4.2 Seguro desemprego
É um benefício que permite uma assistência 

financeira temporária em razão da demissão 

do empregado. O valor varia de acordo com 

a faixa salarial e, para 2013, irá de R$ 678 a 

R$ 1.235,91. É pago de 3 a 5 parcelas, con-

forme a situação atual do beneficiário. 

Nesta aula vimos as formas de cessação do 

contrato de trabalho e as principais caracterís-

ticas do aviso prévio e do seguro desemprego.

Resumo
Nesta aula vimos:

Para saber mais sobre o Seguro 
desemprego acesse:  http://www.

caixa.gov.br/Voce/Social/Beneficios/
seguro_desemprego/saiba_mais.asp 

e  http://g1.globo.com/economia/
seu-dinheiro/noticia/2013/01/seguro-

desemprego-tem-reajuste-de-620-
em-2013-decide-codefat.html 

Figura 12.2: Fotografia Migrant 
Mother, uma das fotos estaduni-
denses mais famosas da década 
de 1930, mostrando o desempre-
go reflexo da crise de 1929.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

•	 As formas mais comuns de extinção do contrato de trabalho: a dispensa 

sem justa causa, a dispensa com justa causa, o pedido de demissão e a 

rescisão indireta. 

•	 Motivos de justa causa do empregado e do empregador (artigos 482 e 

483 da CLT).

•	 Aviso prévio: comunicado que uma das partes realiza à outra quando do 

término do contrato de trabalho.

•	 Seguro desemprego: assistência financeira (3 a 5 parcelas).

Atividades de aprendizagem
1. Daniela Farias está grávida de 10 semanas e trabalha numa fábrica de 

cosméticos. Após a devida comprovação da justa causa, a empresa pre-

tende demiti-la. Pergunta-se: Daniela poderá ser demitida da empresa? 
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Aula 13 – Direito civil e contratos

O objetivo dessa aula é expor os fundamentos do direito civil e da validade 

dos contratos.

Por que podemos entrar em uma loja, assinar um papel e sair com produtos? 

Por que existem contratos! Essa aula foi desenvolvida a partir dos conceitos 

básicos de direito civil e de contratos para permitir uma visão ampla sobre as 

relações comerciais.

13.1 O código civil e a vida
O direito civil é um conjunto de normas que regulam as relações entre os par-

ticulares (ou seja, pessoas como eu e como você), em uma situação ideal de 

igualdade de condições. Diferentemente das regras de direito público (como 

o direito criminal) que envolvem a relação do Estado com os indivíduos e as 

punições quando estes violam a lei, o direito civil se preocupa em estabelecer 

as regras básicas que permitem os atos da vida civil, como por exemplo, as 

relações comerciais, a transmissão da propriedade e a formação de empresas.

A grande maioria das regras do direito civil está concentrada em uma lei de 

mais de 2.000 artigos, conhecida como Código Civil. No Brasil, ele foi refor-

mulado há mais de dez anos, na Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

A pretensão de reunir todas as regras em um único volume, chamado de 

código, chegou até o Brasil por influência de Napoleão Bonaparte, o impe-

rador dos franceses. Em 1804 entrou em vigor o Código Civil dos franceses, 

propositalmente acessível a um público mais amplo para uniformizar e po-

pularizar a lei no território nacional, de tal forma que todos os atos da vida 

civil estariam previstos no Código.

Essa é a intenção do Código Civil: prever e sistematizar as regras essenciais 

para a vida das pessoas, em suas relações privadas cotidianas, do nascimento 

até a morte, passando pelo casamento, pela aquisição da propriedade e pela 

formação de empresas.

Vejamos alguns exemplos da extensão de assuntos tratados pelo Código Civil:

Figura 13.1: Napoleão Bonaparte 
Fonte: http://pt.wikipedia.org



•	 Nascimento e registro de pessoas naturais,

•	 Bens, atos e obrigações,

•	 Contratos,

•	 Empresário e tipos de sociedades,

•	 Posse e propriedade,

•	 Casamento e Relações de parentesco,

•	 Morte e Herança.

13.2 A validade dos contratos
Podemos entender a força e a validade dos contratos aproveitando o signifi-

cado das palavras ao longo da história.

A palavra contrato tem origem no latim “contractus”, que no Direito Roma-

no significava unir, conectar, ligar. E essa é a ideia básica de um contrato: a 

de indivíduos ligados entre si por meio de um acordo de vontades. E para 

esse acordo, o Direito dá plena validade, de tal modo que podemos pedir 

a um juiz que ordene à outra parte que cumpra com o combinado sob as 

penas das multas previstas no próprio contrato! 

Assim, uma vez estabelecidos o conteúdo da obrigação de cada um e os 

limites do contrato, as partes ficam conectadas uma à outra pelo vínculo da 

vontade que as uniu. É o que se conhece como princípio da força obri-
gatória, ou vinculante, dos Contratos. Na sua versão em latim o princípio é 

chamado de Pacta Sunt Servanda. Traduzindo, seria o mesmo que dizer que 

os pactos devem ser cumpridos.

Logo, definidos os direitos e as obrigações de cada contratante, as cláusulas 

passam a ter força obrigatória para eles. É costume se dizer que o contrato 

passa a valer como se fosse lei, mas com efeitos somente entre os contratantes.

Bem, mas toda essa teoria tem como fundamento a autonomia da vontade. 

Isto é, atribuir força vinculante aos contratos só faz sentido quando temos 

garantias de que a vontade manifestada pelos contratantes foi livre e com 

plena compreensão das consequências.

Por isso, há vários requisitos para a existência, validade e eficácia dos contratos, 

como por exemplo, que os contratantes sejam plenamente capazes (maiores 

de 18 anos, portanto), que o objeto do contrato seja lícito e, mais importante, 

que a manifestação da vontade tenha ocorrido de forma livre e espontânea.

Figura 13.2: Desde a con-
cepção, na barriga de nossa 

mãe, já temos direitos garan-
tidos pelo código civil 

Fonte: http://pt.wikipedia.org

O Mercador de Veneza é uma peça de 
teatro de William Shakespeare escrita 
em 1596 que tem como ponto central 
a cobrança de uma dívida. Ocorre que 
o contrato celebrado previa que, caso 

Antonio, o rico mercador, não pagasse 
a sua dívida ao agiota Shylock, este 

poderia retirar aproximadamente 
meio quilo (um pound) de sua carne. 

E Shylock quer o coração! Veja o 
trailer do filme de 2004 em http://

youtu.be/lvPaI0VLxeU

Chamamos de cláusula leonina 
quando uma obrigação inserida 

no contrato cria uma desigualdade 
exagerada entre os contratantes. 

São também chamadas de cláusulas 
abusivas e, como causam um prejuízo 

exagerado do contratante mais 
fraco, podem ser consideradas nulas 

e sem validade. Leia mais sobre a 
explicação desta expressão em http://

www.oanapolis.com.br/v2/coluna.
asp?name=POL%CDTICA&id=8112
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Um contrato pode ser escrito, verbal ou tácito, como já vimos no contrato 

de trabalho. Assim, ao entrar no ônibus, praticamos um contrato verbal de 

transporte! Entretanto, para evitar fraudes e abusos, o art. 227 do Código 

Civil estabelece que a prova testemunha só terá validade para contratos que 

não ultrapassem o valor de 10 (dez) salários mínimos.

Nesta aula, você aprendeu que o código civil rege múltiplos aspectos de 

nossa vida privada. Vão desde antes do nascimento até a morte e que os 

contratos têm sua força com base na livre escolha daquele que contrata em 

aceitar as condições do acordo. 

Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 Temos no Código Civil a sistematização das regras de nossa vida civil

•	 Os contratos têm força vinculante para obrigar os contratantes a cumpri-

-la, desde que a manifestação da vontade seja considerada livre, que os 

contratantes sejam capazes e que o contrato não contrarie a lei.

Atividades de aprendizagem
1. Quantos contratos você firmou hoje? Foram todos verbais ou firmou al-

gum por escrito? Faça uma lista com todas as relações negociais que 

você teve hoje, como o lanche que comprou ou o ônibus que tomou. 

Compare com seus colegas.
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Aula 14 – Contratos de Transporte e  
 de Seguro

O objetivo dessa aula é entender os elementos essenciais do contrato de 

transporte e do contrato de seguro.

14.1 O contrato de transporte
O contrato de transporte é aquele por meio do qual uma pessoa ou empresa 

se obriga a transportar pessoas ou objetos. 

Vejamos como consta no Código Civil:

“Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.”

Figura 14.1: Cavalo mecânico, prin-
cipal ator no transporte rodoviário. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Segundo Silvio de Salvo Venosa é um ne-

gócio jurídico pelo qual um contratante 

assume a obrigação de entregar a coisa 

em algum local ou percorrer um itinerá-

rio a algum lugar para uma pessoa.

Embora o transporte de pessoas seja 

bastante comum no dia a dia, vamos 

olhar com mais atenção as regras para 

o transporte de objetos, de grande 

importância para o técnico em logística:

Quando se contrata o transporte de objetos, esses são os envolvidos:

•	 Expedidor ou remetente, o indivíduo que entrega a coisa ao transpor-

tador para ser deslocada.

Na atividade logística, dois dos principais contratos utilizados são o contrato 

de transporte e o contrato de seguro. Assim, nessa aula, você vai conhecer os 

elementos que servem de base para a existência desses dois tipos de contratos.



•	 Transportador ou comissário de transportes, aquele que se obriga a 

transportar a mercadoria.

•	 Consignatário ou destinatário, a pessoa designada para receber a coisa.

Figura 14.2: Material corrosivo, 
risco para o transportador. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org

	  

Quanto à mercadoria a ser carregada, o objeto, o Código Civil estabelece a 

possibilidade de recusa, pelo transportador, quando a embalagem for inade-

quada ou o objeto ponha em risco a saúde do transportador:

“Art. 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja 

inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, 

ou danificar o veículo e outros bens.”

Ainda, caso o objeto seja ilícito (proibido pela lei) ou não esteja acompanha-

do da nota fiscal, por exemplo, o transportador tem obrigação de recusá-lo:

“Art. 747. O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo 

transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha desa-

companhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento.”

Quanto à responsabilidade do transportador por danos causados ao objeto, 

ela se limita ao valor declarado pelo expedidor:

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constan-

te do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, 

recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou deposita-

da em juízo, se aquele não for encontrado”.

Por fim, o valor pago pelo transporte é chamado de frete ou porte. O trans-

portador não precisa transportar o objeto se não tiver recebido o frete.

14.2 O contrato de seguro
No contrato de seguro, o segurado paga o segurador para que este garanta 

o pagamento de indenização caso o segurado tenha prejuízo. Esse prejuízo 

é chamado sinistro.

Vamos ver como o contrato está definido no artigo 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo 

a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
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O artigo ainda tem um parágrafo para tratar da qualificação como segurador:

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como se-

gurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Quando se contrata um seguro, paga-se o prêmio para o segurador e este 

entrega um documento chamado apólice. A apólice é a prova do seguro 

contratado, como consta no art. 758 do Código Civil:

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do 

bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do paga-

mento do respectivo prêmio.”

A apólice também deve conter as datas de vigência, os valores máximos da 

indenização e o nome do segurado. 

Como o segurador ganha sua remuneração calculando as probabilidades do 

sinistro ocorrer, as informações fornecidas quando da proposta de seguro 

tem impacto direto no preço do prêmio. 

Assim, o código civil estabelece que aquele que fornecer informações equi-

vocadas ou até mesmo fraudulentas perderá a cobertura do seguro:

Figura 14.3: O Lloyd’s de Lon-
dres, um dos mais importantes 
mercados de seguros no mundo.
Fonte: http://en.wikipedia.org

“Art. 766. Se o segurado, por si 

ou por seu representante, fizer 

declarações inexatas ou omitir cir-

cunstâncias que possam influir na 

aceitação da proposta ou na taxa 

do prêmio, perderá o direito à ga-

rantia, além de ficar obrigado ao 

prêmio vencido.”

Dessa forma, é essencial que as informações 

prestadas sejam as mais exatas possíveis, 

para evitar que o segurador tenha autoriza-

ção legal para deixar de pagar a indenização 

securitária.



Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 O contrato de transporte é aquele no qual o transportador se obriga a 

transportar pessoa ou coisa mediante remuneração;

•	 No contrato de seguro, a entidade legalmente autorizada a ser segurado-

ra se obriga a garantir o pagamento de indenização em caso de sinistro, 

tendo para isso recebido o prêmio do segurado.

Atividades de aprendizagem
1. Imagine que você é o transportador de um objeto perecível. Entretanto, 

o expedidor omitiu esta informação e, quando você entregou para o 

consignatário, o objeto já tinha perecido. Como fica a responsabilidade 

neste caso? Justifique sua resposta.
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Aula 15 – Introdução ao Direito   
 Tributário

O objetivo dessa aula é fundamentar a necessidade do Estado cobrar tributos 

e expor as cinco espécies tributárias previstas na Constituição Federal.

Emanam: Do verbo emanar/ Ter origem 
em, originar-se, provir, manar. Fonte: 
http://aulete.uol.com.br/emanar

15.1 O Estado e os tributos
Como já vimos nas primeiras aulas, o Estado edita normas, regras que devem 

ser cumpridas por todos que vivem em sociedade. 

O Estado Moderno, além de estabelecer normas jurídicas para regular o 

comportamento humano, efetua despesas públicas na realização de funções 

estatais, como obras e serviços públicos.

Por certo, o Estado precisa de recursos financeiros e, assim, edita normas 

para fomentar a arrecadação de receitas. Em outras palavras, para financiar 

as suas atividades públicas, o Estado instituiu tributos sendo que a principal 

função do tributo é gerar recursos financeiros para o Estado.

O Estado realiza atividades financeiras, a começar pela arrecadação de re-

ceitas, contratação de mão de obra e aquisição de bens para prestar servi-

ços públicos e atender bem às necessidades da coletividade. Resumindo, o 

funcionamento do Estado, necessariamente, pressupõe a existência de uma 

atividade financeira, que consiste na obtenção de recursos, principalmente 

por meio de tributos, na sua gestão e na sua destinação.

A tributação deve ser compreendida a partir da necessidade de cobrir os 

gastos que o Estado tem para manter sua estrutura e prestar serviços. Entre 

todos os poderes que emanam do Estado, talvez, a tributação seja o mais 

essencial, porque sem ela não haveria como exercer os demais. A tributação 

nasce para prover o bem-comum e decorre da disposição do homem de viver 

em um Estado. O grupo de normas, que tem por finalidade arrecadar recur-

sos para o Estado, pertence ao ramo do Direito denominado ‘Tributário’.

Figura 15.1: O gabinete do co-
letor de impostos. Pintura anô-
nima (c. 1500)
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Por que temos que pagar impostos? Essa aula foi desenvolvida a partir da 

identificação de uma sociedade organizada, suas necessidades e a solução 

encontrada para sua sustentabilidade. Ao final dessa aula, você saberá que 

existem vários tipos de tributos.



15.2 Espécies Tributárias
A Constituição Federal estabelece as seguintes espécies tributárias:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-

derão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, pres-

tados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”

Além destas três espécies, há também os empréstimos compulsórios e as 

contribuições sociais ou especiais previstas nos artigos 148, 149 e 195 da 

Constituição Federal.

15.3 Estrutura do Tributo
É importante compreender que a cobrança de tributos não se confunde com 

o pagamento de multas. As multas são uma forma de punição quando al-

guém infringe a lei. Já o pagamento do tributo é devido ainda que não se te-

nha feito nada de ilegal! O Imposto de renda, por exemplo, é devido quando 

se aufere (isto é, ganha) renda. E, obviamente, não é ilegal ser remunerado 

pelo trabalho. O IPVA, por exemplo, é devido quando se tem um veículo au-

tomotor. A regra deve ser clara e objetiva: Se você tem um balão, não paga 

IPVA, pois não é um veículo automotor. Mas uma moto sim! E uma bicicleta 

não... Enfim, a situação que determina quando devemos pagar um tributo é 

chamada de hipótese de incidência ou fato gerador.

Ainda, a lei que institui o tributo deve sempre delimitar claramente quem 

deve pagar e quem vai cobrar o tributo, respectivamente o sujeito passivo 

e o sujeito ativo da obrigação tributária. 

Finalmente, as normas tributárias definem também como vai ser calculado o 

valor do tributo. Para esse cálculo, normalmente se define qual é o valor do 

objeto tributado, chamado de base de cálculo e também um percentual ou 

um valor, chamado de alíquota, que vai ser utilizado no cálculo do tributo. 

Nesta aula, você aprendeu que os tributos são essenciais para a manutenção 

das funções do Estado e que há 5 tipos de tributo, além de uma estrutura 

que define sempre qual a situação que permite a cobrança, quem deve pa-

gar, quem vai cobrar e como será calculado o valor do tributo. 

Hipótese de incidência ou Fato 
gerador: é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente para a 
cobrança do tributo.

Sujeito ativo da obrigação tributária 
é a pessoa jurídica de direito público, 

titular da competência para exigir o seu 
pagamento, como a união, os Estados 

e municípios.
Sujeito passivo da obrigação 

principal é a pessoa (contribuinte ou 
responsável) obrigada ao pagamento 

de tributo 
Base de cálculo: é a grandeza 

econômica sobre a qual se aplica a 
alíquota para calcular a quantia a pagar. 
Exemplos: a base de cálculo do IPVA é o 

valor venal do veículo automotor; 
Alíquota: é o percentual ou valor fixo 

que será aplicado sobre a base de cálculo 
para o cômputo do valor de um tributo. 

A alíquota será um percentual quando a 
base de cálculo for um valor econômico e 

será um valor quando a base de cálculo 
for uma unidade não monetária. 
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Resumo
Nesta aula vimos que:

•	 Para financiar as suas atividades públicas, o Estado instituiu tributos.

•	 O Direito tributário disciplina regras para arrecadar recursos públicos.

•	 A Constituição Federal disciplina as normas essenciais do Direito Tributá-

rio e distingue 5 tipos: Impostos, taxas, contribuições de melhoria, con-

tribuições especiais e empréstimos compulsórios.

•	 Fato gerador é a ocorrência do fato previsto em lei como tributável;

•	 Sujeito ativo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

•	 Sujeito passivo: contribuinte ou responsável;

•	 Base de cálculo: valor econômico;

•	 Alíquota: percentual ou valor fixo que se aplica sobre a base de cálculo.

Atividades de aprendizagem
1. Maria da Conceição, viúva, veio a falecer deixando uma casa de alvena-

ria, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e único herdeiro. Após o 

trâmite do inventário, com a transmissão do bem, é necessário o paga-

mento de um imposto. Diante dessas informações responda: (Para facili-

tar, consulte o artigo 155 da Constituição Federal).

a) Quem é o pólo ativo dessa obrigação tributária? 

b) Quem é o pólo passivo dessa obrigação tributária? 

c) Qual é o imposto que deve ser pago? 



d) Qual é o fato gerador do imposto a ser pago? 

e) Qual é a base de cálculo do imposto a ser pago? 

Anotações
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Aula 16 – Espécies de Tributos

O objetivo desta aula é que você passe a identificar as particularidades 

dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, das contribuições 

especiais e dos empréstimos compulsórios.

16.1 Impostos
A definição de imposto, espécie de tributo, está descrita no artigo 16 do 

Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, rela-
tiva ao contribuinte.

O imposto independe de qualquer atividade específica do Estado, ou seja, 

não se faz necessária qualquer atuação estatal para que o contribuinte pa-

gue o imposto. Para que o Estado exija o imposto, não é necessário que 

realize absolutamente nada em benefício de quem paga. Basta apenas que 

a situação, o fato gerador, esteja prevista em lei.

Existem três elementos claros para identificar a figura do imposto:

a) caráter obrigatório do imposto;

b) ausência de qualquer relação de correspondência entre a exação tributá-

ria e qualquer sorte de compensação do Estado ao contribuinte;

c) o imposto exigido não é acompanhado de qualquer promessa de reem-

bolso, o que lhe confere a qualidade de definitivo. (BASTOS, 1995, p 146)

A razão de existir dos impostos é o financiamento das atividades gerais do 

Estado. Por meio deles o Estado mantém sua organização e executa suas 

finalidades.

Ao final desta aula você saberá identificar em que circunstâncias pagamos 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e sociais, 

bem como os empréstimos compulsórios.



16.2 Taxas
As taxas têm hipótese de incidência ou fato gerador vinculado a uma ativi-

dade específica do Estado. São exigidas em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos 

e divisíveis. O fato gerador desse tributo é configurado por uma atuação 

estatal, ou seja, o Estado realiza determinada atividade e, em razão disso, 

cobra uma taxa do sujeito passivo que auferiu algum benefício. Um exemplo 

é a taxa de vistoria de um veículo no Detran: pagamos quando vamos efeti-

vamente utilizar o trabalho de um fiscal do Detran para verificar o estado de 

manutenção de nosso veículo.

A atividade do Estado que justifica a cobrança da taxa pode ser de duas formas:

•	 exercício regular do poder de polícia, ou 

•	 utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e di-
visível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Figura 16.1: Guichê do Detran-MG, onde pagamos taxas. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org

O contribuinte da taxa será a pessoa que vai receber o serviço ou a fiscaliza-

ção dos agentes do estado

São exemplos de taxas: água e esgoto; o fornecimento de certidões, pela 

prestação de atividade jurisdicional (custas processuais); obtenção de uma 

licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial. 

16.3 Contribuições de Melhoria
O Código Tributário Nacional cuida da Contribuição de Melhoria no seu artigo 

81 e prevê sua criação e cobrança por Municípios, Estados, DF e União para 

financiar o custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária.
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A contribuição de melhoria tem como hipótese de incidência a valorização 

de imóveis decorrente de obra pública. Com a realização de uma obra públi-

ca (praça, jardins, calçamento, asfalto, avenida, ciclovia e outros) há melho-

ria e, portanto, valorização do imóvel.

Figura 16.2: Criação de uma praça: possibilidade de cobrança de contribuição de me-
lhoria para as casas em frente. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org

É importante saber que não basta que a prefeitura apenas realize uma obra 

(asfalto, praça, parque, etc.) para poder cobrar a contribuição de melhoria. É 

preciso que a prefeitura faça uma lei específica para estabelecer a cobrança 

e só poderá ser cobrado (sujeito passivo) aquele que tiver uma valorização 

de sua propriedade por conta da obra. Usando o vocabulário jurídico, dize-

mos que a obra precisa ter aumentado o valor venal do imóvel para que se 

justifique a cobrança.

A base de cálculo da contribuição de melhoria deve ser a diferença do valor 

do imóvel antes e depois da realização da obra pública e a cobrança tem 

como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 

de valor que a obra agregou para cada imóvel beneficiado.

16.4 Contribuições sociais ou especiais
As contribuições especiais podem ser divididas em: sociais, de intervenção no 

domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas.

As contribuições de seguridade social (instrumento pelo qual a sociedade 

financia a seguridade social) têm como função financiar o pagamento das 

aposentadorias e dos benefícios pagos pela Seguridade Social.

A contribuição de intervenção no domínio econômico é comumente 

chamada CIDE tem função extrafiscal, isto, é de corrigir distorções em se-

tores da atividade econômica. Ex. CIDE dos Combustíveis. 

Valor venal: valor atribuído pelo 
poder público como base de cálculo 
para a obrigação tributária. Para 
uma casa, por exemplo, o valor 
venal é calculado pela prefeitura 
de acordo com o tamanho da casa 
e a valorização do bairro onde se 
encontra. E esse valor será o utilizado 
como base sobre o qual se aplicam 
as alíquotas do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana (IPTU).

Para saber mais sobre Contribuição 
de Melhoria leia:
LIMA, Robson Luiz Rosa. 
Contribuição de melhoria. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 
775, 17 ago. 2005. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=7138

Extrafiscal: quando a finalidade 
principal do tributo não é arrecadar 
dinheiro, mas sim controlar os preços 
de um determinado produto e intervir 
na economia.



As contribuições profissionais ou corporativas são destinadas a orga-

nizar e manter as entidades associativas e representativas. Ex. SESI, SENAI, 

OAB, CRC, CRM, CRF, etc.

As contribuições especiais devem ser instituídas mediante lei ordinária, res-

salvadas as contribuições sociais residuais, previstas no artigo 195, §4º, que 

exigem Lei Complementar. A lei que instituir qualquer contribuição especial 

deve definir o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte.

16.5 Empréstimos compulsórios
A instituição dos Empréstimos Compulsórios está prevista no artigo 148 da 

Constituição Federal, tendo por objetivo atender a despesas extraordinárias, 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, 

ou ainda, no caso de investimento de caráter urgente e de relevante in-

teresse nacional. Ainda, a constituição prevê que a aplicação dos recursos 

provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fun-

damentou sua instituição. 

Somente a União (Governo Federal do Brasil) pode instituir os empréstimos 

compulsórios. Estados e municípios não podem criar esse tributo.

Nesta aula, vimos em detalhes as 5 espécies de tributos. 

Resumo
Nesta aula vimos às seguintes espécies tributárias:

•	 Imposto: é cobrado para custeio da máquina pública, não há qualquer 

ação por parte do Estado;

•	 Taxa: há uma atividade do Estado, seja poder de polícia (fiscalização) ou 

realização de serviço público;

•	 Contribuição de melhoria: é cobrada pela realização de uma obra pú-

blica pelo Estado e valorização do imóvel;

•	 Contribuições especiais: servem para custear atividades específicas, 

como a seguridade social o as categorias profissionais ou econômico-

-corporativas;

•	 Empréstimo compulsório: é a forma de custear despesas extraordiná-

rias com o ingresso temporário de recursos.

Há uma tendência da União em criar 
novas contribuições sociais no Brasil. 

Isto porque, se a União criar novos 
impostos, precisa repartir o produto 

da arrecadação com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Já com 

as contribuições sociais, a divisão não 
é obrigatória. Leia mais sobre como 

funciona a repartição das receitas 
tributárias em http://www.conjur.com.

br/2011-set-30/reparticao-receita-
tema-direito-financeiro-nao-tributario.

Um exemplo de Empréstimo 
Compulsório foi o exigido dos 

consumidores de gasolina ou álcool para 
veículos automotores de julho de 1986 
a outubro de 1988, quando o governo 
precisava de dinheiro para pagar suas 

contas. O empréstimo calculado sobre o 
consumo de combustíveis era de 28% 
sobre o preço da gasolina e do álcool 

e sobre a compra de carros novos. Leia 
mais em http://www1.folha.uol.com.

br/fsp/dinheiro/fi0204200017.htm
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Atividades de aprendizagem
1. A Constituição Federal prevê que a União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios podem instituir contribuição de melhoria, decorrentes da obra públi-

ca. Desta forma, em razão da construção de um shopping, pretende o Mu-

nicípio de Cruz Machado – RS, cobrar a contribuição de melhoria, tendo 

em vista que houve uma valorização expressiva dos imóveis localizados nas 

imediações. Pergunta-se: Essa cobrança é legal? Justifique sua resposta.

Anotações

Aula 16 – Espécies de Tributos
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Aula 17 – Impostos da União, Estados,  
 Distrito Federal e Municípios

O objetivo dessa aula é ter um primeiro contato com todos os impostos 

previsto na Constituição Federal. 

17.1 Impostos da União 
De regra, a União pode criar os impostos enumerados no artigo 153 da 

Constituição Federal:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros (II);

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE);

III - renda e proventos de qualquer natureza (IR);

IV - produtos industrializados (IPI);

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários (IOF);

VI - propriedade territorial rural (ITR);

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar (IGF).

17.2 Impostos dos Estados e do Distrito   
 Federal
Aos Estados e ao Distrito Federal cabe instituir os 3 impostos enumerados no 

artigo155 da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 

(ITCMD);

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS);

III - propriedade de veículos automotores (IPVA).

Para que você conheça todos os impostos que podem ser instituídos e cobra-

dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios vamos apresentar nesta 

aula uma visão geral de todos eles para nas próximas aulas estudá-los com 

detalhes.



A Constituição Federal (artigo 147, parte final) concedeu ao Distrito Federal a 

competência para instituir e cobrar, além dos impostos estaduais, os municipais.

17.3 Impostos dos Municípios e do Distrito  
 Federal
Os Municípios podem instituir 3 impostos, de acordo com o artigo 156 da 

Constituição Federal. O Distrito Federal, como não tem municípios dentro de 

seu território, também pode instituir e cobrar esses impostos.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana (IPTU);

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI);

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, defi-

nidos em lei complementar (ISS).

Com a Constituição de 1988 os Municípios passaram a fazer parte da Fede-

ração e, por consequência, adquiriram autonomia administrativa, finan-
ceira e política. Essa autonomia advém da capacidade de poder instituir e 

arrecadar tributos na sua esfera de competência.

Nesta aula, vimos que são 7 os impostos de competência da União, 3 dos 

Estados e 3 dos Municípios. O Distrito Federal pode instituir e cobrar os im-

postos dos Estados e dos Municípios em seu território.

Resumo
Nesta aula vimos os seguintes impostos:

•	 Impostos da União: II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e Grandes Fortunas.

•	 Impostos dos Estados: ITCMD, ICMS e IPVA. 

•	 Impostos dos Municípios: IPTU, ITBI e ISS.

Atividades de aprendizagem
1. Os Estados e os Municípios podem instituir outros impostos além dos 

enumerados nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal?

Autonomia administrativa: 
criação, mediante lei, de cargos, 

funções e atribuições.
Autonomia financeira: 

instituição e arrecadação de 
impostos; receita própria para 
execução de suas atribuições. 

Autonomia política: eleição 
direta para prefeito, vice-prefeito e 

vereadores.
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Aula 18 – Impostos da União

O objetivo dessa aula é que você conheça as características dos impostos 

de competência da União.

Você sabe o que é o comércio exterior?
É a relação de compra e venda de 
produtos e serviços com empresas ou 
países do exterior. Para saber mais acesse: 
http://guiadoestudante.abril.com.br/
profissoes/administracao-negocios/
comercio-exterior-684647.shtml

18.1 Imposto de Importação II
O Imposto de Importação também é conhecido por “tarifa aduaneira” ou 

“imposto regulatório”. Seu objetivo é mais regular o comércio exterior do 

que propriamente uma arrecadação para a União, isto é, sua função é extra-

fiscal. Sua previsão está no artigo 19 do Código Tributário Nacional.

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre importação de produtos 

estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional.  

Um detalhe importante para a logística: não basta o simples ingresso de pro-

dutos no território nacional. É necessário que, para a incidência do imposto, 

os bens devam ser destinados a permanecer de forma definitiva no País. Nesse 

contexto, quando os navios e aeronaves estão no País de passagem, estacio-

nam ou atracam e depois seguem para outros destinos com as mercadorias que 

transportam, não há a ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação. 

O contribuinte, sujeito passivo do imposto, é o importador ou quem a lei a 

ele equipar e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.

18.2 Imposto de Exportação - IE
O Imposto de Exportação também é um “imposto regulatório”. Sua função 

também é extrafiscal, pois seu objetivo é mais regular o comércio exterior do 

que propriamente uma arrecadação para a União.

O imposto de exportação recai sobre a exportação, para o estrangeiro, de pro-

dutos nacionais ou nacionalizados, tendo como fato gerador a saída dos pro-

dutos do território nacional. É considerado ocorrido o fato gerador do tributo 

no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente.

Quer saber quanto custa para importar 
um determinado bem? É simples, 
multiplique o valor que você pagou 
pelo produto somado ao frete pela 
alíquota disponível na lista TEC, tarifa 
externa comum do Mercosul, disponível 
em http://www.desenvolvimento.gov.
br/portalmdic/sitio/interna/interna.
php?area=5&menu=1848

Arrematante: Comprador em um 
leilão judicial de bens. De tempos em 
tempos a receita federal apreende 
e realiza grandes leilões de bens 
importados ilegalmente que foram 
apreendidos e são então vendidos 
nesses leilões.

Essa aula foi desenvolvida a partir do contido na Constituição Federal e no 

Código Tributário Nacional. Você saberá identificar as características de cada 

um dos impostos federais. Vamos saber mais?



Da mesma forma que no imposto de importação, 

o Poder Executivo pode, nas condições e nos limi-

tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as 

bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los 

aos objetivos da política cambial e do comércio ex-

terior. O contribuinte, sujeito passivo do imposto, é 

o exportador, isto é aquele que promove a saída do 

produto do território nacional.

Figura 18.1: Exportação de couro, um dos raros produtos com imposto de exportação.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

18.3 Imposto de Renda (IR)
O Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é utilizado como 

instrumento de distribuição de renda. Sua função é fiscal, sendo considerado 

como uma das principais fontes tributárias da União. Sua previsão está no 

artigo 43 do Código Tributário Nacional.

O fato gerador do tributo é o acréscimo de patrimônio. Renda é o produto do 

capital, ou do trabalho, ou da combinação de ambos. Já proventos são todos 

os outros acréscimos patrimoniais como aposentadorias, pensões e doações.

O contribuinte, sujeito passivo do imposto, pessoa física ou jurídica, é o 

que recebeu a renda. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 

proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto. Quando isto 

ocorre, dizemos que o imposto de renda foi “retido na fonte”. Uma ca-

racterística importante do Imposto de Renda é sua progressividade, isto é, 

quanto maior a renda recebida, maior será o valor da alíquota.

Curiosidade

Segue adiante a tabela progressiva para o cálculo anual do Imposto so-

bre a Renda da Pessoa Física. Veja que aqueles que receberam até R$ 

19.645,32 como renda durante o ano de 2012 estarão isentos de pagar 

imposto de renda.

18.4 Imposto sobre Produtos     
 Industrializados - IPI
Sua nomenclatura original era Imposto de Consumo, tendo em vista que o 

sujeito passivo de direito eram os industriais, importadores, arrematantes, co-

merciantes e atacadistas de produtos industrializados, mas os contribuintes de 

Alíquota: parcela (calculada ou 
definida percentualmente) do valor 
de algo e que deve ser paga como 
imposto. http://aulete.uol.com.br/

al%C3%ADquota#ixzz2L0kYIKCD

Quer saber mais sobre o imposto 
de renda? Acesse: http://www.

igf.com.br/aprende/dicas/
dicasResp.aspx?dica_Id=6993.
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fatos eram os consumidores, uma vez que o imposto se soma ao preço do 

produto.

Atualmente, em razão do princípio constitucional da não cumulatividade, 

os vários intermediários de um produto pagam o imposto apenas sobre o 

valor que adicionaram ao produto, já que o valor do imposto pago na ope-

ração anterior lhe dá um crédito a ser abatido do imposto.

A esse imposto é aplicado o princípio da seletividade dos produtos, isto 

é, o imposto é menor para todo bem ou produto que for essencial à sobre-

vivência. Assim, alimentos e remédios, por exemplo, têm alíquotas menores 

que as da bebida, do cigarro e dos refrigerantes.

18.5 Imposto sobre Operações Financeiras  
 - IOF
O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações 

relativas a Títulos ou valores Mobiliários tem função extrafiscal, podendo ser 

utilizado como instrumento de política financeira.

As operações de crédito são as operações de empréstimos, de abertura 

e utilização de crédito e de desconto de títulos de crédito. Já operação de 
câmbio é a troca de moeda de um país pela do outro. A operação de segu-
ro é aquele onde o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, 

a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra 

riscos predeterminados, como já vimos na aula 14.

Por fim, operações de títulos e valores mobiliários são todos os negócios 

envolvendo o mercado de ações, com títulos emitidos pelas sociedades anô-

nimas, a critério do Conselho Monetário Nacional.

As aplicações financeiras em geral têm a incidência de IOF sobre os rendi-

mentos pagos. Uma exceção importante é a boa e velha poupança, que tem 

seus rendimentos isentos de quaisquer impostos, inclusive o de renda!

18.6 Imposto sobre a Propriedade    
 Territorial Rural - ITR
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é um imposto pessoal sobre 

o patrimônio imobiliário fora da zona urbana do Município.

O ITR só incide sobre a terra. Assim, estão excluídas as construções, instalações 

e benfeitorias. Pouco importa a destinação do imóvel. O que é considerado 

Por que produtos brasileiros comprados no 
exterior podem ser mais baratos do que o 
mesmo produto vendido no Brasil? Porque 
não há incidência do IPI sobre os produtos 
industrializados destinados ao exterior.
Leia mais no artigo 153, § 3º, inciso III, 
da Constituição Federal em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm

Figura 18.2: Bolsa de Valores: 
Sobre os rendimentos das ações 
incide IOF.
Fonte: http://en.wikipedia.org



para a incidência do ITR é a localização, ou seja, que esteja situado fora da 
zona urbana. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário (ou valor 
da terra nua), valor que o proprietário declara a cada ano para calcular o va-

lor do imposto. O Imposto territorial rural será progressivo e terá suas alíquotas 

fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.

18.7 Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF
Mesmo diante da previsão constitucional, a União ainda não instituiu este 

imposto. O imposto sobre grandes fortunas no Brasil incidiria sobre a totali-

dade do patrimônio dos indivíduos, e não apenas sobre os ganhos auferidos 

no ano (que é o fato gerador do imposto de renda).

Assim, uma pessoa com patrimônio considerado milionário pagaria sobre a 

totalidade de seus bens uma alíquota de imposto. Existem vários projetos 

legislativos para sua criação, o último deles é do Senador Paulo Paim (PLS 

128/08). Entretanto, muitos economistas consideram que a criação do IGF 

estimularia a mudança de milionários para outros países e aumentaria a fuga 

de recursos do Brasil.

Nesta aula, vimos em detalhes os 7 impostos de competência da União.

Resumo
Vimos os Impostos da União: II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e Grandes Fortunas.

•	 Imposto de Importação;

•	 Imposto de Exportação;

•	 Imposto de Renda;

•	 Imposto sobre Produtos Industrializados;

•	 Imposto sobre Operações Financeiras;

•	 Imposto sobre a propriedade Territorial Rural e

•	 Imposto sobre Grandes Fortunas.

Atividades de aprendizagem
1. Procure saber os motivos da redução do IPI e as alíquotas empregadas em 

2009/2010 e 2012 nos veículos automotores, nos materiais de constru-

ção e nos eletrodomésticos da linha branca. 

Quer saber mais sobre a Poupança?
Acesse: http://www.brasil.gov.br/
sobre/economia/educacao-finan-
ceira/glossario-de-investimentos/

caderneta-de-poupanca

Valor fundiário ou Terra Nua: é o 
preço de mercado das terras, apurado 

no dia 1º de janeiro de cada ano, 
excluindo os valores de construções, 

instalações, plantio, pastagens ou 
florestas que estiverem na terra.

O conceito de zona rural dá-se por ex-
clusão. Dessa forma, é zona rural o que 

a lei municipal não considerar zona 
urbana. O § 1º do artigo 32 do Código 
Tributário Nacional descreve os requi-

sitos para se criar uma zona urbana, 
como meio fio, luz e escola. Leia em 

http://www.dji.com.br/codigos/1966_
lei_005172_ctn/032a034.htm

Efeito limão:  Você sabia que cada 
vez que adicionam uma única gota de 

limão num refrigerante, as empresas 
passam a pagar apenas 50% do 

Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI)?

Veja a notícia completa na página da 
internet:

http://www.istoe.com.br/reporta-
gens/3277_EFEITO+LIMAO
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Aula 19 – Impostos dos Estados e do  
 Distrito Federal

O objetivo desta aula é apresentar algumas das formas clássicas de 

explicação – e justificação – para a existência do Estado e sua relação com 

a Legislação.

Você saberá identificar as características muito peculiares de cada um dos 3 

impostos estaduais. Vamos saber mais?

19.1 Imposto sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doação – ITCMD
O Imposto sobre a transmissão causa mortis de bens imóveis e de direitos 

pode ser chamado simplesmente de imposto sobre heranças e doações.

Tem como fato gerador a transmissão de quaisquer bens ou direitos, por 

meio de herança ou doações. Assim, se você herdar um caminhão, ou um 

terreno, ou ainda uma empresa de logística, terá que pagar o imposto calcu-

lado sobre o valor dos bens recebidos!

A função do imposto é fiscal, com vistas a abastecer os cofres públicos dos 

Estados e do Distrito Federal. As alíquotas são fixadas por cada um dos Esta-

dos e pelo Distrito Federal, observada a alíquota máxima fixada pelo Senado 

Federal que é de 8% (Resolução nº 09/1992).

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmiti-

dos, não podendo ser superior ao valor de mercado. O contribuinte, sujeito 

passivo do imposto, é qualquer pessoa, beneficiário que receba, por trans-

missão causa mortis, a doação de quaisquer bens ou direitos.

19.2 Imposto sobre a circulação de    
 mercadorias e serviços de transporte  
 interestadual e intermunicipal - ICMS
A função do ICMS, que é o Imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior é predominantemente fiscal, representando a maior 

fonte de recursos dos Estados e do Distrito Federal.

Figura 19.1: ITCMD incide na trans-
missão causa mortis e doação
Fonte: http://pt.wikipedia.org



O ICMS, também chamado de imposto sobre o consumo, incide sobre 

operações relativas à:

a) circulação de mercadorias;

b) prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;

c) prestação de serviços de comunicações.

A base de cálculo do ICMS é o valor da operação relativa à circulação de 

mercadoria ou o preço do serviço respectivo. Por exemplo, na passagem de 

ônibus interestadual você pode observar que parte do preço da passagem 

é o ICMS. E como o imposto varia de Estado para Estado, é comum que a 

passagem de ida tenha um preço diferente da passagem de volta. 

As alíquotas são definidas pelos Estados e Distrito Federal, sendo que ao Se-

nado Federal ficou assegurado o estabelecimento de limitações por meio de 

Resoluções, fixando alíquotas máximas e mínimas nas operações internas. 

A Lei Complementar nº 87, de 1996, estabelece que o contribuinte do ICMS é: 

“qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volu-
me que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. (art. 4º).

O ICMS se sujeita a não cumulatividade e à seletividade em função da 

essencialidade do produto. 

A ideia central da não cumulatividade pode ser entendida como a compen-

sação entre o valor do imposto pago com o valor que será recebido na venda 

do mesmo produto, criando-se um crédito a cada operação realizada. Por 

exemplo, quando uma mercearia de bairro compra um saco de arroz de 5kg 

por R$ 10 em um distribuidor, nesse preço estão incluídos os 12% de ICMS 

cobrados no Paraná, que é cobrado pelo distribuidor (R$ 1,20) e repassado ao 

Estado. Quando a mercearia revende o saco de arroz por R$ 12, deverá pagar 

ao Estado novamente 12% sobre o novo valor, o que equivale a R$ 1,44. 

Entretanto, como já pagou R$ 1,20 quando comprou o arroz no distribuidor, 

deverá recolher aos cofres públicos apenas a diferença, ou seja, R$ 0,22. 

Quanto à essencialidade, o ICMS é menor se o produto for essencial para a 

sobrevivência (como, por exemplo, o arroz) e maior se o produto é dispen-

sável. Assim, enquanto a alíquota do ICMS (no Paraná) sobre o arroz é de 

12%, sobre cigarros e perfumes é de 25%!
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A alíquota do ICMS também é menor quando o produto é vendido para 

outros Estados. Isto porque é feita de forma mista, ou seja, parte do imposto 

fica na origem, Estado produtor, e outra parte no destino, Estado consu-

midor. Assim, é uma fraude conhecida a de empresas que declaram que 

venderam mercadorias para outros Estados (e assim pagam menos ICMS), 

mas que na verdade acabam vendendo o produto dentro do Estado. É por 

isso que há postos de fiscalização das receitas estaduais de cada Estado nas 

fronteiras com outros Estados, para verificar a nota fiscal das mercadorias e 

evitar fraudes deste tipo.

Na logística é importantíssimo sempre transportar produtos com sua nota 

fiscal, que indica o vendedor e o comprador. Caso um Posto Fiscal Estadual 

encontre mercadorias sendo transportadas sem nota, o transportador da 

carga está sujeito à multa e à apreensão dos bens.

19.3 Imposto sobre a Propriedade de   
 Veículos Automotores - IPVA
O Imposto sobre a propriedade de veículos automotores é sobre o patrimônio 

pessoal. O fato gerador do tributo é ter a propriedade de veículo automotor.

A base de cálculo é o valor do veículo a cada ano. O contribuinte, sujeito 

passivo, é o proprietário do veículo automotor.

E os proprietários de barcos e aviões, devem pagar o IPVA? O entendimento 

do Supremo Tribunal Federal é que embarcações e aeronaves não devem 

pagar o IPVA. Os Ministros do STF decidiram que como o IPVA teve origem 

na antiga Taxa Rodoviária Única, que excluía embarcações e aeronaves, esses 

“veículos” não devem pagar IPVA. 

Nesta aula, vimos em detalhes os 3 impostos de competência dos Estados e 

do Distrito Federal.

Figura 19.2: Seletividade do ICMS: Cigarros têm alíquota maior.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Quais são as alíquotas do ICMS 
em seu Estado? Veja aqui: http://
contadezonline.cenofisco.com.
br/novo/agenda_contadez/
site/aliquotas_ICMS_estados_
brasileiros.PDF

Leia mais sobre os tipos de 
fraudes mais comuns do ICMS 
em http://intranet.sefaz.ba.gov.
br/gestao/rh/treinamento/
monografia_ananias_humberto_
laudinor_osvaldo.pdf

O congresso nacional está 
debatendo modificações na forma 
de cobrança do ICMS. Leia mais 
em http://www.oim.tmunicipal.
org.br/?pagina=detalhe_
noticia&noticia_id=39014

Como é calculado o valor venal dos 
veículos para fins de cobrança do IPVA? 
Há uma tabela atualizada mensalmente, 
publicada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE), utilizada 
como referência. Acesse http://www.
fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/
indices/veiculos/introducao.aspx e 
pesquise na tabela FIPE



Resumo
Vimos os Impostos dos Estados e do DF: ITCMD, ICMS e IPVA.

•	 Imposto de Transmissão Causa Mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos; 

•	 Imposto de Operações de Relativas à Circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação; 

•	 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.  

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise no poder legislativo ou na receita estadual de seu Estado as alí-

quotas do ITCMD, ICMS (energia elétrica, telefone, combustíveis e feijão) 

e IPVA.
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Aula 20 – Impostos dos Municípios 

O objetivo dessa aula é que você conheça as peculiaridades dos impostos 

de competência dos Municípios. 

20.1 Imposto sobre a Transmissão Inter   
 Vivos de bens a título oneroso - ITBI
O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos tem como hipótese de incidência 

tributária a transmissão a qualquer título, por ato oneroso (isto é, que não 

seja doação) e “inter vivos”, a propriedade ou domínio útil de bens imóveis, 

direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos de garantia.

O recolhimento do ITBI se dá no “momento de transcrição do instru-
mento translativo do domínio do imóvel” no Registro Imobiliário. Em 

resumo, o registro imobiliário é o fato gerador do Imposto de Transmissão 

de Bens Imóveis. Como o imposto é de competência dos Municípios, o ITBI 

é pago no Município onde se localiza o imóvel.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 

O valor venal é o valor de mercado, o valor pelo qual foi comprado o imóvel.

O contribuinte do ITBI é a pessoa indicada na lei municipal e pode variar de 

acordo com cada município. Em regra, é o comprador do imóvel.

20.2 Imposto sobre a Propriedade Predial  
 e Territorial Urbana - IPTU
De acordo com o artigo 32 do Código Tributário Nacional o imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a proprieda-

de, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do 

Município. A função do IPTU é predominantemente fiscal.

Essa aula foi desenvolvida a partir do contido na Constituição Federal e no 

Código Tributário Nacional. Ao final desta aula você saberá identificar as ca-

racterísticas muito particulares de cada um dos impostos municipais. 

Os impostos dos Municípios são: a transmissão inter vivos de bens a título 

oneroso (ITBI); propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e sobre serviços 

de qualquer natureza (ISS). 



A hipótese de incidência do IPTU é a circunstância de uma pessoa física ou 

jurídica ser proprietária de imóvel (prédio ou terreno urbano).

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de com-

pra e venda que esse imóvel alcançaria em condições normais no mercado.

O valor venal do imóvel é obtido por meio de avaliação realizada pelas Pre-

feituras, que inserem os dados no Cadastro Imobiliário. O Município só pode 

atualizar os valores dos imóveis mediante decreto.

Figura 20.1: Apartamentos: Cada um paga um IPTU.
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Na composição do valor venal são considerados o padrão ou tipo de cons-

trução, a área construída, a conservação e os serviços públicos existentes nas 

imediações.

O artigo 156, §1º da Constituição Federal estabelece que o IPTU será pro-

gressivo em razão do valor do imóvel e terá alíquotas diferentes de acordo 

com a localização e o uso do imóvel. Assim, é comum municípios estabe-

lecerem que terrenos baldios paguem uma alíquota maior, justamente para 

combater a especulação imobiliária.

20.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer  
 Natureza - ISS
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - tem como fato gerador 

a prestação de serviços, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem 

estabelecimento fixo, de serviços de qualquer natureza, desde que não este-

jam compreendidos na competência dos Estados. Dessa forma, só pode ser 

cobrado o ISS dos serviços que não estejam compreendidos na área do ICMS.
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A função do ISS é fiscal, ou seja, é importante receita tributária para os mu-

nicípios. Os municípios têm autonomia para fixar as alíquotas, porém a Lei 

Complementar nº 116/2003, estabeleceu a alíquota máxima de 5% (cinco 

por cento) e a Emenda Constitucional nº 37/2002 fixou a alíquota mínima 

de 2% para o ISS.

O ISS incide sobre serviço, que nada mais é do que um bem imaterial, fruto 

do esforço humano aplicado à produção ou, ainda, uma conduta humana 

destinada a satisfazer uma necessidade, para o qual é estabelecido um valor 

econômico.

Estão sujeitos ao ICMS, e não ao ISS, os serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação. Já o serviço de transporte de natureza 

municipal está sujeito ao ISS.

Figura 20.2: Serviços sujeitos ao ISS: Cabeleireiros
Fonte: http://pt.wikipedia.org

A base de cálculo do ISS, para as empresas, é o preço do serviço executado. 

Agora, tratando-se do trabalho pessoal do contribuinte, o imposto tem alí-

quota fixa e determinada conforme a atividade desenvolvida. O Contribuinte 

do ISS é a empresa, ou o trabalhador autônomo, que presta serviço tributável.

Nesta aula, vimos em detalhes os 3 impostos de competência dos Municípios.

Resumo
Vimos os Impostos dos Municípios (e que o DF também pode instituir e co-

brar): ITBI, IPTU e ISS.

•	 Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens a título oneroso 

•	 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

•	 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Acesse o site www.planalto.gov.
br, procure em legislação a lei 
116/2003 e leia na íntegra o 
artigo 3º da LC 116/2003.



Atividades de aprendizagem
1. Pesquise no poder legislativo ou na secretaria de finanças de seu muni-

cípio a(s) alíquotas do IPTU (terrenos urbanos edificados e terrenos sem 

construções), ISS (serviços de limpeza e conservação, guarda e estaciona-

mento de veículos, serviços de medicina e serviços de diversões e entre-

tenimento) e ITBI.

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. Sobre o surgimento do Estado, assinale a alternativa correta:
a) Como definiu o sociólogo Jean-Jacques Rousseau, o Estado é a estrutura 

social que detém o monopólio do uso legítimo da força.

b) Para Rousseau, o poder absoluto do Rei surgia por vontade dos súditos 

de se submeter à sua ordem, de tal forma que garantisse a paz. 

c) Norbert Elias afirmava que o Homem é o lobo do próprio homem, por 

isso nos submetemos a uma autoridade maior que imponha a ordem.

d) Em Hobbes o Estado seria um grande lobo, que devia ser temido por 

tudo e por todos, e assim exercer o poder para controlar as pessoas e 

impor o medo. 

e) Max Weber explica que as punições perpetradas pelo Estado se justificam 

por estar agindo em nome da coletividade, obedecendo a certos ritos e 

procedimentos para o uso da força.

2. Sobre a obra de Jean-Jacques Rousseau, assinale a alternativa 
incorreta:

a) Para Rousseau, o Estado deve ser um governo de Leis. As leis não são 

propriamente senão as condições de associação civil. 

b) O povo, submetido às leis, deve ser o autor das mesmas; compete uni-

camente aos que se associam regulamentar as condições de sociedade.

c) Para Rousseau a sociedade civil é decorrente do Estado. Assim, os mem-

bros dessa sociedade se submetem ao Estado com a condição de que 

este os proteja e imponha a ordem. 

d) Rousseau determina que a sociedade seja constituída através de um con-

trato social, sendo ao povo atribuída a soberania e regida por Leis – e não 

pelo Rei com origem no poder divino.

e) Chama de república todo Estado regido por leis, independente da forma 

de administração que possa ter; porque então somente o interesse públi-

co governa, e a coisa pública algo representa. 



3. Sobre o exercício do poder no Estado Absolutista, assinale a 
alternativa correta: 

a) O Rei absoluto não estava acima da lei.

b) Um Rei forte e absoluto, sem oposição, enfraquecia o Estado. 

c) O rei, embora soberano absoluto, tem o dever de obedecer às leis e 

cumpri-las, para servir de exemplo a todos os súditos. 

d) De acordo com o Cardeal Richelieu, um monarca deve se submeter à 

vontade do povo. Por isso, o rei deve obediência cega às leis.

e) O monarca absolutista deixava claro que estava acima da lei, eis que po-

dia mandar prender qualquer pessoa, sem justificativa legal, bem como 

podia também mandar soltar alguém que a justiça tivesse condenado. 

4. Observe a seguinte frase: “No Estado de Direito, o ____________ elabora 
as Leis e o ____________ se submete à sua vontade.”

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

a) Rei; Parlamento.

b) Parlamento; Rei.

c) Povo; Rei.

d) Rei; Povo.

e) Povo; Parlamento.

5. Sobre a Bill of Rights de 1689, assinale a alternativa correta:
a) A “Bill of Rights” é uma Carta de Direitos aprovado na França;

b) Para aprovar a carta, o rei exigiu que o parlamento lhe jurasse obediência.

c) Um de seus artigos dava ao rei o poder de suspender as leis ou seu cum-

primento.

d) A carta de direitos submetia o rei à vontade do parlamento, fazendo o 

monarca se sujeitar às leis.

e) A carta marca o fim da revolução gloriosa, quando as tropas do Rei da 

Inglaterra venceram os exércitos do parlamento.
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6. Sobre a obra de Montesquieu, assinale a alternativa correta:
a) Em sua obra “O Espírito das leis”, Montesquieu deixa claro que a Monar-

quia absoluta é a melhor forma de organização do Estado.

b) Na teoria de Montesquieu, os poderes do Estado deveriam ser divididos 

em quatro: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador.

c) Montesquieu afirmava que a única forma de controlar o detentor do 

poder seria estabelecendo outra fonte de poder que serviria de limite 

contra o abuso.

d) Montesquieu afirmava que somente um Rei forte poderia impor a or-

dem, pois o medo e a desconfiança geravam o caos, pois o homem é o 

lobo do homem.

e) Montesquieu parte de uma visão otimista do Homem, afirmando que a 

maior parte dos governantes são homens cheios de virtude, controlando-

-se para jamais abusar do poder.

7. Sobre a organização do poder na Constituição norte-americana de 
1787, assinale a alternativa correta:

a) Nela, as antigas 13 colônias aprovaram que a República teria um Rei ab-

soluto, mas eleito regularmente. 

b) O poder Legislativo seria composto por um parlamento com duas casas, 

composto pelo Senado e pela casa dos representantes.

c) E o Executivo seria contemplado com uma Suprema corte, que faria os 

demais poderes observar e obedecer as regras da constituição.

d) Na constituição norte-americana, o poder Judiciário, ao invés de ficar 

com um rei, ficaria a cargo de um representante eleito, com mandato 

fixo, que seria chamado presidente. 

e) No federalismo norte-americano, as decisões do governo seriam toma-

das com base apenas na vontade do presidente, sem levar em conta os 

interesses dos estados representados pelos senadores.

8. Sobre nosso modelo de República, assinale a alternativa correta:
a) Nossa atual República Federativa é composta apenas pela União, Estados 

e Municípios.

b) A partir de nossa constituição de 1988, nossa federação é também com-

posta dos municípios.

c) Na nossa primeira constituição republicana de 1891, copiamos o modelo 

francês de Estado Federal. 

d) Os entes federados devem se subordinar à vontade da união. Dessa forma, 

prefeitos se submetem aos governadores e estes ao presidente da República. 

e) Nossa federação foi construída de forma idêntica ao que havia ocorrido 

com as antigas 13 colônias britânicas da América do Norte, pois no tem-

po do império as províncias já tinham grande autonomia. 
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9. Sobre a relação entre os entes da federação, assinale a alternativa 
correta:

a) O poder legislativo federal é exercido pela Câmara de Deputados. 

b) O poder executivo tem como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal.

c) No governo federal, o poder executivo é o exercido pelo Presidente da 

República, eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos. 

d) Cada um dos entes federados tem suas funções de estado repartidas nos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo os municípios.

e) Nos municípios, os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) são 

respectivamente exercidos pelo Governador do Estado, a Assembléia Le-

gislativa e o Tribunal de Justiça. 

10. Leia atentamente a frase a seguir: “A organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o ____________ e os Municípios, todos ____________, nos 
termos desta Constituição.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

a) País; unidos.

b) Distrito Nacional; juntos.

c) Universo; felizes.

d) Distrito Federal; reunidos.

e) Distrito Federal; autônomos.

11. Sobre as influências na criação das leis, assinale a alternativa correta:
a) Os parlamentares jamais criam leis contra o interesse da maioria.

b) As leis são sempre criadas com base no melhor argumento técnico.

c) O poder Legislativo tem como única função fiscalizar os atos do poder 

executivo. 

d) Os parlamentares jamais sofrem influências de setores econômicos para 

elaborar Leis que atendam ao interesse daquele setor.

e) Uma lei aparentemente boa e bem elaborada pode ter sido, na verdade, 

resultado de negociações que escondem interesses econômicos que be-

neficiam particulares, em detrimento da maioria.
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12. Na repartição de competências legislativas entre União, Estados e 
Municípios, assinale a alternativa correta:

a) Apenas a União pode proibir o cigarro em locais públicos;

b) A União é a única que pode legislar sobre assuntos de interesse local;

c) Os Estados podem legislar sobre a criação e modificação de crimes e 

regras eleitorais;

d) Os Municípios podem legislar sobre a criação e modificação de crimes e 

regras eleitorais;

e) O artigo 22 da Constituição indica que é competência privativa da União 

legislar sobre regras eleitorais, entre outros;

13. Assinale a alternativa que apresenta de forma mais completa as 
atividades de um parlamentar:

a) Criar leis.

b) Participar de sessões plenárias.

c) Fazer lindos discursos em plenário. 

d) Criar leis por meio da participação em comissões temáticas e em plenário.

e) Fiscalizar o Poder Executivo, participar das comissões temáticas e sessões 

plenárias, fazendo parte do processo legislativo.

14. Sobre o processo legislativo ordinário, assinale a alternativa correta:
a) Todo projeto de lei se inicia na Câmara de Deputados.

b) Apenas parlamentares podem propor projetos de lei.

c) A propositura de projetos de lei pode ser feita apenas pelo Presidente da 

República.

d) Após a aprovação na casa iniciadora (que pode ser o Senado ou a Câmara), 

o projeto de lei segue para votação na casa revisora e finalmente torna-se lei.

e) Todo projeto, para se tornar lei, precisa, após aprovação pelas duas casas 

do Congresso Nacional, passar pelo Poder Executivo, que poderá sancio-

nar ou vetar o projeto de lei. 
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15. Sobre os mecanismos de participação direta, assinale a alternativa 
correta:

a) O referendo é uma consulta sobre um assunto específico, realizada antes 

da lei existir.

b) a iniciativa popular de lei depende da iniciativa dos parlamentares e par-

tidos políticos para acontecer. 

c) A iniciativa popular de lei exige a assinatura de cada eleitor com apenas 

o seu nome completo e endereço.

d) O plebiscito é realizado como uma consulta à população, na qual eleito-

res comparecem às urnas para confirmar se concordam ou não com um 

projeto de lei que foi aprovado pelo parlamento. 

e) O único requisito da iniciativa popular de lei é colher as assinaturas de 

pelo menos 1% dos eleitores brasileiros divididos entre cinco estados, 

com não menos de 0,3% do eleitorado de cada estado. 

16. Qual é o princípio que garante que, ainda que queira, um 
trabalhador não pode renunciar a alguns de seus direitos como, 
por exemplo, férias e décimo-terceiro salário?

a) Princípio Protecionista.

b) Princípio da primazia da realidade.

c) Princípio da condição mais benéfica.

d) Princípio da irrenunciabilidade de direitos

e) Princípio da continuidade da relação de emprego

17. Maria das Flores foi contratada como autônoma por uma Empresa 
de Engenharia. Entretanto, ela estava recebendo ordens, cumprindo 
horários e recebendo salário. Assinale a alternativa que indica 
o princípio do direito do trabalho que se deve aplicar ao caso em 
questão para considerar o vínculo empregatício de Maria das Flores?

a) Princípio Protecionista.

b) Princípio da primazia da realidade.

c) Princípio da condição mais benéfica.

d) Princípio da irrenunciabilidade de direitos

e) Princípio da continuidade da relação de emprego
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18. Conforme consta nos artigos 2º e 3º da CLT são requisitos para a 
existência de um contrato individual de trabalho: 

a) prestação de serviços por pessoa física (pessoa natural), com pessoalida-

de, de forma eventual, com subordinação e remuneração.

b) prestação de serviços por pessoa jurídica (empresa), com pessoalidade, 

de forma não eventual, com subordinação e remuneração.

c) prestação de serviços por pessoa jurídica (empresa), com pessoalidade, 

de forma não eventual, sem subordinação e remuneração.

d) prestação de serviços por pessoa física (pessoa natural), com pessoalida-

de, de forma não eventual, com subordinação e remuneração.

e) prestação de serviços por pessoa física (pessoa natural), com pessoalida-

de, de forma eventual, mas sem subordinação nem remuneração.

19. Assinale a alternativa que apresenta um contrato de trabalho 
inválido:

a) Trabalho de menor de 18 anos à noite.

b) Servidor público contratado por meio de concurso.

c) Trabalho de maior de 18 anos com inflamáveis e explosivos.

d) Trabalho que vende substâncias de uso controlado, em farmácias.

e) Trabalho de menores de dezesseis anos e maiores de 14 anos, na condi-

ção de aprendiz.

20. Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos empregadores:
a) Um empresário individual pode ser empregador.

b) Igrejas e entidades sem fins lucrativos podem ser empregadores.

c) Clubes, sindicatos, condomínios, advogados e dentistas são equiparados 

a empregadores.

d) A Administração Pública é empregadora quando contrata pelo regime da CLT.

e) A Administração Pública não pode ser empregadora

21. Assinale a alternativa que indica corretamente todas as atribuições 
do empregador:

a) O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, 

admite e dirige a prestação pessoal de serviço. 

b) O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

c) O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, 

admite e assalaria a prestação pessoal de serviço. 

d) O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

e) O empregador é aquele que não assume os riscos da atividade econômi-

ca, mas admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
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22. Cada uma das frases a seguir se refere a um tipo de trabalhador 
ou relação de emprego estudado. 

 I - _______________  é aquele que presta serviço de natureza contínua e de 

finalidade não lucrativa a pessoa ou família, no âmbito residencial.

 II - _______________  é pessoa física que exerce atividade por conta própria. 

Presta serviços habitualmente a uma ou mais pessoas, assumindo os ris-

cos da atividade econômica. Ele define os dias e horários que irá desem-

penhar as suas atividades e prestará conta do resultado. 

 III - _______________  é o maior de 14 e menor de 24 anos sujeito a formação 

profissional, que possui um contrato de trabalho, cuja duração não pode 

ser superior a dois anos, com caráter de aprendizado, sendo-lhe garanti-

do todos dos direitos do empregado comum.

 IV - Para o _______________, a carga horária é limitada a quatro horas diárias 

ou vinte horas semanais (estudantes de educação especial e dos anos 

finais do ensino médio), ou  seis horas diárias ou trinta horas semanais 

(estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio 

e do ensino médio regular).

Agora assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na or-

dem em que aparecem.

a) Trabalhador autônomo; aprendiz; empregado doméstico; estagiário.

b) Estagiário; empregado doméstico; trabalhador autônomo; aprendiz.  

c) Aprendiz; estagiário; empregado doméstico; trabalhador autônomo.

d) Empregado doméstico; trabalhador autônomo; aprendiz; estagiário.

e) Empregado doméstico; aprendiz; trabalhador autônomo; estagiário.

23. Sobre remuneração e salário, assinale a alternativa correta:
a) Remuneração e salário são expressões com significado idêntico.

b) Salário nada mais é do que contraprestação dos serviços executados, 

composta pela remuneração mais gorjeta.

c) Remuneração é a soma do salário com outras vantagens que o trabalha-

dor receber, como, por exemplo, gratificações ou décimo terceiro salário.

d) Salário é a soma da remuneração contratual com outras vantagens e/ou 

adicionais (que possuem natureza salarial) percebidos pelo empregado, 

em decorrência do exercício de suas atividades. 

e) Remuneração é o conjunto de percepções econômicas devidas pelo em-

pregador ao empregado não só como contraprestação do trabalho, mas, 

também, pelos períodos em que estiver à disposição do mesmo aguar-

dando ordens, pelos descansos remunerados, pelas interrupções do con-

trato de trabalho ou por força de lei. 
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24. Dentre as várias parcelas integrantes da remuneração listadas 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma parcela sem 
natureza salarial:

a) Abono

b) Gratificações

c) Salário família 

d) Quebra de caixa

e) Décimo terceiro salário

25. Dentre as várias parcelas integrantes da remuneração listadas 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma parcela de 
natureza salarial:

a) Comissão

b) Ajuda de custo

c) Diária de viagem

d) Salário utilidade (salário in natura)

e) Participação nos lucros ou resultados 

26. Sobre o vale-transporte, assinale a alternativa CORRETA:
a) São beneficiários do vale transporte apenas os trabalhadores urbanos, 

excluindo-se os domésticos e os servidores públicos.

b) A distância mínima para que seja obrigatório o fornecimento do vale 

transporte é de 10 quilômetros entre a residência do trabalhador e seu 

local de trabalho. 

c) O empregador que proporcionar, por meios próprios ou contratados, o 

deslocamento de seus trabalhadores, ainda assim estará obrigado a for-

necê-los vale transporte.

d) O custeio do vale transporte será do beneficiário, na parcela equivalente 

a 7% (sete por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos 

quaisquer adicionais ou vantagens e pelo empregador.

e) O vale transporte constitui benefício que o empregador adiantará ao tra-

balhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residên-

cia/trabalho e vice-versa, por meio do transporte público coletivo. 
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27. Sobre férias, assinale a alternativa CORRETA:
a) A época da concessão de férias será a que melhor atenda os interesses 

do empregado.

b) Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de fé-

rias, sem receber remuneração.

c) A Constituição Federal assegura o direito de férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, 1/4 a mais do que o salário normal (artigo 7º, XVII).

d) Em regra, as férias serão concedidas em um só período, 30 (trinta) dias 

corridos. Excepcionalmente, as férias serão concedidas em dois períodos, 

onde um dos períodos não poderá ser inferir a 10 (dez) dias.

e) Trabalha-se 12 meses para ter direito a férias, que devem ser concedidas 

dentro dos 12 meses seguintes. Entretanto, quando as férias forem con-

cedidas após o prazo legal, não há qualquer penalidade ao empregador.

28. Sobre a jornada de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas 

consecutivas para o descanso (artigo 66 da CLT).

b) Jornada de trabalho é o número de horas diárias que um empregado fica 

a disposição do empregador, realizando as suas atividades laborativas. 

c) De acordo com o artigo 58 da CLT não serão computados como jornada 

extraordinária as variações de horário no registro de ponto não exceden-

tes a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários.

d) A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplemen-

tares, em número não excedente a três. O valor dessa hora suplementar 

deverá ser pelo menos 50% do valor da hora normal (artigo 7º XVI, da 

CF).

e) A duração da jornada de trabalho normal tem como limite 08 horas di-

árias e 44 semanais, sendo que a compensação de horários (banco de 

horas) só tem validade se for estabelecida por acordo ou convenção co-

letiva de trabalho. 

29. Leia abaixo parte da lista de hipóteses que configura a dispensa 
sem justa causa, conforme o artigo 482 da CLT:

 I - _______________ é a conduta desonesta do empregado. Ex. furto, roubo, 

apropriação indébita. 

 II - _______________ acarreta na inviabilidade do empregado continuar pres-

tando serviços. Havendo suspensão da pena ou sursis o empregado po-

derá prestar serviços normalmente.

 III - _______________ é a negligência, preguiça, falta de atenção; displicência, 

desleixo, omissão.  
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 IV - _______________ descumprimento de ordens gerais de serviço. As ordens 

devem ser lícitas e razoáveis, como a proibição de utilização de determi-

nados equipamentos, telefone, e-mail institucional ou sites da internet.

 V - _______________ é o descumprimento de ordens do chefe ou do encarregado.

Agora, assinale a alternativa que apresenta preenche as lacunas na sequência 

correta:

a) Improbidade; Condenação criminal; Desídia; Indisciplina; Insubordinação.

b) Negociação habitual; Improbidade; Condenação criminal; Indisciplina; 

Insubordinação.

c) Insubordinação; Desídia; Indisciplina; Condenação criminal; Improbidade.

d) Incontinência de conduta; Negociação habitual; Improbidade; Condena-

ção criminal; Desídia.

e) Improbidade; Incontinência de conduta; Negociação habitual; Desídia; 

Insubordinação.

30. Sobre outras hipóteses de justa causa previstas na CLT, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Pode ser demitido com justa causa o aprendiz que cometer falta disciplinar.

b) Pode ser demitido com justa causa o bancário que habitualmente não 

paga as suas dívidas legalmente constituídas. 

c) A participação reiterada em movimento sindical ou em greves e paraliza-

ções também é justa causa para a demissão do empregado.

d) Também é passível de demissão com justa causa o empregado que não 

observa as normas de segurança e medicina do trabalho e não uso dos 

equipamentos de proteção individual. 

e) O empregado dispensado por justa causa terá direito apenas ao saldo de 

salários referente aos dias trabalhados, férias vencidas com 1/3 e décimo 

terceiro salário vencido. 
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31. Sobre o término do contrato de trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O aviso prévio não é devido quando o empregado pede demissão. O 

empregado sempre pode parar de trabalhar quando quiser.

b) A rescisão indireta ou dispensa indireta é a forma de cessação do con-

trato de trabalho por decisão do empregado em virtude de falta grave 

praticada pelo empregador.

c) O aviso prévio concedido pelo empregador serve para possibilitar ao em-

pregado à procura de um novo emprego, antes de ter rescindido total-

mente o contrato de trabalho. 

d) O pedido de demissão é o aviso que o empregado faz ao empregador 

de que não mais deseja trabalhar na empresa. Neste caso, o trabalhador 

terá direito a férias vencidas com 1/3; férias proporcionais; décimo tercei-

ro salário proporcional; saldo de salário referente aos dias trabalhados.  

e) Durante o aviso prévio a jornada de trabalho será reduzida em duas horas, 

sem prejuízo dos salários. O empregado poderá optar entre trabalhar sem a 

redução de duas horas diárias em seu horário normal de trabalho, faltando 

no serviço por 7 (sete) dias corridos, também sem prejuízo dos salários.  

32. Sobre a origem dos contratos, assinale a alternativa CORRETA:
a) a palavra contrato veio do grego antigo e significa “assinatura”.

b) o Direito não concede validade ao acordo de vontades feito por pessoas 

capazes.

c) a ideia básica de um contrato é a de indivíduos ligados entre si por meio 

de um vínculo familiar.

d) os contratos não tinham validade na Roma antiga, por isso chegou até 

nós a frase Pacta Sunt Servanda.

e) uma vez estabelecidos o conteúdo da obrigação de cada um e os limites 

do contrato, as partes ficam conectadas uma à outra pelo vínculo da 

vontade que as uniu. É o que se conhece como princípio da força obriga-

tória, ou vinculante, dos Contratos. 

33. Leia atentamente a frase abaixo:
 “Chamamos de __________________ quando uma obrigação inserida 

no contrato cria uma desigualdade exagerada entre os contratantes.“

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

a) força vinculante

b) força obrigatória

c) cláusula leonina

d) pacta sunt servanda

e) autonomia da vontade
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34. Sobre o Contrato de Transporte, relacione as colunas:

(1) Expedidor ou remetente

(2) Frete ou porte. 

(3) Transportador ou comissário de 

transportes

(4) Consignatário ou destinatário

(   ) É o valor pago pelo transporte 

(   ) É a pessoa designada para 

receber a coisa

(   ) É o indivíduo que entrega a 

coisa ao transportador para ser 

deslocada.

(   ) É aquele que se obriga a 

transportar a mercadoria.

Assinale sequência correta:

a) 1;2;3;4

b) 4;3;2;1

c) 2;1;3;4

d) 2;4;1;3

e) 3;4;1;2

35. Sobre o Contrato de Transporte, assinale a alternativa correta:
a) A coisa cuja embalagem seja inadequada não pode ser recusada.

b) O transportador não pode recusar a coisa que possa danificar o veículo.

c) A responsabilidade do transportador termina apenas e tão somente 

quando o objeto for entregue ao destinatário.

d) A responsabilidade do transportador por danos causados ao objeto não 

se limita ao valor declarado pelo expedidor.

e) O transportador pode recusar a coisa cujo transporte venha desacompa-

nhado dos documentos exigidos por lei ou regulamento.

36. Sobre o Contrato de Seguro, assinale a alternativa correta:
a) O preço do seguro, pago pelo segurado, é chamado sinistro.

b) Quando há o sinistro, o segurador paga o prêmio ao segurado.

c) Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurado, entida-

de para tal fim legalmente autorizada.

d) Quando se contrata um seguro, paga-se o prêmio para o segurador e 

este entrega um documento chamado apólice. A apólice é a prova do 

seguro contratado.

e) Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas 

ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou 

na taxa do prêmio, receberá de volta o prêmio.
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37. Sobre o Direito Tributário, assinale a alternativa correta:
a) Para financiar suas atividades públicas, o Estado não precisa instituir e 

arrecadar tributos.

b) O Direito Tributário está relacionado com a instituição, arrecadação e 

fiscalização de tributos.

c) O funcionamento do Estado não exige nenhuma atividade financeira vol-

tada para a obtenção de recursos.

d) O grupo de normas que tem por escopo arrecadar recursos para o Estado 

pertence ao ramo do Direito denominado ‘Penal’.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

38. São espécies tributárias:
a) Impostos, taxas, contribuições e pedágio.

b) Impostos, taxas e contribuições especiais.

c) Impostos, pedágio e taxa de iluminação pública.

d) Impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios.

e) Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais ou es-

peciais e empréstimos compulsórios.

39. Sobre a estrutura dos tributos, leia atentamente a frase adiante: 
“____________  é a situação definida em lei como necessária e suficiente 
para a cobrança do tributo”.

a) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

b) Alíquota 

c) Fato gerador

d) Base de cálculo 

e) Sujeito ativo da obrigação 

f) Sujeito passivo da obrigação tributária 

40. Leia atentamente as frases abaixo:
 I - Para que o Estado exija _______________, não é necessário que realize 

absolutamente nada em benefício do sujeito passivo, basta apenas que a 

ocorrência do fato gerador esteja prevista em lei. 

 II - O fato gerador ________________ está vinculado a uma atuação esta-

tal, a uma atividade específica do Estado, como por exemplo, o exercício 

regular do poder de polícia e a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível.
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Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

a) a taxa; do imposto

b) o imposto; da taxa

c) a contribuição social; da taxa

d) a contribuição de melhoria; da taxa.

e) a contribuição de melhoria; do imposto

41. Quanto às contribuições de melhoria, é correto afirmar que:
a) A base de cálculo da contribuição de melhoria deve ser o valor do imóvel.

b) A contribuição de melhoria serve para custear a atividade estatal em geral. 

c) A contribuição de melhoria está ligada à realização de obra privada, 

como um shopping center. 

d) A contribuição de melhoria tem como hipótese de incidência a valoriza-

ção de imóveis decorrente de obra pública. 

e) É necessária apenas a realização da obra para a ocorrência do fato gera-

dor. Não é preciso a valorização da propriedade do sujeito passivo para 

que se justifique a cobrança.

42. Compete à UNIÃO instituir os seguintes impostos:
a) II, IE, IPVA e ITR.

b) IE, IR, IOF e ITR.

c) IR, IOF, IE e IPTU.

d) IPI, ICMS, ISS e IR.

e) ITBI, ISS, IR e GF.

43. Compete aos ESTADOS instituir os seguintes impostos:
a) II, IE, IPVA e ITR.

b) ITBI, ISS, IR e GF.

c) IE, IR, IOF e ITR.

d) IR, IOF, IE e IPTU.

e) ICMS, IPVA e ITCMD.

44. Compete aos MUNICÍPIOS instituir os seguintes impostos:
a) ISS, ITBI e IPTU.

b) IE, IR, IOF e ITR.

c) ITBI, ISS, IR e GF.

d) II, IE, IPVA e ITR.

e) ICMS, IPVA e ITCMD.
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45. Assinale a alternativa CORRETA:
a) O imposto de importação tem função fiscal, isto é, arrecadar recursos. 

b) O imposto sobre grandes fortunas é o que arrecada o maior volume de 

recursos atualmente. 

c) Para a incidência do imposto de importação, é suficiente o simples 

ingresso do produto estrangeiro no país. 

d) O Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem função 

extrafiscal, servindo apenas para controlar a inflação.

e) O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em 

lei, alterar as alíquotas do imposto de exportação, a fim de ajustá-los aos 

objetivos da política cambial e do comércio exterior. 

46. Marque a assertiva CORRETA:
a) O IOF incide apenas sobre os rendimentos da poupança.

b) As alíquotas do IR são menores para quem ganha maiores salários.

c) O imposto sobre produtos industrializados (IPI) é maior para remédios do 

que para alimentos, o que chamamos de princípio da seletividade.

d) Pouco importa a destinação do imóvel. O que é considerado para a inci-

dência do ITR é a localização, ou seja, que esteja situado na zona urbana.

e) As alíquotas do IR são variáveis de acordo com o nível dos rendimentos 

do contribuinte, observando o princípio da progressividade e da capaci-

dade contributiva.  

47. Leia atentamente a seguinte frase: “O Imposto _____________ será 
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular 
a manutenção de propriedades improdutivas”

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

a) de renda

b) de importação 

c) de exportação 

d) sobre grandes fortunas

e) sobre a propriedade territorial rural 
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48. Identifique a alternativa CORRETA:
a) O contribuinte do ITCMD, sujeito passivo do imposto, é a pessoa que 

faleceu, deixando a herança.

b) As alíquotas do ICMS são definidas pelos Estados, sendo que cabe ao 

Senado Federal fixar alíquotas máximas.

c) A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmi-

tidos, podendo ser superior ao valor de mercado. 

d) A função do ICMS é extrafiscal, servindo apenas para controlar o merca-

do e o consumo e sem importância para a arrecadação dos Estados.

e) As alíquotas do ITCMD são fixadas por meio de cada um dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, observada a alíquota máxima fixada pela 

Constituição Federal.

49. Assinale a alternativa CORRETA:
a) O IPVA incide apenas sobre bens imóveis. 

b) Quem dirige um veículo, ainda que não seja dono, é sujeito passivo do IPVA.

c) O fato gerador do IPVA é ter a posse de veículo automotor, inclusive as 

aeronaves e embarcações.

d) A base de cálculo do IPVA é o valor do veículo a cada ano. O contribuinte, 

sujeito passivo, é o proprietário do veículo automotor.

e) O ICMS é cumulativo, isto é, cada comerciante deve pagar o imposto 

sobre o valor do produto que está vendendo e não pode descontar o 

imposto que já foi pago naquele produto por comerciantes anteriores. 

50. Quanto ao ITBI, pode-se AFIRMAR que:
a) A base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e o 

contribuinte, em regra, é o adquirente do imóvel.

b) A hipótese de incidência tributária é transmitir a qualquer título, por ato 

oneroso ou gratuito, mas desde que “inter vivos”, a propriedade ou do-

mínio útil de bens imóveis, direitos reais sobre imóveis.

c) Há incidência na compra e venda de veículos.

d) O imposto deve ser pago no Município onde se realiza o contrato de 

compra e venda, e não no município onde está localizado o imóvel.

e) Deve ser pago quando se recebe um imóvel por doação.
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