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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) 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 Técnico 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, 

propiciando caminho de 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 promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao 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 a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te 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 – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia 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

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem 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 uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Caro(a) estudante, 

Estamos iniciando uma nova disciplina e, com ela, novos desafios. 

Essa é uma caminhada que só terá sucesso se atuarmos em parceria. Você 

terá que reservar uma parte do seu tempo para as leituras, atividades pro-

postas e estudo. De nossa parte, estamos empenhados em construir um 

material acessível e com conteúdos interessantes para sua aprendizagem.

Às vezes, vamos fazer referência a materiais disponíveis na internet, em sí-

tios normalmente utilizados pelos “internautas”, a exemplo do Wikipédia e, 

também, o amplamente conhecido YouTube. Aproveite essas ligações exter-

nas para complementar o curso e se qualificar ainda mais. 

Conte comigo e bom estudo!

Rodrigo Fernandes das Neves

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) a esta disciplina!

Que tal entendermos um pouco mais sobre o Direito e como esse conheci-

mento pode auxiliar no nosso  dia a dia profissional? Não ouvimos sempre 

que devemos defender nossos “direitos”? E o que dizer, então, sobre quais 

são nossos deveres?

No mercado de trabalho, seremos sempre exigidos a apresentar conheci-

mentos nas mais diversas áreas e, certamente, na gestão de qualquer nego-

ciação, temos que entender sobre como proceder, para que a empresa onde 

trabalhamos cumpra a legislação de nosso país. Por isso, a partir de agora, 

vamos ingressar no mundo das normas, para aprendermos os fundamen-

tos de temas como Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Pre-

videnciário, Direito Comercial, Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito 

Tributário, ou seja, um universo legal em torno da atividade empresarial e a 

gestão de pessoas. Está pronto(a) para o desafio? Então, vamos lá?
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Aula 1. Introdução ao Direito

Objetivos:

• aplicar noções básicas e introdutórias sobre o direito; e

• reconhecer a importância da constituição na garantia dos direi-

tos e deveres.

Para começar, antes de estudarmos sobre o Direito e o seu uso no nosso  dia 

a dia, é importante que saibamos do que ele trata. Vamos, portanto, iniciar 

nossa viagem pelo mundo jurídico contextualizando essa enorme área do 

conhecimento, que realiza o estudo das normas de comportamento na so-

ciedade.  Afinal, o que é mesmo o Direito?

1. 1  O que é o Direito?
De acordo com o jurista José Afonso da Silva, Direito é um

“(...) fenômeno histórico-cultural, realidade ordenada, ou ordenação 
normativa da conduta segundo uma conexão de sentido” (SILVA, 
2003, p. 35).

À primeira vista, parece um pouco complicado, não é? Porém, quando divi-

dimos o conceito, as coisas ficam mais claras. Vamos tentar entender melhor, 

então.

Quando falamos que o Direito é um “fenômeno histórico-cultural”, estamos 

afirmando que ele é fruto da nossa história e da nossa cultura, resultado de 

como nós, seres humanos, nos desenvolvemos e nos organizamos ao longo 

do tempo. 

Vamos lembrar que existiu um momento na história em que não tínhamos 

direitos universalmente aceitos e, assim, alguns poucos sobrepunham sua 

vontade à maioria das pessoas. Naquele tempo, o Direito era bastante limita-

do e se referia, basicamente, às relações privadas de um número pequeno de 

pessoas, que eram consideradas cidadãs, enquanto a maioria estava excluída 

Acesse o sítio:
http://www.youtube.com/
watch?v=z4exVzDnIC0
Nele você encontrará um 
interessante vídeo sobre a 
conceituação do Direito.
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das proteções das leis.

Entretanto, dois acontecimentos muito importantes para a humanidade, 

ocorridos no século XVIII - a Independência Americana e a Revolução Fran-
cesa  - influenciaram de maneira decisiva o futuro do Direito Moderno. Além 

de iniciar um processo de consolidação dos direitos referentes às relações 

entre os cidadãos (o direito civil), esses movimentos indicaram dois caminhos 

determinantes para a história do nosso direito de hoje: a universalização dos 

direitos (igualdade), expandindo o direito para toda a sociedade e não mais 

para um pequeno grupo; e a garantia de direitos perante o Estado (liberda-

de), impedindo que um poder absoluto fira direitos individuais dos cidadãos.

Como se vê, uma série de direitos que entendemos como naturais hoje em 

dia (não ser preso sem justa razão, por exemplo) é resultado, na realidade, 

de muita luta no passado e de um longo processo histórico. É sobre isso que 

estávamos falando quando dissemos que o Direito é um “fenômeno histó-

rico-cultural”, ou seja, resultado da história e da cultura de uma civilização.

Até aqui, tudo bem? Então, vamos continuar a interpretação do conceito 

apresentado no início da aula. Vamos lá!

No conceito apresentado no início da nossa aula, foi falado, também, que o 

Direito é a “realidade ordenada, ou ordenação normativa da conduta segun-

Figura 1 - Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple (A Liberdade guiando o 
povo) - Domínio Público.

Veja também os problemas 
da revolução de um jeito 
muito descontraído em: 

http://www.youtube.com/
watch?v=UOSXM5soCVI

Revolução Francesa é o 
nome dado ao conjunto de 

acontecimentos que, entre 5 de 
maio de 1789 e 9 de novembro 

de 1799, alteraram o quadro 
político e social da França. Em 

causa, estavam o Antigo Regime 
(Ancien Régime) e a autoridade 

do clero e da nobreza. Ela foi 
influenciada pelos ideais do 

Iluminismo e da Independência 
Americana (1776) e está entre 

as maiores revoluções da história 
da humanidade. Considerada 

como o acontecimento que deu 
início à Idade Contemporânea, 
a Revolução Francesa aboliu a 
servidão e os direitos feudais 

e proclamou os princípios 
universais de “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade” 
(Liberté, Egalité, Fraternité), 

frase de autoria de Jean-Jacques 
Rousseau.

Fonte: www.wikipedia.org
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do uma conexão de sentido”. Bom, para melhor entender a frase, imagine-

mos que não houvesse regras sobre nosso comportamento em sociedade e 

que cada um pudesse fazer o que bem entendesse. Qual seria o resultado? 

Nada funcionaria direito, não é mesmo? As cidades seriam superdesorga-

nizadas, as fábricas não funcionariam, não teríamos escolas, enfim, a vida 

seria um caos.

Para resolver esse problema de organização é que surgiu o Direito: objeti-

vando ordenar nossa realidade, tornando a convivência possível, fazendo 

isso com base em padrões morais, éticos e práticos. Entretanto, para que as 

pessoas aceitem as regras de conduta organizada em torno do Direito, deve 

haver uma “conexão de sentido” entre o comando e o comandado, ou seja, 

as normas devem fazer sentido e ter um significado para as pessoas a quem 

são dirigidas. Isso quer dizer que as regras devem respeitar os usos e costu-

mes de uma sociedade, bem como devem ser fruto de uma ampla discussão 

democrática, que garanta sua legitimidade. Quando isso não acontece, a 

desobediência às leis ocorre e a desordem se instala.

Podemos perceber, portanto, que o Direito é o resultado da história e 
da cultura de nossa civilização e busca não somente regular nossa re-
alidade, mas fazê-lo garantindo o respeito às especificidades de cada 
povo e também a maior participação possível da população, direta ou 
indiretamente, de forma que as leis sejam aceitas e apropriadas pelas 
pessoas que a elas se submeterão.

Por outro lado, ainda que esse Direito seja um só, ele é estruturado em 

unidades que constituem divisões, para que possamos melhor estudá-lo. É 

o que a doutrina menciona como “ramos da ciência jurídica”, cujas subdivi-

sões são exemplificadas a seguir:

Figura 2 
Fonte: autor
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Como falamos anteriormente, temos como objetivo deste curso apresentar 

alguns desses ramos do direito, cujo conhecimento nos auxiliará a sermos 

cidadãos e profissionais mais conscientes e instruídos, bem como nos guiará 

no momento em que tivermos que atuar como gestores privados, tendo 

como foco não somente o interesse imediato das empresas a que estamos 

vinculados, mas também os princípios morais e éticos de nossa sociedade, 

cristalizados em nossa Constituição Federal e em nossas leis.

Agora que já sabemos um pouco sobre a história geral do surgimento do 

Direito, da sua aplicação e necessidade, vamos entender melhor os nossos 

direitos, partindo do documento que os rege: nossa Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil!

1.2 Direitos fundamentais do cidadão na  
      Constituição Federal
As constituições contemporâneas, como fonte principal do Direito no Es-

tado Moderno, também têm sua origem na Independência Americana e 

na Revolução Francesa, já mencionadas anteriormente, mesmo que sejam, 

também, relacionadas com um processo histórico ainda mais antigo e que 

levam em consideração outras variáveis (como o Renascimento e o Iluminis-

mo). Segundo Moraes (2001), ressaltando a importância das revoluções, os 

eventos históricos, americano e francês, resultaram em constituições escritas 

que apresentavam dois traços marcantes: a “organização do estado” e a 

“limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias 

fundamentais”. 

Assim, o Direito Constitucional seria, portanto, “um ramo do Direito Público, 

destacado por ser fundamental à organização e funcionamento do Estado, 

à articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das 

bases da estrutura política”.

A Constituição, entretanto, não trata somente da forma de organiza-
ção do Estado, mas também prevê quais são os direitos mais impor-
tantes de uma determinada sociedade, os quais ela entende como 
essenciais: é a previsão dos chamados “direitos fundamentais”.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CF - atualmente em vigor 

- foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, decorrente dos trabalhos de 

uma “Assembleia Constituinte” e é conhecida como a “Constituição Cidadã”. 



Aula 1 - Introdução ao Direito Rede e-Tec Brasil17

Nossa Lei Maior prevê, em seu art. 5º, quais são os direitos considerados 

como “fundamentais” em nosso país. Vimos, anteriormente, a influência 

dos ideais da Revolução Francesa para as Constituições, não é mesmo? Essa 

influência aparece logo no começo da nossa, como vemos pelo trecho a 

seguir:

Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

[seguem 78 incisos e 4 parágrafos, descrevendo os direitos fundamen-
tais e suas garantias]

Atividade de aprendizagem 
1. Após visitar o sítio que apresenta a Constituição Federal (veja a ligação 

acima), encontre o artigo 5º e escolha no mínimo três passagens que você 

julga que todo cidadão da atualidade deveria minimamente saber e fazer 

cumprir. Descreva abaixo suas percepções.

Em diversas passagens, aqui e ali, a Constituição Federal também descreve 

outros direitos fundamentais, ou seja, não é só no art. 5º que eles estão pre-

sentes. De toda forma, é importante saber que todos eles são inalienáveis, 

imprescritíveis e irrenunciáveis, ou seja, não podem ser transferidos ou nego-

ciados; nunca poderão deixar de ser exigíveis; e não se admite que alguém 

deles renuncie.

Quantas vezes você já parou para ler sobre quais são seus direitos e deveres 

previstos na Constituição Federal? A leitura da Constituição é uma boa ma-

neira para você iniciar uma conversa com amigos e debater sobre o cumpri-

mento de deveres por parte do Estado e dos próprios cidadãos, bem como 

Acesse o sítio:
<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>.
Ele contém a íntegra de nossa 
Constituição. Aproveite para 
ler e aprender sobre todos os 
direitos fundamentais que nos 
são garantidos pela Constituição 
Federal de 1988.

Acesse também um vídeo sobre 
o direito constitucional, com as 
palavras do renomado jurista 
Luiz Roberto Barroso, disponível 
em:
http://www.youtube.com/
watch?v=0UiYczAzIf4

Direitos fundamentais 
constituem-se como o conjunto 
de instituições e normas de 
proteção do indivíduo que, 
em cada momento histórico, 
realizam na prática a liberdade, 
a igualdade e a dignidade entre 
os seres humanos. Representam 
o “núcleo inviolável” de uma 
sociedade política, sem o qual 
as relações humanas se tornam 
inviáveis.
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ficar ligado em todos os direitos que você pode e deve exigir.

A Constituição Federal apresenta, ainda, além dos direitos fundamentais, 

uma série de dispositivos sobre direitos sociais, sobre a organização do Es-

tado, sobre a ordem financeira e tributária e sobre a ordem social. O Art. 

6º da Constituição Federal trata, especificamente, dos direitos chamados 

“sociais”. Vamos ver o que ele diz?

Art. 6º- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Podemos observar que muito do que ainda vamos estudar está previsto na-

quele artigo citado. Ele fala de diversos direitos relacionados ao nosso tra-

balho, inclusive de proteção à maternidade, à segurança, à saúde e também 

de previdência social. 

Além de todos esses direitos “sociais”, o art. 7º da CF completa o rol descre-

vendo claramente quais são as proteções básicas do trabalhador no Brasil. 

Dessa forma, as informações que serão apresentadas a seguir são muito im-

portantes, não somente para apreender sobre os seus próprios direitos, mas 

também para que você possa no futuro, como um administrador de tarefas e 

de negócios, cumpri-las na gestão de pessoas que a você estejam vinculadas.

Figura 3 
Fonte: autor
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Assim, por exemplo, a Constituição iguala trabalhadores urbanos e rurais, 

impedindo a distinção de direitos entre ambos. A todos eles  é garantida 

a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, prevendo uma 

indenização, conforme ainda veremos mais à frente em outro capítulo. 

É garantido, também, um seguro-desemprego se a dispensa for involuntária, 

além de um salário mínimo nacional, a contribuição para o fundo de garan-

tia por tempo de serviço, o pagamento de um décimo terceiro salário, o pa-

gamento de um adicional ao salário, quando for o caso de trabalho noturno, 

pagamento de salário-família, turno de trabalho de no máximo  oito horas 

por dia, repouso remunerado ao menos uma vez por semana, além de uma 

série de outras garantias que a própria Constituição, desde logo, apresenta. 

Trata-se, portanto, de um artigo que também vale a pena ser lido. Então, o 

que está esperando? Vá lá e observe a preocupação do constituinte em pro-

teger o trabalhador brasileiro!

Por tudo que foi apresentado acima, é importante lembrar sempre que a 

Constituição Federal é nosso guia, o norte que devemos seguir nas nossas 

ações, inclusive privadas. Aliás, essa “Lei Maior” possui supremacia sobre 

todas as outras leis do país. Você sabe o que isso significa?

Isso significa que qualquer norma existente, uma vez que seja contrá-
ria à Constituição, poderá ser considerada inconstitucional e, assim, 
deixará de ter validade. Por essa razão, é nossa Constituição Federal 
que direciona toda a maneira como a sociedade brasileira se decidiu  
organizar e, desse modo, o conhecimento da Constituição Federal é 
fundamental para nossas profissões e para nossa cidadania.

Figura 4 
Fonte: autor



Rede e-Tec Brasil 20 Fundamentos de Direito

A seguir, iremos  aprofundar um pouco mais sobre as questões relativas ao 

trabalho, considerando as normas trabalhistas específicas. São os direitos 

decorrentes das normas “infraconstitucionais”, ou seja, estão previstos e de-

talhados por meio de leis e não na Constituição. Vamos avançar e dar mais 

um passo em direção à excelência na administração de nossos negócios?

1.3  Gestão de pessoas frente à legislação  
 trabalhista
Como vimos, a Constituição Federal previu diversos direitos para os trabalha-

dores brasileiros, os quais devem ser respeitados e observados sempre que 

nos responsabilizarmos por uma relação trabalhista em nossas empresas. 

Assim, devemos conhecer as normas que regulamentam esses direitos, de 

maneira que possamos aplicá-las em nossas atividades profissionais. Esse 

comportamento não somente determina uma responsabilidade social e um 

compromisso com os objetivos de nossa sociedade expressos na legislação, 

mas também uma atitude ética em relação a outros trabalhadores como nós.

Aliás, a responsabilidade social das empresas vai além do cumprimento das 

leis, ainda que também o inclua. É, ainda, luta pela execução de atividades 

que objetivem, dentre outras coisas:

• implementar ações éticas tomando por meta o bem comum; 

• o desenvolvimento social e o respeito pelo ser humano; 

• respeitar os interesses e a dignidade dos consumidores, oferecendo pro-

dutos e serviços de qualidade;

• incrementar as atividades culturais, educacionais e de lazer em geral; 

• melhorar as condições de trabalho e de salário para seus funcionários; e

• preservar o meio ambiente (Fundação Getúlio Vargas - FGV. Responsabi-

lidade Social Empresarial e Gestão Ética. Disponível em: <http://www5.

fgv.br/fgvonline/ocw/etica/default.aspx>. Acesso em: 23 Mai 2009).

Muito bem. É legal pensar que o cumprimento da legislação trabalhista re-

presenta o respeito a um longo processo de busca de equilíbrio entre capital 

e trabalho e entre a produção de bens e serviços e a saúde humana e equilí-

Acesse o sítio:
<http://www5.fgv.br/fgvonline/

ocw/etica/default.aspx>
Nele você poderá realizar, 

gratuitamente, o curso sobre 
“Responsabilidade Social 

Empresarial e Gestão Ética” 
da Fundação Getúlio Vargas. 

Você não vai perder essa 
oportunidade, não é mesmo?
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brio ambiental do planeta. Porém, para agir com ética e cumprir a legislação, 

precisamos saber, primeiramente, o que ela prevê e como ela foi construída. 

Na próxima aula, vamos conhecer um pouco da história do Direito do Traba-

lho e, depois, indicar quais os cuidados que devemos ter na contratação e 

manutenção de empregados. 

Resumo
Como vimos nesta aula, as nossas relações com as outras pessoas são regu-

ladas por meio de normas, as quais tornam nossa vida em sociedade possí-

vel. Observamos, também, que os direitos individuais e coletivos são fruto de 

um longo processo histórico e merece todo nosso esforço para sua proteção. 

Conhecer os nossos direitos e deveres é a melhor forma de cumprirmos nos-

sas obrigações e exigirmos dos outros o seu cumprimento.

Atividade de Aprendizagem 
2. Qual foi a importância da Constituição Federal brasileira para a garantia 

dos direitos dos trabalhadores no Brasil?

Nesta primeira aula, preparamos nossos conhecimentos essenciais, a base de 

nosso caminho no Direito. Com as novas informações, aprofundaremos um 

pouco mais em diversas matérias necessárias à nossa atividade profissional. 

Vamos começar pelo Direito do Trabalho?
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Aula 2. Direito do Trabalho

Objetivos:

• reconhecer os requisitos necessários para a caracterização da 

relação de trabalho; e

• identificar a existência da relação de trabalho e os meios neces-

sários para torná-la transparente, justa e legalmente correta.

Nesta aula, veremos a importância do Direito do Trabalho, ou seja, das nor-

mas que regulam a relação existente entre empregado e empregador e a 

necessidade de observá-las quando da contratação de um novo funcionário. 

Vamos ao trabalho!

2.1  Direito do Trabalho
2.1.1 Histórico
Na sociedade pré-industrial não havia um sistema de normas jurídicas do 

trabalho. Predominava, nesse período, a escravidão, ou seja, a concepção 

de que o indivíduo era simplesmente uma coisa, ou, posteriormente, as rela-

ções de subserviência a um “senhor” (NASCIMENTO, 2005, p. 27). Durante 

a maior parte da existência humana, poucos trabalharam livremente.

Com a Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha no século XVIII, essa 

realidade se modificou, principiando uma nova era (que representou uma 

grande mudança na sociedade, baseada, primordialmente, na modificação 

na matriz energética, com impactos no sistema de produção). 

Nesse contexto, a Revolução Industrial, juntamente com a Independência 

dos Estados Unidos e a Revolução Francesa (já mencionadas), foi responsável 

pela crise do chamado “Antigo Regime” (Ancien Régime). Foi determina-

da, assim, a passagem do capitalismo comercial para o industrial, represen-

tando a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea.

O Antigo Regime ou Ancien 
Régime (do francês) refere-
se, originalmente, ao sistema 
social e político aristocrático 
estabelecido na França, sob as 
dinastias de Valois e Bourbon, 
entre os séculos XIV e XVIII. 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Antigo_Regime>

Acesse o sítio:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/
Revoluções_Burguesas>.
Ele contém ligações para 
textos que complementarão 
as informações sobre o tema 
“revoluções burguesas”
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Antes da Revolução Industrial, a produção era realizada de maneira artesa-

nal e manual (eis a razão do termo manufatura). Fazia-se uso, no máximo, 

de algumas máquinas simples e de baixa produtividade. Dependendo da 

escala, grupos de artesãos podiam-se organizar e dividir algumas etapas do 

processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todas as fases de 

produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do pro-

duto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas, em geral nas casas 

dos próprios artesãos.

Com a revolução industrial, o artesão foi deslocado para a fábrica, onde não 

detinha mais a imagem e o controle do processo produtivo, passando a fazer 

parte de apenas uma fase deste processo. O lucro, também, saiu de suas 

mãos e foi para a mão dos donos das máquinas e das fábricas (e do capital). 

Esse processo ficou conhecido como maquinofatura. 

Aos trabalhadores, antes artesãos, era comum o controle de seu ritmo de 

trabalho, mas agora tinham que se submeter às regras das fábricas, com lon-

gas e extenuantes jornadas de trabalho. As mulheres e até mesmo crianças 

de até seis anos passaram a ingressar no mercado de trabalho, disputando 

espaço com os homens. Não havia descansos semanais, seguros contra aci-

dente de trabalho e nem indenizações.

Em resumo, a Revolução Industrial trouxe os trabalhadores da zona rural 

para as cidades, concentrando-os nas fábricas, o que determinou uma ra-

Figura 5 
Fonte: autor
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dical modificação no caráter do trabalho em razão da confrontação entre, 

de um lado, o capital e meios de produção (instalações, máquinas, matéria-

-prima) e, de outro, o trabalho. Nesse contexto histórico, com o aprofunda-

mento dessas divergências, os trabalhadores, principalmente na Inglaterra, 

iniciaram um processo de resistência à introdução das máquinas no processo 

produtivo (Ludismo) e passaram a se organizar em “trade unions”, poste-

riormente conhecidos como sindicatos. Surgiram, então, as primeiras leis 

trabalhistas para coibir os abusos e a exploração do trabalhador pelos “ca-

pitalistas”, situação decorrente do desequilíbrio de poder entre os operários 

e os donos dos meios de produção. No início do século XX, a Constituição 

mexicana de 1917 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a condi-

ção de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os 

direitos políticos, na forma como vimos na primeira aula. 

Conforme ressalta Comparato (2010),

 “A Constituição de Weimar, em 1919, trilhou a mesma via da Carta 

mexicana, e todas as convenções aprovadas pela então recém-criada 

Organização Internacional do Trabalho, na Conferência de Washing-

ton do mesmo ano de 1919, regularam matérias que já constavam da 

Constituição mexicana: a limitação da jornada de trabalho, o desem-

prego, a proteção da maternidade, a idade mínima de admissão nos 

Figura 6 
Fonte: Wikimedia Foundation. Conteúdo livre

O Ludismo é o nome do 
movimento contrário à 
mecanização do trabalho trazida 
pela Revolução Industrial.  [...] 
As reclamações contra as 
máquinas e a sua substituição 
em relação à mão de obra 
humana já eram normais. Mas, 
foi em 1811, na Inglaterra, que o 
movimento estourou, ganhando 
uma dimensão significativa. 
O nome deriva de Ned Ludd 
[ou King Ludd], personagem 
[alguns citam um operário] 
criado a fim de disseminar o 
ideal do movimento operário 
entre os trabalhadores. Os 
luditas chamaram muita atenção 
pelos seus atos. Invadiram 
fábricas e destruíram máquinas, 
que, segundo os luditas, por 
serem mais eficientes que os 
homens, tiravam seus trabalhos, 
requerendo, contudo, duras 
horas de jornada de trabalho. Os 
luditas ficaram lembrados como 
“os quebradores de máquinas” 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Luddismo).
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trabalhos industriais e o trabalho noturno dos menores na indústria”. 

Já no Brasil, todas as constituições, desde 1934, passaram a ter normas de 

direito do trabalho.  Em 1943, por meio do Decreto-lei nº 5.452, o governo 

do presidente Getúlio Vargas instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, que sistematizou as leis esparsas existentes na época, acrescidas de 

novos institutos. A CLT, que está em vigor até hoje, dispõe sobre os direitos 

trabalhistas e sobre as normas que regem as relações individuais e coletivas 

de trabalho, apresentando conceitos, prazos, procedimentos, sanções, den-

tre outros.

Posteriormente, em 1988, a Constituição da República elencou, em seu art. 

7º, regras específicas de Direito do Trabalho, que abrangem o direito indi-

vidual, o direito coletivo e o direito processual do trabalho, dentre as quais 

destacamos as seguintes:

• proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa; 

• seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

• fundo de garantia do tempo de serviço; 

• salário mínimo; piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 

do trabalho;

• irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo co-

letivo; 

• garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;

• décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria;

• remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

• proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção do-

losa; 

• salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 
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renda nos termos da lei;

• duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da 

jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

• jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 

de revezamento, salvo negociação coletiva;

• repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

• remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquen-

ta por cento à do normal; 

• gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal;

• licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração 

de cento e vinte dias;

• licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

• proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos espe-

cíficos, nos termos da lei; 

• aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trin-

ta dias, nos termos da lei;

• redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança;

• adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou peri-

gosas, na forma da lei;

• aposentadoria;

• assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; 

• reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
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• proteção em face da automação, na forma da lei;

• seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir 

a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou 

culpa;

• ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com pra-

zo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 

o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

• proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

• proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência;

• proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 

entre os profissionais respectivos; 

• proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de de-

zoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na con-

dição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

• igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício per-

manente e o trabalhador avulso;

• liberdade de associação sindical; e            

• direito de greve.

É por meio da Justiça do Trabalho (art. 114, da Constituição Federal 
de 1988) e do Ministério do Trabalho e Emprego que todos esses di-
reitos são resguardados.

2.2 Relação de trabalho
Vimos que os direitos dos trabalhadores são fruto de um longo processo his-

tórico, não é mesmo? Pois então, os direitos trabalhistas acima mencionados 

surgem a partir da existência da relação de trabalho, que é o vínculo jurídico 

que liga a figura do empregador à figura do empregado. Conforme prevê 

Visite os sites para ficar por 
dentro das novidades e tirar 

eventuais dúvidas! 

- Acesse o portal da Justiça do 
Trabalho no Brasil. Nele você 

poderá conhecer sua estrutura 
e tomar conhecimento sobre as 

últimas notícias sobre a área:
<http://www.portaljt.gov.br>

- Conheça o Portal do Trabalho e 
Emprego

<http://www.mte.gov.br/ >
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o art. 442 e 443, da CLT, esse vínculo é denominado contrato de trabalho.

O que é?

Empregador é toda empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 

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

serviço. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação 

de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as asso-

ciações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem 

trabalhadores como empregados (art. 2º, caput e §1º, da CLT). 

Empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não even-

tual  a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (art. 3º, da 

CLT).

Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspon-

dente à relação de emprego (art. 442, da CLT). >

Em outras palavras, o empregador se caracteriza como ente, dotado ou não 

de personalidade jurídica, com ou sem fim lucrativo, que tiver empregado.

Por outro lado, para constatar a condição de empregado, devem ser obser-

vados alguns requisitos legais previstos nos art. 2º e 3º, da CLT, a saber:

a) ser pessoa FÍSICA, ou seja, um ser humano;

b) prestar serviço de natureza não eventual, ou seja, deve haver uma CON-

TINUIDADE na prestação do serviço;

c) haver SUBORDINAÇÃO, ou seja, estar sujeito ao poder de direção do 

Figura 7 
Fonte: autor
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empregador;

d) receber SALÁRIO. Portanto, não pode ser prestação de serviço gratuito, 

voluntário; e

e) prestar o serviço PESSOALMENTE. Trata-se de contrato intuitu personae, 

quer dizer, só pode ser prestado por quem faz parte do contrato de trabalho.

Em síntese, conforme definição de Nascimento (2005), empregado é a pes-

soa física que presta pessoalmente a outro serviços não eventuais, subordi-

nados e assalariados.

Quanto à exigência de experiência mínima quando da seleção de can-
didato ao emprego, a Lei nº 11.644, de 10 de março de 2008, que 
acrescentou o art. 442-A à CLT, o empregador não poderá exigir do 
candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo 
superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

Vamos ver, agora, como se classificam os contratos de trabalho.

2.3 Classificação do contrato de trabalho
O contrato de trabalho pode ser classificado em razão de diversos aspectos 

que o caracterizam. A importância de conhecer essas classificações é enten-

der todas as circunstâncias em que uma relação de trabalho será estabeleci-

da. Como um gestor, você deverá saber disso!

2.3.1 Quanto à forma
Quanto à forma, o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso (verbal 

ou escrito). 

No primeiro caso, em que o ajuste é tácito, não há palavras escritas ou ver-

bais. O ajuste é subentendido a partir do comportamento. Temos, como 

exemplo, um indivíduo que, sem qualquer manifestação sua, começa a rea-

lizar serviços no seu estabelecimento e você não se opõe. Vale aqui aquele 

ditado popular: “quem cala consente”. Então, não adianta pensar que vai 

levar vantagem... Ele pode estar se tornando seu empregado!

O segundo caso, em que o ajuste é expresso, ocorre quando há anuência 

para o início do contrato de trabalho, ou seja, você tem que solicitar os prés-
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timos a um determinado indivíduo e ele tem que aceitar.

Aqui, o ajuste pode ser: escrito, quando há um contrato de emprego 
assinado no papel; ou verbal, quando há simples troca oral de pala-
vras acertando os termos do contrato.

O contrato por escrito acontece quando é necessário estabelecer regras 

específicas para aquela relação trabalhista ou quando as partes entendem 

ser melhor deixar bem especificadas as responsabilidades de cada um. Por 

exemplo, quando uma empresa contrata um profissional e quer estabelecer 

regras de confidencialidade de dados. 

No caso do contrato oral, trata-se de um vínculo informal, já que não há 

necessidade de um documento solene para que tenha existência legal, mas 

que, ainda assim, exigirá o cumprimento de todas as normas trabalhistas. 

Como exemplo, você pode contratar uma empregada doméstica sem assinar 

contrato, acertando tudo verbalmente. Entretanto, como dissemos acima, 

no contrato verbal não quer dizer que não é necessário o registro do em-

pregado. De toda forma, caso não seja realizado o registro, o empregado 

não será prejudicado em razão da inobservância das leis trabalhistas, pois no 

Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, segundo a 

qual a análise dos fatos se sobrepõe às formalidades existentes.

2.3.2 Quanto ao prazo de duração
Quanto ao prazo de duração, há contratos por prazo indeterminado e con-

tratos por prazo determinado. A diferença entre ambos os contratos depen-

de simplesmente de ver se na sua formação as partes ajustaram ou não o 

seu termo final (ou seja, a data do fim do contrato). A forma comum é o 

contrato por prazo indeterminado.

O prazo determinado deve ser uma exceção, já que depende de cir-
cunstâncias específicas, conforme prevê o art. 443, § 2º, da CLT.

Assim, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação 

do prazo;

b) de atividades empresariais de caráter transitório; e
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 c) de contrato de experiência.

São exemplos de contrato com prazo determinado: o contrato a prazo dos 

empregados em geral, desde que destinado a fins transitórios (art. 443, §1º, 

CLT); contrato a prazo determinado de empregado admitido acima do qua-

dro fixo da empresa (Lei nº 9.601/98); contrato de aprendizagem (art. 428, 

CLT); contrato por obra certa (Lei nº 2.959/58); contrato de safra (Lei nº 

5.889/73); e contrato de técnico estrangeiro (Dec.-lei nº 691/69). 

Já o contrato de experiência é uma espécie do gênero “contrato por prazo 

determinado”, tendo por objetivo a verificação da aptidão do empregado 

para exercer a função para a qual foi contratado. Esse trabalhador admitido 

para fazer experiência também é considerado empregado, tem que ser re-

gistrado, os dados devem ser anotados na carteira e a CLT é aplicável a essa 

relação jurídica. Esse tipo de contrato pode ser prorrogado, respeitado o limi-

te máximo de noventa dias. Portanto, qualquer teste deve ser feito por meio 

de contrato de experiência devidamente registrado e anotado na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS.

2.4 Carteira de Trabalho e Previdência   
 Social – CTPS
A Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, mais conhecida simples-

mente como “Carteira de Trabalho”, destina-se a fazer prova, em favor do 

empregado, quanto ao tempo de serviço 

prestado, o que influirá nos direitos pre-

videnciários e trabalhistas. Mas, atenção, 

ela não é o próprio contrato escrito. Tan-

to nas relações de emprego verbalmente 

ajustadas como naquelas em que há con-

trato escrito, haverá, além do contrato 

com as cláusulas combinadas, o registro 

na carteira.

Nenhum empregado pode ser admitido 

sem apresentar a carteira, e o emprega-

dor tem o prazo de quarenta e oito horas 

para as anotações, devolvendo-a em se-

guida ao empregado (art. 29, CLT). A falta 

de cumprimento pelo empregador, quan-

Figura 8 
Fonte: autor
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to à obrigação de anotar o registro na CTPS, acarretará eventual lavratura do 

auto de infração pelo fiscal do trabalho que deverá, de ofício, comunicar a 

falta ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação.

2.5 Registro
Registro é o ato realizado pelo empregador, que consiste na anotação de 

dados de cada empregado em fichas ou livros, os quais devem ser apresen-

tados antecipadamente à Delegacia Regional do Trabalho para autenticação. 

Apesar de ter que ser realizado antes do início da prestação do serviço, na 

prática fazem-se o registro e a anotação na CTPS no mesmo momento. As-

sim como a carteira é documento do empregado, o registro é o documento 

do empregador.

As microempresas e empresas de pequeno porte possuem um trata-
mento diferenciado e favorecido em relação ao cumprimento de obri-
gações trabalhistas e previdenciárias, que as desobriga de algumas 
formalidades, nos termos do art. 50 e seguintes, da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6 Segurança do trabalho
Outro aspecto importante a ser considerado pelo empregador diz respeito 

aos cuidados com o empregado no exercício das suas atividades. Nesse sen-

tido, devem ser disponibilizados ao trabalhador equipamentos e condições 

mínimas de segurança durante a execução dos trabalhos.

Bom, além de você querer bem aos seus colegas, você não vai arriscar lhes 

causar danos, porque as indenizações costumam ser altas, não é mesmo? 

Acesse o sítio:
<http://www.youtube.com/
watch?v=L-3dA5ZJ58c>.
Trata-se de um vídeo da TV 
Justiça sobre “contrato de 
trabalho”, uma boa maneira de 
saber um pouco mais sobre o 
assunto.

Aliás, você conhece a TV Justiça? 
Ela é um canal de comunicação 
e aproximação entre os cidadãos 
e o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública 
e a Advocacia. Saiba mais em 
<http://www.tvjustica.jus.br>.

Figura 9 
Fonte: Renjith Krishnan / FreeDigitalPhotos.net
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Segurança do trabalho é, dessa forma, entendida como o conjunto de me-

didas que são adotadas objetivando minimizar os acidentes de trabalho e 

as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador. Assim dispõe o art. 7º da Constituição Federal:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança;

(...)

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em 
dolo ou culpa;

Pretende-se, dessa forma, evitar que ocorram os chamados “acidentes de 

trabalho”. Entretanto, o que é realmente considerando um acidente de tra-

balho?

Figura 10 
Fonte: autor
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O acidente de trabalho ocorre quando o trabalhador sofre lesão cor-
poral, perturbação funcional ou doença no local e durante o trabalho 
(em alguns casos também na ida ou na volta ao trabalho). Para carac-
terizar-se como tal, deve ter por consequência, conforme previsto no 
art. 86 da Lei nº 8.213/91, a redução da capacidade para o labor que 
habitualmente exercia.

Conforme é amplamente difundido pelas normas de segurança, segundo o 
site Atualiza (O que é acidente no trabalho. Disponível em: <http://www.
atualizaocupacional.com.br/que-e-acidente-de-trabalho/> Acesso em: 

30 out. 2013.) o acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: 

• Um ato inseguro - é o ato praticado pelo homem, em geral conscien-

te do que está fazendo, que está contra as normas de segurança. São 

exemplos: subir em telhado sem cinto de segurança contra quedas, ligar 

tomadas de aparelhos elétricos com as mãos molhadas, dirigir a altas 

velocidades etc; ou

• Uma condição insegura - é a condição do ambiente de trabalho que ofe-

rece perigo e/ou risco ao trabalhador. São exemplos: instalação elétrica 

com fios desencapados, máquinas em estado precário de manutenção e 

andaime de obras de construção civil feito com materiais inadequados.

Doença ocupacional, por sua vez, define-se como sendo toda moléstia cau-

sada pelo trabalho ou pelas condições do ambiente em que é executado. 

Temos como exemplo a L.E.R., lesão por esforço repetitivo, em que a pessoa, 

em razão de repetir inúmeras vezes um mesmo movimento, acaba por ad-

quirir patologia em decorrência da sua atividade laboral.

A Legislação Brasileira define as doenças profissionais ou do trabalho por 

meio do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, em seu artigo 132, in-

cisos I e II, e do Anexo II.  Por tal norma, equiparam-se essas doenças, para 

todos os efeitos legais, ao acidente do trabalho. 

A norma traz, ainda, no artigo 132, § 2º, que, em caso excepcional, veri-

ficando-se que uma doença que não esteja incluída na relação constante 

do Anexo II do Decreto, resultou de condições especiais em que o traba-

lho era executado e com ele se relacione diretamente, a previdência so-

cial deve equipará-la ao acidente do trabalho (FEDERAÇÃO OPERÁRIA DO 

RIO GRANDE DO SUL. Acidentes do Trabalho no Brasil: os trabalhadores 

 Veja o vídeo:
<http://www.youtube.com/
watch?v=DcIDCKPUj7A>.
Trata-se de um vídeo sobre a 
relação da L.E.R. com o contrato 
de trabalho e sua vinculação 
com as doenças ocupacionais. 
Cita exemplos de casos práticos 
e as providências tomadas.
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sob risco permanente. Disponível em: <http://files.cepsait.webnode.
com/2000010230cfd30e703/Textos%20e%20Dados%205.pdf>. Aces-

so em: 20 ago. 2010.)

O prejuízo decorrente de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais 

é grande para o empregador e para o empregado.  Assim, é imprescindível 

que sejam eliminadas as condições inseguras e os atos inseguros, de forma 

a reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais. Esse é o papel de uma 

importante área das empresas: a Segurança do Trabalho. 

Para a garantia dessa segurança é que se prevê a criação de Comissões Inter-

nas de Prevenção de Acidentes – Cipa. Elas têm como objetivo, justamente, 

a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 

tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida 

e a promoção da saúde do trabalhador.

A empresa, caso aconteça algum acidente do trabalho e/ou doença ocupa-

cional, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social (Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT) até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência 

e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de 

multa. Em caso de morte, é obrigatória a comunicação à autoridade policial.

2.7 Fim do contrato de trabalho
A extinção do contrato de trabalho, ou seja, o fim da relação jurídica entre 

empregado e empregador, gera uma série de consequências, que variam 

de acordo com a forma com que o encerramento ocorreu. Nesse sentido, é 

importante conhecer as formas de extinção do contrato, que pode ocorrer:

A. por decisão do empregador: dispensa do empregado;

B. por decisão do empregado: demissão, dispensa indireta e aposentadoria;

C. por iniciativa de ambos: acordo;

D. por desaparecimentos dos sujeitos: morte do empregado, extinção da 

empresa; e

E. por decurso do prazo.

A Cipa deverá ter mandato de 
um ano e ser assim constituída: 
igual número de representantes 
do empregador (indicados pela 

empresa) e de representantes 
dos empregados (eleitos); 
o presidente da Cipa deve 

ser escolhido pela empresa, 
dentre os membros por ela 

indicados; o vice-presidente da 
Cipa deve ser eleito dentre os 

representantes eleitos titulares, 
em eleição de que participam 

todos os representantes 
eleitos, inclusive os suplentes; 
o secretário da Cipa pode ser 

escolhido entre os membros da 
Comissão ou até mesmo ser um 

funcionário que dela não faça 
parte, mas seu nome precisa 

ser necessariamente aprovado 
por todos os cipeiros, eleitos e 
indicados. Cabe ao presidente 

e ao vice-presidente da Cipa 
mediar conflitos, elaborar o 

calendário de reuniões ordinárias 
e constituir Comissão Eleitoral 

para regular o processo de 
eleição da Cipa subsequente. 

Cabe ao secretário da Cipa 
elaborar as atas das reuniões 

ordinárias da Comissão. 
Quando o estabelecimento não 
se enquadra na obrigatoriedade 

de constituição de CIPA, é 
exigida a designação de uma 

pessoa com o treinamento 
específico, para desempenhar as 

atribuições da Comissão.
(fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Comissão_Interna_de_
Prevenção_de_Acidentes).

Para a prevenção de acidentes 
de trabalho, o melhor remédio é 
a informação. Por isso, leia sobre 

o tema e acesse a cartilha do 
Sesi, disponibilizada no sítio:
<http://sstmpe.fundacentro.

gov.br/Anexo/Cartilha_SESI%20
SEBRAE_2005%20Dicas_SST.

pdf>

Veja também informações no 
sítio do Ministério do Trabalho e 

Emprego: 
http://www.mte.gov.br/seg_

sau/default.asp
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Conhecendo essas formas de extinção do contrato, vamos entender melhor 

cada uma delas?

A) Rescisão por decisão do empregador
Neste caso, a dispensa do empregado pode decorrer da existência ou não 

de “justa causa”. Arbitrária – portanto, sem “justa causa” - seria a demissão 

não decorrente de uma razão relevante prevista em lei.  

Considera-se, assim, “justa causa” o comportamento que, pela sua gravida-

de e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistên-

cia da relação de trabalho. Tanto o empregado quanto o empregador pode 

cometer uma falta grave que resulte em rescisão do contrato. O art. 482 

da CLT apresenta um rol taxativo (delimitado) de figuras de justa causa do 

empregado, quais sejam: 

• improbidade: ato lesivo contra o patrimônio da empresa, ou de terceiro, 

relacionado com o trabalho (furto, roubo, extorsão);

• incontinência de conduta: comportamento irregular do empregado, in-

compatível com a moral sexual (assédio sexual);

• mau procedimento: comportamento incompatível com regra de conduta 

admitida pelo homem comum como válida no grupo social;

• negociação habitual: é o ato de concorrência desleal ao empregador ou 

o inadequado exercício paralelo do comércio; 

• condenação criminal sem sursis: quando ao réu não é concedido o sur-

sis, em virtude de pena privativa da sua liberdade de locomoção, não 

poderá continuar no emprego; 

• desídia: desempenhar as funções com negligência (15 faltas reiteradas 

ao serviço sem justificação, por exemplo); 

• embriaguez (alcoolismo): empregado que se embriaga no serviço. Há di-

vergência nos julgados quanto à embriaguez habitual como causa de 

dispensa por justa causa (confira antes de tomar uma decisão);

• violação de segredo: divulgação não autorizada das patentes de inven-

ção, método de execução, fórmulas etc;

Sursis: Sursis é um instituto de 
direito penal com a finalidade de 
permitir que o condenado não se 
sujeite à execução de pena priva-
tiva de liberdade de pequena 
duração, ou seja, permite que, 
mesmo condenada, uma pessoa 
não fique na cadeia. Sursis quer 
dizer suspensão, derivado de 
surseoir, que significa suspender.
(fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Sursis).
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• indisciplina: descumprimento de ordens gerais de serviço; 

• insubordinação: descumprimento de ordens pessoais de serviço; 

• abandono de emprego: ausência continuada do empregado com o âni-

mo de não mais trabalhar; 

• ato lesivo à honra e boa fama: ofensa à honra do empregador ou ter-

ceiro, nesse caso relacionada com o serviço, mediante injúria, calúnia ou 

difamação (expressões de baixo calão); 

• ofensa física: agressão tentada ou consumada, contra o superior hierár-

quico, empregadores, colegas ou terceiros, no local de trabalho ou em 

estreita relação com o serviço; e 

• prática constante de jogos de azar descritos pela legislação contravencio-

nal em vigor no país (jogo do bicho, por exemplo).

B) Por decisão do empregado
Na segunda possibilidade de rescisão do contrato, tal pode ocorrer por de-

cisão do empregado por meio de um pedido de demissão ou por dispensa 

indireta ou, ainda, por aposentadoria. 

Pedido de demissão é a comunicação do empregado ao empregador de 

que não pretende mais dar continuidade ao contrato de trabalho. Ela tem 

que ser feita com antecedência (art. 487, CLT), constituindo-se em aviso 

prévio por parte do empregado.

Dispensa indireta, por sua vez, é a rescisão do contrato de trabalho por 

decisão do empregado, tendo em vista justa causa que o atingiu praticada 

pelo empregador (art. 483, da CLT). São figuras de justa causa na dispensa 

indireta:

a) exigência de serviços superiores às forças do empregado;

b) exigência de serviços defesos em lei;

c) exigência de serviços contrários aos bons costumes;

d) exigência de serviços alheios ao contrato;
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e) rigor excessivo contra o empregado;

f) exposição do empregado a perigo manifesto de mal considerável;

g) descumprimento de obrigações contratuais, como o atraso no pagamen-

to do salário;

h) ofensa à honra do empregado ou sua família;

i) ofensa física ao empregado; e

j) redução do trabalho por peça ou tarefa de modo a afetar sensivelmente o 

ganho do empregado.

A aposentadoria espontânea também extingue o contrato de trabalho. Ela 

não é um ato instantâneo e sim complexo. Por isso, o empregado pode 

aguardar no serviço o desfecho do seu requerimento dirigido ao INSS para 

obter aposentadoria por tempo ou idade. O INSS faz a comunicação do de-

ferimento ao empregador. Este, por sua vez, informa e desliga o empregado, 

momento em que estará extinto o contrato. Caso resolva o empregado não 

aguardar no emprego o resultado de seu requerimento, a extinção se consu-

mará, evidentemente, na ocasião do seu afastamento.

A aposentadoria espontânea não impede o aposentado de continuar 
a trabalhar, seja em outra ou na mesma empresa. O que acontece 
é que há rescisão do contrato de trabalho anterior com direito aos 
pagamentos próprios da aposentadoria e a constituição de novo con-
trato de trabalho.

C) Por iniciativa de ambos
No terceiro caso de rescisão do contrato de trabalho, empregado e empre-
gador negociam um acordo para colocar fim à relação de emprego. Aqui 

não existe obrigação de pagar indenização ao trabalhador (art. 477, da CLT), 

nem será autorizada a utilização do Fundo de Garantia - FGTS. Com exceção 

das verbas salariais e das férias vencidas, tudo o mais poderá ser negociado.

D) Por desaparecimento dos sujeitos
A extinção por desaparecimento dos sujeitos pode ocorrer em conse-

quência de morte do empregado, do empregador ou por extinção da em-

presa. Falecendo o empregado e deixando herdeiros, serão transferíveis a 
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eles direitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 20, IV, da Lei nº 

8.036/90), as férias proporcionais, se o tempo de casa é superior a um ano 

(art. 146, parágrafo único, da CLT) e o décimo terceiro salário proporcional 

(art. 3º, da Lei nº 4.090/62). Também são transferíveis o saldo de salário e a 

remuneração de férias vencidas.

A morte do empregador, por sua vez, não interfere na extinção do contrato 

se o negócio prosseguir com outros titulares. Interfere, contudo, se houve 

extinção da empresa. Neste caso, o empregado, munido de declaração es-

crita da empresa (suprida quando for o caso, por decisão judicial sem direito 

a mais recursos), é autorizado a sacar o depósito do FGTS (art. 20, II, da Lei 

nº 8.036/90).

Quanto à extinção da empresa, essa pode se dar por diversas razões: impos-

sibilidade de prosseguimento do negócio, ato de governo etc. Pode também 

ocorrer simplesmente a extinção de um dos seus estabelecimentos ou filiais 

ou, ainda, de uma seção ou departamento. Nesse caso, assim como dito 

acima, o empregado está autorizado a sacar o FGTS.

E) Por decurso do prazo
Como visto anteriormente, há contratos de trabalho por prazo determinado 

e que podem terminar, portanto, pela simples passagem do tempo acorda-

do. Nessa situação, o empregado também poderá sacar o FGTS, conforme 

prevê o art. 20, XI, da Lei nº 8.036/90.

Passaremos a entender agora, outro tema muito importante, o aviso prévio.

2.8 Aviso prévio
Aviso prévio é um instituto relacionado com a extinção do contrato por pra-

zo indeterminado. Trata-se de comunicação em que a parte que quer rescin-

dir o contrato deve fazer à outra, ou seja, pode ser do empregador para o 

empregado ou do empregado para o empregador. É exigível na despedida 

sem justa causa, pedido de demissão, dispensa indireta e culpa recíproca nos 

contratos a prazo indeterminado. 

Esse aviso, conforme art. 7º, XXI, da Constituição Federal de 1988, tem du-

ração variável, pois é proporcional ao tempo de serviço, mas deve ser no 

mínimo de trinta dias. Há um prazo de oito dias previsto na CLT, mas ele foi 

revogado, ou seja, o que vale é o que está previsto na CF, pois ela é posterior 
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e hierarquicamente superior. O tempo do aviso integra-se ao contrato para 

todos os efeitos legais, o que significa que contará para efeito de cálculo de 

férias e décimo terceiro salário, por exemplo.

No período do aviso prévio, o empregado ainda ficará trabalhando na em-

presa (com horário reduzido), a menos que seja dispensado o cumprimento 

do aviso pelo empregador. Ainda nesse caso, o tempo integra o contrato 

para todos os efeitos legais.

A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito 

ao salário correspondente ao prazo do aviso, garantida a integração desse 

período no seu tempo de serviço. Já se a falta do aviso for por parte do em-

pregado, o empregador terá direito de descontar o salário correspondente 

ao período.

2.9 Verbas rescisórias
Bom, quase sempre que começamos em um novo trabalho, imaginamos 

ficar lá por um bom tempo. Mas, ainda assim, a relação um dia chegará ao 

fim e, nem sempre, nessa hora, as coisas são muito calmas. De toda forma, 

seja como empregado ou empregador, o importante é cumprir com as obri-

gações, ser ético e honesto. Ter conhecimento do que fazer, também, é um 

caminho necessário para terminar o contrato de trabalho do jeito certo.

Dessa forma, é importante saber o que pagar e o que receber quando a 

relação de emprego acaba. Em regra, devem ser relacionadas as verbas res-

cisórias, que englobam o saldo de salário (a parte do salário que ainda não 

foi pago), férias, décimo terceiro, eventuais multas, dentre outros.  De forma 

mais simples, ocorre um acerto de contas.

Conforme as especificidades de cada tipo de contrato (contrato de experi-

ência, contrato por obra certa, contrato de safra, contrato de prazo indeter-

minado com mais de um ano de serviço, contrato de prazo indeterminado 

com menos de um ano de serviço), as verbas podem variar. Vamos dar uma 

olhada em um quadro explicativo? Ele pode servir de base para o estudo, 

e também de repositório, que você poderá consultar a qualquer momento.
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CONTRATO DE TRABALHO COM MENOS DE UM ANO

1 – É devido pelo empregado ou empregador, por aquele se não cumprir e por este se não deixar cumprir.
2 – U1 Aposentadoria  sem continuidade de vínculo empregatício e U2 Aposentadoria com continuidade 
de vínculo empregatício. 
3 – O valor é depositado na CEF e fica vinculado na conta de FGTS. 
4 – Súmula 163 do TST “Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na 
forma do art. 481, da CLT”. Não é pacífico tal entendimento entre os doutrinadores, razão pela qual se faz 
menção do não recebimento.   
5 - Súmula 261 do TST “O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço 
tem direito a férias proporcionais”.

CONTRATO DE TRABALHO COM MENOS DE UM ANO

Motivo
Saldo

Salário
Aviso
Prévio

Férias
venci-

das

Férias
Prop.

Férias
1/3 

adicio-
nal

13º 
salário

FGTS 8%
FGTS 
Multa 
40%

Multa 
Art. 
479 
CLT

Código 
Saque 
FGTS

Dispensa sem justa causa Recebe Recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

I1

Contrato experiência no 
prazo

Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

Não 
recebe

I3

Contrato experiência antes 
do prazo

Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe I1

Dispensa com justa causa Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
DEPOSITA-

DO
Não 

recebe
Não 

recebe
H

Pedido de demissão Recebe PAGA
Não 

recebe
Recebe

Não 
recebe

Recebe
DEPOSITA-

DO
Não 

recebe
Não 

recebe
J

Falecimento empregado Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe

Não 
recebe

Não 
recebe

S

Falecimento empregador Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

S

Aposentadoria empregado Recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe

Não 
recebe

Não 
recebe

U1 ou 
U2

Motivo
Saldo

Salário
Aviso
Prévio

Férias
venci-

das

Férias
Prop.

Férias
1/3 

adicio-
nal

13º 
salário

FGTS 8%
FGTS 
Multa 
40%

Multa 
Art. 
479 
CLT

Código 
Saque 
FGTS

Dispensa sem justa causa Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe
Não 

recebe
I1

Dispensa com justa causa Recebe
Não 

recebe
Recebe

Não 
recebe

Recebe
Não 

recebe
DEPOSITA-

DO
Não 

recebe
Não 

recebe
H

Pedido de demissão Recebe PAGA Recebe Recebe Recebe Recebe
DEPOSITA-

DO
Não 

recebe
Não 

recebe
J

Falecimento empregado Recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

Não 
recebe

S

Falecimento empregador Recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

S

Aposentadoria empregado Recebe
Não 

recebe
Recebe Recebe Recebe Recebe Recebe

Não 
recebe

Não 
recebe

U1 ou 
U2
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1 – É devido pelo empregado ou empregador, por aquele se não cumprir e por este se não deixar cumprir.
2 – U1 Aposentadoria  sem continuidade de vínculo empregatício e U2 Aposentadoria com continuidade 
de vínculo empregatício. 
3 – O valor é depositado na CEF e fica vinculado na conta de FGTS.

Essas são tabelas disponíveis no sítio <www.professortrabalhista.adv.br/

direitos_trabalhistas_em_rescisão.htm>. Esse é um sítio onde você poderá 

acessar diversas informações práticas sobre verbas rescisórias.

Como se pode visualizar nas tabelas acima, é possível perceber que a situa-

ção varia de acordo com o tipo de contrato que rege a relação de trabalho 

e o tempo de serviço (mais ou menos de um ano). Por isso, temos que ter 

atenção! Primeiro, precisamos verificar o tipo de contrato que está sendo 

encerrado. Depois, com base na tabela, verificar as verbas devidas. 

Para finalizar, veja nos sites abaixo descritos, os mecanismos disponíveis ao 

magistrado (juiz) quando da realização do cálculo das verbas rescisórias devi-

das ao empregado. Dessa forma, você conhecerá o sistema e a confiabilida-

de dele, podendo realizar acordos com base em valores confiáveis.

Resumo
Em síntese, nesta aula, você aprendeu sobre a relação de trabalho, que con-

siste no vínculo jurídico entre empregado e empregador para a prestação de 

um serviço.

A condição de empregado constata-se a partir da presença de requisitos, 

quais sejam: ser pessoa física; haver continuidade na prestação do serviço; 

subordinação; pagamento de salário e, por fim, prestação pessoal do serviço.

Como tudo, a relação de trabalho tem um início e um fim. O início pode ser 

tácito ou expresso (escrito ou verbal). Já o fim (a rescisão) deve ser acom-

panhado do pagamento das verbas rescisórias, que constituem o saldo de 

salário, férias, décimo terceiro, aviso prévio, dentre outros.

Não podemos esquecer, principalmente, que o registro é indispensável!

- Cartilha de cálculo trabalhista:
http://www.trt10.jus.br/calculo_
rapido/cartilha_ctr.pdf

- Baixe um programa de Cálculo 
Trabalhista Rápido (feito pelo 
Tribunal Superior do Trabalho – TST), 
de forma que você poderá ter uma 
ideia dos custos de uma rescisão na 
empresa. Disponível no sítio 
<http://www.trt10.
jus.br/?mod=ponte.
php&ori=mag&pag=calculos&path= 
calculo_rapido/calculo_rapido.html>

Tutorial do programa no sítio:
<http://breeze.jt.gov.br/cr>

Se quiser complementar os estudos 
sobre o tema, visite o site da 
Fundação Getúlio Vargas. Lá está 
disponível um curso online sobre 
Direito do Trabalho. Veja em:
<http://www5.fgv.br/fgvonline/
CursosGratuitos.aspx>
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Atividades de aprendizagem
1. O aviso prévio é um instituto jurídico muito comum no dia a dia de uma 

empresa. Qual é a sua finalidade?

2. Assinale o item que aponta requisitos que caracterizam a relação de em-

prego:

a) pessoalidade e eventualidade

b) frequência e remuneração

c) subordinação e remuneração

d) eventualidade e colaboração

Muito bem! Vamos avançar mais? Falamos, aqui, um pouco sobre um dos 

aspectos que deverão ser observados por você quando da contratação de 

pessoas para compor o quadro de funcionários do seu empreendimento. 

Isso exige muita cautela e rigor, já que eles serão escolhidos para representá-

-lo no seu empreendimento.  Agora vamos falar um pouco de outra relação: 

aquela existente entre consumidor e fornecedor, também muito importante 

para a nossa disciplina! 
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Aula 3. Direito do Consumidor

Objetivo:

• compreender quais são os direitos do consumidor;

• entender a relação jurídica decorrente do consumo de produtos 

e serviços;

• conhecer os deveres do fornecedor;

• utilizar regras comportamentais para garantir uma clientela sa-

tisfeita; e

• identificar a melhor forma de evitar reclamações no Procon e 

ações nos Juizados Especiais Cíveis.

A partir de agora, você vai entender os bastidores da relação de consumo.  

Às vezes parece simples: você entra em uma loja, compra um sapato, paga 

e depois é só aproveitar! Mas não é sempre assim que acontece.  Em certas 

ocasiões, o consumidor adquire um produto ou serviço com defeito ou o 

produto não corresponde à propaganda que foi feita. Por isso existe o Có-

digo de Defesa do Consumidor, para ajudar o consumidor e o fornecedor 

a resolverem eventuais conflitos.  Vamos iniciar os estudos e entender isso 

melhor?

3.1  Direito do Consumidor
3.1.1 Histórico
O comércio está impregnado nos costumes dos povos há muito tempo. Es-

tudiosos mencionam a presença do direito de proteção do “consumidor” já 

no corpo do Código de Hamurabi, o qual teve origem na Babilônia, em 

2.300 a.C.

O Código de Hamurabi é 
um dos mais antigos conjuntos 
de leis escritas já encontrados 
e um dos exemplos mais 
bem preservados desse tipo 
de documento da antiga 
Mesopotâmia. Segundo 
os cálculos, estima-se que 
tenha sido elaborado pelo rei 
Hamurabi por volta de 1700 
a.C.. Foi encontrado por uma 
expedição francesa em 1901 na 
região da antiga Mesopotâmia, 
correspondente à cidade de 
Susa, atual Irã (Fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Código_
de_Hamurabi).
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Figura 11 - Monólito contendo o Código de Hamurabi (1700 a.C).
Museu do Louvre – Paris.

Fonte: Arquivo pessoal de Rodrigo Fernandes das Neves

Tal codificação tratava de regulamentar o exercício do comércio, de forma 

a disciplinar posturas de controle e supervisão das atividades comerciais 

de competência do palácio real. Naquela “lei” já existia, por exemplo, a 

obrigação legal do fornecedor de reparar o dano infringido ao consumidor, 

derivado de um vício de concepção de um produto. Tais normas também 

disciplinavam as decisões envolvendo direitos e obrigações de profissionais 

liberais, arquitetos, cirurgiões etc. e de autônomos, a exemplo dos emprei-

teiros. Estabelecia, ainda, sanções de ordem pecuniárias, assim como, nos 

casos mais graves, castigos corporais e até mesmo morte. É claro que hoje 

não chegamos a tanto, mas as previsões de direitos do consumidor são mui-

to mais extensas, porque o mercado globalizado e o avanço das tecnologias 

tornam o sistema de produção e consumo altamente complexo.

Apesar daquele histórico, entretanto, o Direito do Consumidor é considera-

do um ramo do direito relativamente novo na doutrina e na legislação. No 

Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988 refere-se à questão 

dos direitos do consumidor em três oportunidades. 

A primeira vez ocorre no capítulo I do título II, que trata dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, em que a nossa “Carta Magna” estabelece, no artigo 

5º, XXXII, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumi-

dor. Isso quer dizer, em outras palavras, que o Governo tem a obrigação de 

defender o consumidor, de acordo com o que estiver estabelecido nas leis. 

Um segundo momento é quando a Constituição trata dos princípios gerais 
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da atividade econômica, em seu artigo 170, V, prevendo que a defesa do 

consumidor é um dos princípios que devem ser observados no exercício de 

qualquer atividade econômica.

Por fim, o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), determinava, lá em 1988, que o Congresso Nacional elaborasse o 

Código de Defesa do Consumidor, o que de fato ocorreu, com a aprovação 

da lei que criou o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990), em que os três dispositivos constitucionais acima 

referidos são mencionados logo no artigo 1º do CDC. 

3.2 Conceitos básicos
O Código de Defesa do Consumidor - CDC é um instrumento legal que 

estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, disciplinando as 

relações de consumo de forma a garantir a harmonia, a transparência, a 

boa-fé e o equilíbrio entre consumidores e fornecedores.

Relação de consumo, segundo Ramalho (Ramalho, O que é Código de Defe-

sa do Consumidor? Disponível em: < http://www.arcos.org.br/artigos/o-
-que-e-codigo-de-defesa-do-consumidor/ > Acesso em: 30 out. 2013.), 

é toda relação jurídica contratual que envolva a compra e venda de produ-

tos, mercadorias ou bens móveis e imóveis, consumíveis ou inconsumíveis, 

fungíveis ou infungíveis, adquiridos por consumidor final ou a prestação de 

serviços sem caráter trabalhista. Também, neste caso, o contrato não precisa 

ser escrito, podendo ser decorrente de uma negociação informal.

A propaganda é considerada uma proposta de contrato. Por esta ra-
zão, a empresa é obrigada a cumprir aquilo que publicou, sob pena 
de sofrer uma ação judicial para obrigá-la a cumprir. Logo, atenção! 
Verifique sempre o conteúdo da propaganda e nunca prometa o que 
não poderá cumprir.

Como vimos acima, são elementos constitutivos de uma relação de consu-

mo:

a) uma relação jurídica contratual (É aquela em que é materializado um 

contrato, podendo ser verbal ou escrito. Até mesmo a propaganda é um 

contrato.);
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b) uma compra e venda de produto, mercadoria ou bem móvel ou 
imóvel (A relação de consumo está sempre vinculada a uma transação co-

mercial. Isso quer dizer que, quando a troca não tiver essa natureza, não se 

submeterá ao CDC. Exemplo da não aplicação do Código é uma doação 

de um livro de uma pessoa física para outra, que não poderá fazer uso das 

regras “consumeristas”.); e

c) a existência de um consumidor final (Este é um conceito importan-

tíssimo. O CDC somente considera consumidor aquele que adquire bens e 

serviços para uso próprio na condição de destinatário final econômico, ou 

seja, não considera consumidor aquele que utiliza o bem para continuar a 

produzir. Ressalte-se, por fim, que o consumidor pode tanto ser pessoa física 

quanto pessoa jurídica.).

A descrição de uma relação de consumo inclui, ainda, os conceitos de bens 

consumíveis e inconsumíveis e de bens fungíveis e infungíveis. 

Segundo Letícia Padilha Ribeiro (Ribeiro, Letícia P. Bens. Disponível 
em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2631/Bens> Aces-
so em: 30 out. 2013.) Os bens fungíveis são aqueles que podem ser 
substituídos por outros de mesmo gênero/espécie, quantidade e qua-
lidade, sendo certo que tal classificação é típica de bens móveis. São 
exemplos: café, soja, minério de carvão, dinheiro etc. 

Já os bens infungíveis são aqueles de natureza insubstituível, como, 
por exemplo, uma obra de arte, uma edição rara de um livro, um tou-
ro premiado etc. A fungibilidade dos bens, de forma geral, deriva da 
própria natureza do bem.

Bens consumíveis, por sua vez, são aqueles que se esgotam no momento 

em que são utilizados (um refrigerante, por exemplo) e os inconsumíveis 

são os bens duráveis, que não se esgotam pelo simples uso (um carro, por 

exemplo).

Figura 12 
Fonte: autor
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Como consequência de tudo o que vimos acima, podemos afirmar que os 

elementos da relação de consumo são três: 

a) os sujeitos; 

b) o objeto; e 

c) o elemento teleológico (veja os conceitos mais a frente). 

São sujeitos da relação de consumo o fornecedor e o consumidor. São objeto 

da relação de consumo os produtos e serviços. O elemento teleológico da 

relação de consumo é a finalidade com que o consumidor adquire o produto 

ou se utiliza do serviço (não vimos que ele tem que ser consumidor final?). 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os sujeitos da relação de consumo.

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos 

ou serviços como destinatário final (art. 2º do CDC).

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem ativi-

dades de produção, montagem, criação, construção, transformação, impor-

tação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 

de serviços (art. 4º do CDC).

Agora, veremos as definições dos objetos da relação de consumo.

Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (art. 3º, 

§1º, do CDC).

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e secu-

ritária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (art. 3º, § 2º, 

do CDC). 

Ficou faltando o elemento teleológico, não é mesmo? Então, segue:

Destinatário final é aquela pessoa, física ou jurídica que adquire ou se 

utiliza de produtos ou serviços em benefício próprio, ou seja, é aquele que 

busca a satisfação de suas necessidades através de um produto ou serviço, 
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sem ter o interesse de repassar esse serviço ou esse produto a terceiros. Se a 

aquisição for apenas meio para que o adquirente possa exercer outra ativi-

dade, não terá adquirido como destinatário final e, consequentemente, não 

terá havido relação de consumo.

3.3 Direitos do consumidor
Já vimos o conceito de consumidor e fornecedor, bem como o que caracte-

riza uma relação de consumo. Essa é a base para compreender o que está 

previsto no CDC sobre os direitos do consumidor. Agora estamos prontos 

para avançar ainda mais!  Então vamos ver a seguir que o Código, em seu 

art. 6º, enumera os direitos básicos do consumidor, que são:

a) Proteção da vida e da saúde

Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, o consumidor deve 

ser avisado, pelo fornecedor, dos possíveis riscos que podem oferecer à sua 

saúde ou segurança.

b) Educação para o consumo

O consumidor tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequa-

do e correto dos produtos e serviços.

c) Liberdade de escolha de produtos e serviços

O consumidor tem todo o direito de escolher o produto ou serviço que achar 

melhor.

d) Informação

Todo produto deve trazer informações claras sobre sua quantidade, peso, 

composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Antes 

de contratar um serviço, o consumidor tem direito a todas as informações 

de que necessitar.

e) Proteção contra publicidade enganosa e abusiva

O consumidor tem o direito de exigir que tudo o que for anunciado seja 

cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumi-

Veja o vídeo:
<http://www.youtube.com/
watch?v=DyvY3XgSw6o>.

Trata-se de um programa do 
Supremo Tribunal Federal – STF, 

nossa maior Corte de Justiça, 
intitulado “Saber Direito”. O 

episódio aborda as origens 
do Direito do Consumidor e a 
relação jurídica de consumo.
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dor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia 

que pagou. A publicidade enganosa e a abusiva são proibidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Podem, inclusive, ser consideradas crime (art. 67, 

CDC).

f) Proteção contratual

Quando duas ou mais pessoas assinam um acordo ou um formulário com 

cláusulas pré-redigidas por uma delas, concluem um contrato, assumindo 

obrigações. O código protege o consumidor quando as cláusulas do con-

trato não forem cumpridas ou quando forem prejudiciais ao consumidor. 

Neste caso, as cláusulas podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. 

O contrato não obriga o consumidor, caso este não tome conhecimento do 

que nele está escrito.

g) Indenização

Quando for prejudicado, o consumidor tem direito de ser indenizado por 

quem lhe vendeu o produto ou lhe prestou o serviço.

h) Acesso à Justiça

O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à Justiça e 

pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados.

i) Facilitação da defesa dos seus direitos

O Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos do consu-

midor, permitindo até mesmo que, em certos casos, seja invertido o ônus de 

provar os fatos, passando essa responsabilidade para o fornecedor.

j) Qualidade dos serviços públicos

Existem normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a pres-

tação de serviços públicos (por exemplo: água e energia) de qualidade, assim 

como o bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empre-

sas concessionárias desses serviços.

Fique atento, pois existe o Cadastro de Reclamações contra Fornece-
dores (art. 44, CDC), no qual os órgãos públicos de defesa do consu-

Todo fornecedor deve estar 
atento a esses direitos para 
evitar qualquer tipo de 
transtorno ao consumidor. Dessa 
forma, zelará pela boa imagem 
que os clientes têm do seu 
estabelecimento, dos produtos 
e serviços disponibilizados. 
Por isso, é indispensável que o 
fornecedor conheça o Código de 
Defesa do Consumidor.
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midor registram as reclamações feitas pelo consumidor. Esse cadastro 
pode ser consultado a qualquer momento pelos interessados e é pu-
blicado todo ano.

3.4 Garantia do produto ou serviço
Muito bem! Você está cada vez mais seguro e conhecedor do assunto, não 

é? Agora vai poder orientar a empresa, a família e os colegas! Entretanto, 

muitos dos problemas decorrentes das relações de consumo, e que você se 

está  preparando para ajudar a resolver, envolvem outro ponto ainda não 

mencionado: a questão da garantia. Assim, é importante saber que, quan-

do o produto (durável ou não durável), depois de entregue, apresenta um 

defeito, o fornecedor tem prazos para sanar o vício, conforme previsto no 

art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (veja quais são mais à frente). 

Contudo, passado o prazo sem que o produto tenha sido reparado, o con-

sumidor tem direito a:

a) obter um abatimento no preço; ou 

b) trocar o produto por outro igual ou equivalente; ou  

c) pedir que a quantidade seja completada de acordo com a indicada no 

rótulo ou solicitada pelo consumidor; ou ainda

d) devolução do valor pago, corrigido monetariamente, sem prejuízo de se 

ressarcir de eventuais perdas e danos decorrentes do defeito do produto.

É importante observar que, dentro deste 

prazo de trinta dias, o consumidor não 

pode exigir a troca do produto, pois o 

fornecedor tem esse prazo para reparar 

o produto e entregá-lo em perfeito esta-

do para o consumidor. Entretanto, as pe-

ças eventualmente substituídas passam a 

gozar de novo prazo de garantia.

Já se o problema é do defeito na pres-

tação do serviço, o consumidor poderá 

exigir:

Dia 15 de março é o Dia Mundial 
dos Direitos do Consumidor. 
Ele vem sendo comemorado 

desde o ano de 1983.  A data 
foi escolhida por causa de 

um famoso discurso feito, em 
15 de março de 1962, pelo 
então presidente dos EUA, 

John Kennedy.  Nesse discurso, 
Kennedy destacou que todo 

consumidor teria direito à 
segurança, à informação, à 

escolha e de ser ouvido. Esse 
posicionamento repercutiu em 
vários países e gerou estudos 

sobre o tema, sendo, assim, 
considerado um marco na defesa 

dos direitos dos consumidores.

Figura 13 
Fonte: autor
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a) que o serviço seja feito novamente, sem qualquer custo; ou

b) abatimento no preço; ou

c) devolução do valor pago, em dinheiro, com correção monetária.

3.5 Prazos para o consumidor reclamar
O prazo para o consumidor reclamar do defeito do produto ou serviço é de:

• 30 (trinta) dias para o produto ou serviço não durável (exemplo: alimen-

tos).

• 90 (noventa) dias para o produto ou serviço durável (exemplo: eletrodo-

mésticos).

O consumidor deve observar que esses prazos serão contados a partir do 

recebimento do produto ou do término do serviço. Se o defeito não for evi-

dente, dificultando a sua identificação imediata, os prazos começam a ser 

contados a partir do seu aparecimento (trata-se do que é chamado de “vício 

oculto”).

3.6 Sistema Nacional de Defesa do   
      Consumidor
Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, ou seja, para 

fazer valer na prática os direitos do consumidor, foi instituído o chamado 

“Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC”, por meio de um 

Decreto  Federal nº 2.181/97. O Sistema é coordenado pelo Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria de Direito Eco-

nômico, do Ministério da Justiça. Os Órgãos que fazem parte do SNDC são:

• o Procon e similares nos estados e municípios; 

• a vigilância sanitária e agropecuária;

• o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade - Inmetro 

e os institutos de pesos e medidas  (Ipem);

• os juizados especiais, além da justiça comum;

Que tal assistir a um episódio do 
“Chaves”, o conhecido seriado 
mexicano? No link abaixo você 
vai ter a oportunidade para 
pensar sobre o conceito de “vício 
oculto”, mencionado no texto, 
de uma forma muito engraçada 
e lúdica. Então, o que está 
esperando? Veja o vídeo:
<http://www.youtube.com/
watch?v=g_f5r15o0bw>.
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• as promotorias de justiça, órgãos do Ministério Público;

• as delegacias de polícia especializadas;

• as entidades civis de defesa do consumidor;

• a Embratur; e

• a Susep – Superintendência de Seguros Privados.

Esse sistema é importante porque ajuda a difundir nacionalmente os princí-

pios de proteção ao consumidor, buscando igualar as condições dos consu-

midores do interior do país e os dos grandes centros.  Além disso, garante 

legitimidade e debate público sobre os interesses da sociedade quanto ao 

tema. Todavia, nem sempre só a conscientização é suficiente. Muitas vezes 

uma sanção é necessária para conter abusos. É o que veremos a seguir.

3.7 Penalidades
Seria bom que todos cumprissem as leis ao pé da letra, concorda? Assim, 

tudo funcionaria perfeitamente e seríamos eternamente felizes em socieda-

de. Entretanto, acima de tudo, somos um grupo de seres humanos e, nessa 

condição, costumamos errar, seja pela ignorância, seja pela ganância. Para 

que não fiquemos, todos, à mercê dessa situação, nosso sistema jurídico 

prevê consequências para os nossos erros. No Código de Defesa do Con-

sumidor, por exemplo, existem penalidades para os fornecedores que não 

obedecerem às regras nele contidas. Essas chamadas “penas” - na verdade, 

sanções administrativas - estão previstas no art. 56, incs. I a XII, do CDC, e 

são as seguintes:

a) multa; 

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

e) proibição de fabricação do produto;
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f) suspensão de fornecimento de produtos e serviços;

g) suspensão temporária da atividade;

h) revogação de concessão ou permissão de uso;

i) cassação de licença do estabelecimento ou da atividade;

j) interdição total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

k) intervenção administrativa;e

l) imposição de contrapropaganda.

As infrações das normas de proteção e defesa do consumidor são apura-

das em processo administrativo, conforme previsto no Decreto Federal nº 

2.181/97. O fornecedor, nesse caso, terá direito à ampla defesa, ou seja, terá 

oportunidade de se justificar. Além das sanções administrativas, o desrespei-

to às normas do Código pode, em casos extremos, ser considerado crime 

pela Justiça. As penas vão de multa à prisão, conforme a gravidade do fato.

Bom, esperamos que tenha sido proveitosa essa aula, pois um dos segredos 

para o sucesso é respeitar os direitos do consumidor. Dessa forma, vamos 

garantir a satisfação do cliente e também evitar questionamentos judiciais 

sobre nossas atividades.  Além do mais, temos que trabalhar para que as 

empresas onde trabalhamos sempre ajam com ética e compromisso pelo 

bem comum, o que pode acontecer mesmo quando ela busca lucro. Na pró-

xima aula, já bem avançados na disciplina, vamos conhecer um pouco sobre 

o empreendimento propriamente dito, ou seja, sobre a nossa “empresa”: 

como ela surge juridicamente, quais são as obrigações do empresário, den-

tre outros.  A jornada continua!

Resumo
Como vimos, relação de consumo é toda relação jurídica contratual que en-

volva a compra e venda de produtos, mercadorias ou bens, adquiridos por 

consumidor final ou a prestação de serviços sem caráter trabalhista. É muito 

importante que haja transparência, boa-fé e lealdade entre consumidor e 

empresário no que se refere à qualidade, quantidade, riscos do produto ou 

serviço.  Desse modo, haverá a garantia de uma clientela fiel e satisfeita. Para 

isso, é fundamental que se conheçam os direitos básicos do consumidor, os 

1. Complemente as informações 
desta aula por meio dos 
seguintes sítios:
http://www.mj.gov.
br/dpdc/data/Pages/
MJ5E813CF3PTBRIE.htm
http://www.
portaldoconsumidor.gov.br/
http://www.idec.org.br/
http://www.consumidorbrasil.
com.br/

2. As novas tecnologias de 
informação e comunicação – 
TICs - têm mudado a forma com 
que produzimos, consumimos 
e nos relacionamos. Uma das 
áreas com grande potencial para 
explorar as novas possibilidades 
é a educação. Que tal 
complementar os estudos sobre 
direitos do consumidor com um 
curso virtual? Então, é só acessar 
o link a seguir:
<http://www.jurisway.org.
br/v2/cursosentrar.asp?id_
curso=906>
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prazos para reclamação e o procedimento para a reparação do defeito por 

acaso existente.

Atividade de aprendizagem
Algumas vezes, acontece de o consumidor, para sua tristeza, adquirir um 

produto com defeito, embora novo. Nesse caso, qual o procedimento que 

deve ser tomado pela empresa que o vendeu (fornecedor)? Há prazo para o 

consumidor reclamar?

Nesta aula, pudemos entender melhor como deve ser a relação entre as 

empresas e seus consumidores. Dá para perceber que as trocas comerciais 

devem-se basear na boa-fé entre as partes e o Direito regula de forma de-

talhada todo o processo.  Aliás, essas informações servem até mesmo para 

nosso  dia a dia, não é mesmo? Agora partiremos para outro tema, mas que 

está diretamente ligado  ao que vimos até o momento.  É hora do Direito 

Comercial.
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Aula 4. Direito Comercial

Objetivos:

• conhecer os conceitos de empresário, empresa e estabeleci-

mento comercial;

• conhecer os instrumentos jurídicos para que o empreendedor 

possa construir e gerenciar o seu negócio; e

• compreender as condições básicas para manter o empreendi-

mento na legalidade.

Prezado estudante, as informações trabalhadas nesta aula são de extrema 

relevância, pois por meio delas é que será possível conhecer os procedimen-

tos necessários à abertura de uma empresa e a sua manutenção, seja em ter-

mos de documentação (registro, livros) ou em termos financeiros (contratos). 

Quando falamos em manter um empreendimento legal, estamos direcionan-

do nosso olhar para o ajuste e conformidade com as documentações refe-

rentes às leis que regem essa área. Hoje em dia, é muito difícil trabalhar com 

uma empresa informal, por uma série de razões, inclusive porque o mercado 

está cada vez mais exigente.  Assim, tenha certeza de que o trabalho inicial 

para a formalização de seu negócio vai sempre valer a pena no futuro, até 

mesmo porque existem sistemas simplificados que estão ajudando quem 

está começando. 

Vamos seguir?

4.1 Direito Comercial
4.1.1 Conceitos básicos
Em primeiro lugar, é necessário saber que, dentro do Direito, há uma área 

que estuda especificamente as relações de comércio e que é chamada de 

“Direito Comercial”.
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Segundo Fazzio (2003), Direito Comercial é o complexo normativo 
que focaliza as relações jurídicas derivadas do exercício da atividade 
empresarial. Disciplina a solução de pendências entre empresários, 
bem como os institutos conexos à atividade econômica organizada 
de produção e circulação de bens (contratos, títulos de crédito, insol-
vência etc.). Tem por objeto a empresa, como unidade de serviço do 
mercado e cuja existência está vinculada à busca de lucro.

Fazzio (2003) nos traz ainda outros conceitos: 

Empresário: compreende tanto aquele que, de forma singular, pratica pro-

fissionalmente atividade economicamente organizada para a produção ou 

a circulação de bens ou serviços, como a pessoa de direito constituída para 

o mesmo fim. Não deve ser confundido com os sócios (você, por exemplo, 

pode ser sócio de uma empresa e não ser empresário, por exemplo).

Empresa: É uma atividade que pode ser desenvolvida pelo empresário uni-

pessoal/individual ou pela sociedade empresária, quer dizer, pela pessoa físi-

ca do empresário individual ou pela pessoa jurídica contratual ou estatutária 

da sociedade empresária. Sendo a “empresa” uma “atividade”, ela não se 

confunde com a pessoa, física ou jurídica, que a pratica. 

Ok! Você, sendo um empresário que já sabe o que é uma “atividade de em-

presa” e qual ramo pretende explorar, agora tem que decidir a forma jurídica 

que vai adotar para o seu negócio. Isso vai depender de vários aspectos, 

inclusive, se você terá sócios, por exemplo. A tabela a seguir o  ajudará a ver 

as alternativas possíveis previstas em nossas leis. Porém, não se preocupe, 

veremos isso mais detalhadamente depois.

Sociedade Limitada - LTDA
É o tipo de sociedade mais comum adotada pelas pequenas empresas. 
Conta com responsabilidade limitada dos sócios - restrita ao valor de suas 
quotas - e é de constituição mais simples.

Sociedade em Nome Coletivo
Deve ser constituída somente por pessoas físicas, sendo que todos os sócios 
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Sociedade em Comandita Simples
Possui dois tipos de sócios comanditados: pessoas físicas, responsáveis soli-
dária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obriga-
dos somente pelo valor de sua quota.

Sociedade Anônima – S.A.
Tem o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionis-
tas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Sociedade em Comandita por Ações
Tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas às so-
ciedades anônimas.

Adaptado de: <http://www.sebraesp.com.br/faq/criacao_empresa/legalizacao/tipos_empresas> Acesso em: 11 fev. 2010.
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Há, ainda, o empresário unipessoal. Isso quer dizer que você pode ser um 

empresário sem sócios, mas isso vai significar que o seu patrimônio particular 

se confundirá com o da empresa. Para caracterizar-se empresário individual, 

devem-se reunir cinco elementos:

a) Capacidade civil: adquire-se aos 18 anos completos (art. 5º, caput, do Có-

digo Civil) ou aos 16 anos pela concessão dos pais, ou de um deles na falta 

do outro, mediante instrumento público, independentemente de homolo-

gação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver de-

zesseis anos completos; pelo casamento; pelo exercício de emprego público 

efetivo; pela colação de grau em curso superior; pelo estabelecimento civil 

ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em fun-

ção deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria;

b) Ausência de impedimento legal para o exercício da empresa: há determi-

nadas pessoas plenamente capazes, a quem a lei veda a prática profissional 

da empresa, por exemplo: magistrados e membros do Ministério Público, 

agentes públicos, militares, falidos não reabilitados, deputados e senadores;

c) Efetivo exercício profissional da empresa: a pessoa natural só será conside-

rada empresária se exercer profissionalmente a empresa em nome próprio, 

com intuito de lucro;

d) Regime jurídico peculiar regulador da insolvência: ao empresário, quando 

insolvente (quando não tem condições de pagar suas dívidas), o direito 

nacional destina um regime jurídico próprio; e

e) Registro específico.

Não se esqueça! Quando você conta com sócios, a empresa mais fa-
cilmente terá acesso a recursos financeiros. Além disso, você terá al-
guém para ajudá-lo a pensar e com quem compartilhar os problemas 
e as responsabilidades de administrar o negócio.

Bem, vamos, agora, conhecer as obrigações do empresário.

4.2 Obrigações do empresário
Ter uma empresa não é só cuidar da atividade em si, mas também garantir 

a regularidade legal e administrativa do negócio como um todo. Isso exige 

Antes de abrir uma empresa, o 
empreendedor deve fazer um 
planejamento do orçamento, 
incluindo pagamento de 
impostos e outros gastos. Assim, 
ele garante a sustentabilidade 
do seu negócio. 
Veja no vídeo a seguir algumas 
dicas do Sebrae de Minas Gerais 
sobre o assunto:
<http://www.youtube.com/
watch?v=Kq8iACTZ3L8>

Insolvência: Para o profes-
sor Waldo Fazzio Junior, a 
insolvência do empresário “é o 
pressuposto material objetivo 
da falência. Revela-se pela im-
potência patrimonial do devedor 
em satisfazer regularmente às 
próprias obrigações”. É quando 
o patrimônio do devedor é 
inferior às suas  dívidas.
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disciplina e dedicação, algo que você certamente tem, pois está se esforçan-

do e se qualificando aqui, não é mesmo? Assim, o empresário deve cumprir 

pontualmente determinadas obrigações legais, inerentes ao exercício regular 

de sua profissão. Além dos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previ-

denciária, ele precisa:

a) registrar na Junta Comercial todos os documentos exigidos pela legisla-

ção;

b) manter escrituração empresarial regular atualizada; e 

c) levantar balanço geral anual do ativo e do passivo de seus estabelecimen-

tos.

Vejamos a seguir o que essas responsabilidades significam.

4.2.1 Registro
Parabéns! Você vai começar um novo empreendimento. Como veremos ain-

da mais à frente, existem vários formatos para você iniciar sua empresa. Em 

todos os casos, um dos principais deveres do empresário é a oficialização de 

sua condição mediante a inscrição no Registro Público de Empresas Mercan-

tis antes do início da atividade. 

Segundo Silva (2005), a sociedade empresária, quando registrada na Junta 

Comercial, ganha personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direitos e 

obrigações, ou seja, pode realizar atos de comércio. Ocorre, então, a sepa-

ração patrimonial, isto é, o patrimônio dos sócios não se confunde com o 

patrimônio social da empresa, o que significa, no fim, uma limitação da res-

ponsabilidade dos sócios. Assim, se dois sócios resolvem constituir uma so-

ciedade limitada e levam a registro seu contrato social, os seus bens pessoais 

não podem ser alcançados pelas obrigações sociais (dívidas, por exemplo), 

existindo nítida separação patrimonial (salvo a existência de fraude).

O empresário individual também deve registrar seu contrato de firma indi-

vidual na Junta Comercial, mas, nesse caso, não se adquirirá personalidade 

jurídica, uma vez que esse tipo de empresário é pessoa física. Sendo pessoa 

física, ele responderá ilimitadamente e não haverá separação patrimonial. 

Por tal razão, Silva (2005) adverte: se determinada pessoa resolve constituir 

uma empresa em nome próprio, deve saber dos riscos que corre, ou seja, 

poderá ver seu patrimônio pessoal atingido pelas obrigações contraídas em 
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nome da empresa individual.

No caso da sociedade empresária, a ausência do registro implica a não per-

sonificação jurídica, ou seja, no final significa, também, a responsabilização 

pessoal, solidária e ilimitada dos sócios. Parece melhor cumprir as regras, 

não? Também no campo tributário, as consequências são sérias, pois, impos-

sibilitado de obter o CNPJ/MF, o empresário informal não pode emitir nota 

fiscal nem duplicata, ficando, portanto, excluído de programas públicos de 

incentivo e, até mesmo, fora do sistema bancário. 

Por outro lado, é importante mencionar a norma prevista no art. 970 do 

Código Civil, a qual, cumprindo determinação constitucional, consagra a 

necessidade de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado tanto ao 

empresário rural como ao pequeno empresário, no que se refere ao registro 

e seus efeitos.

Dessa forma, para o empresário rural, o registro é facultativo (art. 971, da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil), mas,  se o fizer, re-

ceberá tratamento legal idêntico àquele dispensado ao empresário sujeito a 

registro. Assim, podemos concluir que:

Ser empresário = exercício profissional da empresa + registro

Atividade de aprendizagem 
1.Quais as vantagens de ter uma empresa legalizada? Você acha que vale a 

pena trabalhar informalmente?

4.2.2 Escrituração dos livros
Vem agora um tema a que não estamos acostumados normalmente em nos-

so dia a dia. Trata-se de uma série de providências de controle do negócio 

que, como você verá, no final vai sempre  ajudá-lo a ter melhor gestão de 

suas atividades: são os chamados “livros”, que a lei exige que se mantenham 

e que, apesar de parecerem muito burocráticos, podem ser bastante úteis 

para a administração.

Quero abrir uma empresa! O que 
devo fazer para registrá-la?
Consulte o passo a passo para 
registrar uma empresa no 
Guia Prático para registro de 
empresas, disponibilizado pelo 
Sebrae no sítio:
http://www.sebrae.com.br/
momento/quero-abrir-um-
negocio/
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Assim, o empresário e a sociedade empresária, exceto o pequeno empresá-

rio (art. 1.179, § 2º, do CC), deverão adotar um sistema de contabilidade, 

mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 

correspondência com a documentação respectiva (art. 1.179 do CC).  Isso 

deve ser registrado nos famosos “livros”.  Vai parecer um pouco complicado, 

mas na verdade é apenas trabalhoso. Com a ajuda de um contador, tudo 

ficará mais fácil. Vejamos, então, quais são os registros necessários:

4.2.2.1 Espécies de livros   
Os livros contábeis classificam-se como obrigatórios ou facultativos. Os prin-

cipais serão descritos a seguir.

a) Livros obrigatórios

O livro diário, também denominado pela doutrina de livro obrigatório co-

mum, deverá ser “lançado” de maneira individualizada, de forma que as 

operações do empresário se tornem claras, dia a dia, por escrita direta ou re-

produção, admitindo-se a escrituração resumida. Nos lançamentos deverão 

ser incluídos o balanço patrimonial e o de resultado econômico, assinados 

por técnico em ciências contábeis e pelo empresário ou sociedade empresá-

ria, por intermédio de seu administrador (art. 1.184, do Código Civil).

Já o livro de registro de duplicatas, também denominado de livro especial, é 

obrigatório somente para os empresários que emitirem duplicatas.  

As sociedades anônimas, por sua vez, devem manter, além dos livros obri-

gatórios a outros empresários, o livro de registro e transferência de ações 

nominativas, de registro e transferência de partes beneficiárias nominativas, 

de registro de atas e de seus órgãos societários (Lei nº 6.404, de 15 de de-

zembro de 1976).

Por fim, as sociedades chamadas de “limitadas”, ao realizarem assembleias, 

estarão obrigadas a escriturar o livro de atas da assembleia (art. 1.075, §1º, 

do CC) e o livro de pareceres do conselho fiscal (art. 1.069, II, do CC), quan-

do instalado.

b) Livros facultativos

Possuem função gerencial, destacando-se o livro-caixa e a conta corrente. 

O livro-caixa é aquele onde são registradas todas as operações financeiras 
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realizadas pela empresa. Existem diversos tipos e, em geral, são bastante 

úteis no cotidiano administrativo. Já o livro de conta-corrente é um livro que 

objetiva sistematizar, de forma cronológica, as operações de uma determi-

nada natureza.

c) Livros obrigatórios do microempresário e do empresário de pequeno porte

A microempresa e a empresa de pequeno porte, cuja organização é regida 

pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estão dispensa-

das de elaborar escrituração comercial. Em substituição, elas deverão adotar 

o livro-caixa (com registro de toda a sua movimentação financeira, inclusive 

bancária) e o livro de registro de inventário (para inventariar o estoque a 

cada ano), além da guarda de documentos que correspondem ao movimen-

to registrado nos livros citados. 

Além deles, os optantes pelo Simples Nacional deverão adotar os seguintes 

livros fiscais, conforme a Resolução n° 10, de 28 de junho de 2007, do Co-

mitê Gestor do Simples Nacional – CGSN:

I) Livro de Registro de Entradas, destinado à escrituração dos documen-

tos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de 

serviços de transporte e de comunicação, efetuadas a qualquer título pelo 

estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;

II) Livro de Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos 

documentos fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, quando 
contribuinte do ISS;

III) Livro de Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos docu-

mentos fiscais relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS;

IV) Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível 

pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

4.2.3. Demonstrações contábeis
Muito bem!  Agora você já tem uma empresa registrada e com todos os 

livros em dia. Parabéns! Você começou com o pé direito. Contudo, ao longo 

do tempo, você não quer perder o controle de tudo e deixar seu negócio 

bagunçado. Seria prejuízo. Por essa razão, você deverá planejar e monitorar 

suas atividades. Assim, tratando-se de sociedade limitada, durante as ativi-
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dades empresariais, deverão ser elaborados periodicamente, por exemplo, 

um levantamento do balanço geral do ativo e passivo e a demonstração 

de resultado, observadas as técnicas de contabilidade (art. 1.188, CC). Em 

outras palavras, há de ser levantado um balanço apurando o ativo (bens, 

dinheiro e créditos) e o passivo (todas as obrigações), bem como a demons-

tração de resultado (lucros e perdas). Isso o ajudará a entender como está 

a saúde de sua empresa, podendo servir de ponto de apoio para avanços, 

ajustes e melhorias.

Esses balanços serão apurados no decorrer da atividade da empresa e lança-

dos pela pessoa encarregada (contador) no livro diário ou por meio do sis-

tema de fichas de lançamento, no livro de balancetes e balanços, de acordo 

com as mesmas formalidades exigidas para aquele.

Caso a empresa a que esteja vinculado estiver organizada na forma de so-

ciedade anônima, o balanço é bem mais detalhado. Devem-se demonstrar 

contas de ativo e passivo, como o circulante, o realizável em longo prazo, o 

permanente etc. A S/A deve, ainda, adotar mais três demonstrações contá-

beis: lucro ou prejuízo acumulados, resultado de exercício e origens e apli-

cações de recursos.

Como visto, a obrigação legal impõe aos empresários o levantamen-
to do balanço patrimonial ao término de um determinado período 
(anual, em regra; semestral, excepcionalmente). É o chamado balanço 
ordinário ou periódico.

Silva (2005) adverte que, se o empresário não cumprir suas obrigações, so-

frerá inúmeras  consequências: terá dificuldade em obter créditos bancários; 

não poderá participar de licitações; poderá incorrer em crime falimentar (re-

lacionado à falência); e os administradores responderão juntamente com os 

sócios por eventuais prejuízos causados pela ausência dos documentos.

4.3. Estabelecimento empresarial
Vamos, agora, apresentar alguns conceitos que envolvem as questões co-

merciais e que o tornarão  cada vez mais expert no assunto. Dominando 

esses conceitos, você demonstrará que conhece o tema e tem uma quali-

ficação específica e bastante apreciada no mercado de trabalho. Esse co-

nhecimento o ajudará, também, a compreender outros assuntos em que os 

termos estejam sendo usados em outros contextos.

1.Não se preocupe 
excessivamente com todas 

essas responsabilidades. Na 
sua empresa, você poderá 

sempre contar com o apoio 
de um profissional de Ciências 

Contábeis. Porém, é bom 
conhecer seus conceitos básicos. 
Dê uma olhada na apostila que 
está no link a seguir e aumente 

seus conhecimentos.
<http://www.escmed.com.
br/downloads/Apostila%20

Introdu%C3%A7%C3%A3o%20
%C3%A0%20

Contabilidade%20I.pdf>.

2.Consulte também o Manual de 
Procedimentos Contábeis para 

Micro e Pequenas Empresas, 
disponível no sítio:

<www.cfc.org.br/uparq/
ManuMicro.pdf>
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Assim, é importante saber, por exemplo, o que é um estabelecimento em-

presarial e um ponto de negócio.

O estabelecimento empresarial é a reunião organizada dos bens cor-
póreos (maquinário, mercadorias, móveis, veículos etc.) e incorpóreos 
(patente de invenção, marca, nome empresarial, o ponto e o direito 
à renovação judicial do contrato de locação, clientela e sua proteção 
contra a concorrência desleal etc.), indispensáveis para o exercício da 
atividade pelo empresário ou pela sociedade empresária.

Já o ponto de negócio é o local qualificado pelo fato de lá se situar a 
empresa. É popularmente conhecido como “ponto” e surge em decor-
rência da atividade exercida no estabelecimento, colocando à dispo-
sição dos consumidores as mercadorias e serviços de que necessitem. 

Na questão do ponto, a empresa personificada em uma pessoa jurídica dota 

determinado imóvel de um atributo que, antes, não possuía, transformando-

-o, acrescentando-lhe o valor imaterial do chamado “fundo de empresa”, o 

qual passa, inclusive, a possuir um valor comercial. Esse valor está relaciona-

do com o fato de que um lugar, ou um ponto, conhecido dos consumidores, 

aumenta o fluxo e as vendas e, assim, passa a valer algo.

Por isso, o empresário desfruta de especial proteção legislativa (art. 51, da 

Lei nº 8.245/91) para conservar o ponto, sendo-lhe garantido o direito, em 

certas condições, de obter renovação do contrato de locação do imóvel ou a 

percepção de uma indenização.

Viu como é interessante conhecer coisas novas? Agora, quando alguém falar 

que está procurando um “ponto”, você compreenderá isso de uma forma 

mais ampla, ligando com todos os conhecimentos que lhe estão sendo ofe-

recidos nessa disciplina. Você, então, está se tornando cada vez mais um 

profissional completo!

4.4 Nome empresarial
Nossa! Você já está na fase de escolher o nome da empresa! Parece fácil, 

mas na hora “h” surge a maior dúvida, principalmente porque terá que 

escolher dois nomes. Como assim dois nomes? É que a empresa, além do 

nome “oficial” (perante os órgãos públicos e outras empresas), tem também 

um chamado “nome fantasia”, que é como ela pretende ser conhecida pelas 
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pessoas em geral.

Enquanto o nome fantasia fica a critério do empresário, o “nome oficial”, ou 

mais corretamente, o nome empresarial, possui regras específicas e possui 

duas espécies:

• firma; e 

• denominação.

A “firma” se subdivide em individual e social. A firma individual é o nome 

usado pelo empresário individual, enquanto a firma social ou, como é mais 

conhecida, a “razão social”, designa a sociedade contratual, quer dizer, se 

a sociedade é em nome coletivo, em comandita simples ou, em caráter 

opcional, a sociedade limitada e a comandita por ações.

Já a “denominação” é o nome da sociedade anônima ou companhia e, 

também em caráter opcional, da sociedade limitada e da comandita por 
ações.

Exemplos:  

Se uma pessoa chamada Branco das Neves resolve constituir um bar, deverá 

adotar como nome empresarial seu nome civil por extenso “Branco das Ne-

ves” ou de forma abreviada “B. Neves”, acompanhado ou não do ramo da 

sua atividade “B. Neves Bar”.

Se ele constituir uma sociedade de responsabilidade limitada com João da 

Silva, a firma social será composta pelo nome deles, por extenso “Branco 

das Neves & João da Silva Ltda.” ou abreviado “B. Neves & J. Silva Ltda.”. 

Havendo mais de dois sócios, o nome de um ou mais sócios poderá ser subs-

tituído pela expressão “e Companhia” ou sua abreviatura, sendo facultado 

designar o ramo da atividade “B. Neves & Cia. Bar”.

A denominação de uma sociedade limitada, por sua vez, corresponde a qual-

quer expressão de linguagem, podendo ou não fazer referência ao nome 

dos sócios “R. Souza & J. Silva Ltda.” ou “Mirante Bar Ltda.” Se a sociedade 

for constituída de forma anônima, o nome empresarial será “denomina-

ção”, utilizando-se de uma expressão fantasia “Mirante Bar”, por exemplo.
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Já a sociedade em cooperativa adotará denominação composta pelo termo 

“Cooperativa” e a Sociedade Anônima pela expressão “Sociedade Anôni-

ma” ou sua abreviatura – S.A. (art. 1.159 e 1.160, CC).  A sociedade em 

comandita por ações pode, em lugar da firma social, adotar denominação 

designativa do objeto social, acrescida da expressão “Comandita por Ações” 

(art. 1.161, CC).

Assim, em síntese, enquanto o nome civil identifica a pessoa natural (o ser 

humano), o nome empresarial, por sua vez, identifica o empresário. O nome 

empresarial individualiza e expressa, também, a espécie de responsabilidade 

patrimonial do empresário ou a sociedade empresária (utilizando, por exem-

plo, LTDA).

4.5 Direito Industrial
As indústrias são uma parte muito importante para o desenvolvimento eco-

nômico de nosso país. Um dos principais personagens históricos do come-

ço da industrialização do Brasil foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de 

Mauá, uma pessoa cuja história vale a pena ser conhecida. De origem humil-

de, ele foi uma das pessoas mais importantes no Brasil do século XIX. 

“Apesar do grande número de novidades que 

introduziu no país, o barão de Mauá foi um 

personagem hostilizado na razão direta de seus 

lucros”. Mauá foi um dos homens mais ricos e 

poderosos do mundo (BARBOSA, 2003, p. 148).

Diversas outras pessoas, em épocas distintas, 

também contribuíram para a industrialização 

do país e para tornar o Brasil uma das maiores 

economias do mundo nesse início do Século XXI. 

Junto com os serviços e a produção rural, as in-

dústrias colaboram para a criação de riqueza e a 

geração de emprego e renda.

Por esta razão, a Constituição Federal de 1988 estabelece uma série de pro-

teções à livre iniciativa, que, junto com o valor social do trabalho, é um dos 

fundamentos de nossa República, conforme dispõe o art. 1º da nossa Carta 

Magna. Assim, em relação às indústrias, se estabelece a proteção do conhe-

cimento que ela produz, de forma a garantir os investimentos necessários ao 

Figura 14 - Barão de Mauá 
Fonte: Wikipédia - Domínio público

O Barão iniciou suas atividades 
como empresário com um 
estilo marcado pela ousadia 
de seus projetos, sempre 
apostando na utilização de 
tecnologias de ponta para sua 
época. Dessa forma, Mauá 
chegou a controlar oito das dez 
maiores empresas do país e foi 
responsável pela construção 
da primeira estrada de ferro 
de nosso país (Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/
Barão_de_mauá>. Acesso em: 
21 set 2010.) 
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desenvolvimento de negócios em nosso território. Dessa maneira, a Consti-

tuição Federal, em seu art. 5º, XXIX, determina a proteção da propriedade 

industrial e o faz nos seguintes termos:

[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio tem-

porário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos 

distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecno-

lógico e econômico do país. (Brasil, Constituição Federal, 1988)

Esse direito - que foi posteriormente regulado por meio da Lei nº 9.279, 

de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), do Decreto nº 

1.800/96, da Lei nº 8.934/94 e da Instrução Normativa nº 53/96, do DNRC 

- concretiza-se por meio:

a) da patente industrial (que assegura a propriedade de invenção ou mo-
delo de utilidade a seu autor);

b) do registro industrial (que protege o desenho industrial); e

c) do registro de marcas (que protege a marca).

Invenção é a criação de algo até então inexistente, que não seja uma con-

cepção teórica, que não decorra de relações óbvias da natureza, e que seja 

suscetível de aplicação industrial. 

O modelo de utilidade, por sua vez, consiste em um objeto de uso prático, 

ou uma parte do mesmo, que pode ser utilizado no processo industrial e que 

apresente nova forma ou disposição, por um ato inventivo, que resulte em 

melhoria funcional em seu uso ou em sua fabricação.

Já desenho industrial (design) é a criação de uma forma ornamental de um 

objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 

resultando em um visual novo e original de sua configuração externa e que 

possa servir de tipo de fabricação industrial.

Por fim, marca é o sinal distintivo, visualmente perceptível, de um produto 

ou serviço, ou seja, que diferencia um produto ou serviço de outro idêntico, 

semelhante ou afim, mas de origem diversa (arts. 122 e 123, I, LPI). 

No Brasil, o órgão responsável 
por registros de marcas 

e concessão de patentes 
é o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (Inpi). 
Veja um vídeo com uma palestra 

de seu presidente sobre a 
importância da propriedade 

intelectual para a promoção da 
circulação do conhecimento e 

para o desenvolvimento do país.
<http://www.youtube.com/
watch?v=bordwoXs1_o>
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4.6 Classificação das sociedades       
 empresárias 
Anteriormente, nós apresentamos algumas breves considerações quanto às 

modalidades de empresa. Agora é hora de aprofundar um pouco o tema, 

para que você não tenha dúvidas sobre o contexto do seu trabalho e sobre 

os tipos de atividades empresariais existentes. Primeiramente, temos que 

distinguir os gêneros distintos e essenciais que formam as possibilidades de 

criação de empresas.

4.6.1 Sociedades não personificadas 
São aquelas que não têm personalidade jurídica. É muito importante desta-

car que, nestes casos, a responsabilidade dos sócios, como já visto, é solidá-

ria e ilimitada, o que significa maiores riscos para quem não se regulariza.  As 

sociedades não personificadas se subdividem em:

4.6.1.1 Sociedade em comum 
Pode ser uma sociedade irregular (há um contrato, mas sem registro), ou 

pode ser uma “sociedade de fato” (art. 986 a 990 do Código Civil), decor-

rente de acordos meramente verbais, por exemplo.

4.6.1.2 Sociedade em conta de participação 
Nesse caso, a atividade é exercida unicamente por um sócio conhecido, em 

seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, partici-

pando os outros sócios apenas dos resultados. Há, portanto, duas categorias 

de sócios, sendo que para o sócio ostensivo a responsabilidade é solidária 

e ilimitada, enquanto a dos participantes é limitada (art. 991 a 996 do CC).

4.6.2 Sociedades personificadas
Esse tipo de sociedade ainda existem e essa é a classificação mais importante 

para nós, as sociedades personificadas, ou seja, que possuem uma persona-

lidade jurídica decorrente de inscrição, no registro próprio e na forma da lei, 

dos seus atos constitutivos (art. 985 do CC). Elas podem ser:

4.6.2.1 Sociedades simples
As sociedades simples antes eram conhecidas como sociedades civis. São 

essencialmente uma sociedade entre pessoas, abrangendo aquelas socieda-

des que não exercem atividade própria de empresário (art. 982), ou seja, em 

geral é decorrente de atividades não empresariais. Nela, o sócio poderá con-

tribuir com serviços para a formação do capital social. O objeto da sociedade 

simples poderá incluir, por exemplo, a prestação de serviços intelectuais, ar-
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tísticos, científicos, de escritor etc., ainda que realizem suas atividades com a 

colaboração de auxiliares.  Aqui se verifica a inexistência de uma organização 

de bens materiais e imateriais, assim como de recursos humanos, voltada 

para a produção sistemática de riqueza.  Contudo, poderá ser considerada 

empresária se suas atividades constituírem elemento de empresa, ou seja, se 

a sociedade explorar essas atividades de forma organizada. 

4.6.2.2 Sociedade Empresária
É a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empre-

sário sujeito a registro, ou seja, uma pessoa jurídica que explora a empresa 

por meio de uma atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou serviços. As sociedades empresárias podem ser or-

ganizadas de várias formas, de acordo com o Código Civil. Assim, elas, as 

sociedades empresárias, podem ser criadas:

a) em nome coletivo;

b) em comandita simples;

c) na forma limitada; e

d) na forma anônima.

Conhecendo essa classificação, vamos agora ver um pouco mais sobre as 

características de cada uma delas.

a) Sociedade em nome coletivo - art. 1.039, CC - É praticamente idêntica 

à já mencionada sociedade simples. Tipo mais antigo, de quando as socie-

dades se formavam na família. Na sociedade em nome coletivo, os sócios 

respondem solidária e ilimitadamente e somente pessoas físicas podem par-

ticipar.

b) Sociedade em comandita simples - art. 1.045, CC - Nela, há duas ca-

tegorias de sócios: a) os comanditados, que são pessoas físicas que represen-

tam e administram a sociedade, com responsabilidade solidária e ilimitada; 

e b) os comanditários, que são pessoas físicas ou jurídicas, que não adminis-

tram a sociedade e que têm responsabilidade limitada. 

c) Sociedade limitada – art. 1.052, CC - É o tipo de sociedade, hoje em 

dia, mais comum, em geral conhecida com sua terminação “LTDA”. Nesse 
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tipo de sociedade, o capital social é dividido em quotas e a responsabilidade 

dos sócios é limitada à sua quota-parte. Os principais deveres dos sócios 

são a integralização do capital (depositar o dinheiro correspondente às suas 

quotas), a lealdade e o sigilo das informações. Já os principais direitos dos 

sócios são: participar do resultado; contribuir para as deliberações; fiscalizar 

a gestão; e retirar-se da sociedade. A sociedade limitada é considerada uma 

das sociedades mais usuais no Direito Brasileiro e isso decorre, principalmen-

te, do fato de que a responsabilidade dos sócios está restrita ao valor de suas 

quotas, estabelecendo nítida separação entre o patrimônio da sociedade e 

o patrimônio pessoal dos sócios - uma nítida vantagem em relação a outros 

tipos de sociedade.  A sociedade limitada é administrada por uma ou mais 

pessoas designadas no contrato social ou em ato separado e, ao término de 

cada exercício social, deve ser feito o inventário, o balanço patrimonial e o 

balanço de resultado econômico, os quais deverão ser disponibilizados aos 

sócios.

d) Sociedade anônima – art. 1.088, CC - Na sociedade anônima (S.A.), o 

capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente 

pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Ela é norma-

tizada por uma lei especial, sendo-lhe aplicável, de forma complementar, o 

Código Civil. Os principais direitos dos acionistas, em síntese, são: participar 

dos lucros sociais; participar do acervo da companhia em caso de liquidação; 

fiscalizar a gestão; preferências para subscrição de novas ações; e retirar-

-se da sociedade. As empresas constituídas sob a forma de sociedades por 

ações são as únicas que não podem ser enquadradas como microempresa 

ou como empresa de pequeno porte (art. 3º, §4º, X, da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006).  As demais, inclusive firmas individuais 

e sociedades civis prestadoras de serviços - exceto as de profissão regula-

mentada - poderão ser enquadradas nessa condição a fim de gozarem dos 

benefícios instituídos pelo Simples.

4.6.3 As empresas podem, ainda, ser    
  classificadas  quanto à natureza do seu  
  ato de criação. Desta maneira, elas   
  também podem ser:
a) Sociedades contratuais - O ato formalizador da vontade é o contrato. 

São sociedades mais “voláteis”, uma vez que são mais suscetíveis de serem 

desfeitas pela decisão de um ou mais sócios. São exemplos: sociedades em 

nome coletivo, em comandita simples e limitada.

O Simples (Sistema 
Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte) é o nome 
fantasia dado ao sistema de 
tributação simplificada criado 
em 1996 através de medida 
provisória e convertida em Lei 
nº 9.317, de 1996 pelo governo 
do Brasil cujo objetivo é facilitar 
o recolhimento de contribuições 
das microempresas e médias 
empresas.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Simples)
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b) Sociedades institucionais -  Elas nascem de um “estatuto social”, um 

documento que garante maior perenidade de sua existência. São “socieda-

des institucionais” as sociedades anônimas e as sociedades em comandita 

por ações.

4.6.4 Outras classificações podem ter por base 
  a responsabilidade social, com as    
  seguintes especificações:
a) Limitadas - A responsabilidade dos sócios limita-se ao valor de suas con-

tribuições. São exemplos: sociedades por ações e as sociedades limitadas.

b) Ilimitadas -  Todos os sócios assumem responsabilidade ilimitada e solidá-

ria relativamente às ações sociais. É o caso das sociedades em nome coletivo.

c) Mistas - O contrato social combina a responsabilidade ilimitada e solidária 

de alguns sócios com a responsabilidade limitada de outros. São exemplos: 

sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações.

4.6.5 Por fim, as sociedades podem ser    
 classificadas quanto à sua composição   
 econômica, podendo ser:
a) Sociedades de pessoas - São constituídas em função da qualidade pes-

soal. É o caso da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita 

simples.

b) Sociedades de capital - Elas se formam tendo em vista, principalmente, 

o capital social, sendo menos relevante a pessoa dos sócios, meros investido-

res. É o caso da sociedade por ações.

4.7 Contratos mercantis
Já avançando mais na matéria, e tendo-se consolidado os conceitos e classi-

ficações das empresas, é hora de falar sobre os “contratos mercantis”, que é 

um importante conceito para compreender o direito comercial. Para melhor 

entendê-lo, é importante saber, primeiramente, o que é um “contrato”. 

Contrato é um tipo de acordo entre duas ou mais pessoas, com o objetivo 

de criar uma regulamentação de interesses entre elas para adquirir, modificar 

ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Esse acordo, uma 

vez constituído, sujeita as partes ao seu conteúdo. O contrato, dessa forma, 

Pacta sunt servanda: é um 
brocardo latino que significa “os 

pactos devem ser respeitados” 
ou  “os acordos devem ser 
cumpridos”. É um princípio 

base do Direito Civil e do Direito 
Internacional.

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Pacta_sunt_servanda)
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faz lei “entre as partes”, ou, como os advogados costumam dizer em latim: 

pacta sunt servanda. Os contratos “mercantis”, portanto, são acordos de 

interesses que têm por objeto uma relação de mercado entre empresas. 

Existe uma ampla gama de contratos interempresariais, sendo impossível, 

assim, esgotar o assunto em tão pouco tempo. Por tal razão, serão aponta-

dos aqui os contratos mais comuns nas relações de mercado, os quais mais 

provavelmente você encontrará no seu  dia a dia, ok?

4.7.1 Compra e venda mercantil
Conforme conceito de Lôbo, (2006, p. 1), 

[...] compra e venda é o contrato bilateral [que tem duas partes], one-

roso [que gera um compromisso] e consensual [as pessoas concordam 

com seus termos] mediante o qual o vendedor assume a obrigação de 

transferir bem ou coisa alienável [que se pode transferir a propriedade] 

e de valor econômico ao comprador, que por sua vez assume a obriga-

ção de pagar o preço determinado ou determinável em dinheiro. 

Nesse tipo de contrato, uma das partes obriga-se a transmitir o domínio 

de certa coisa móvel ou semovente, enquanto a outra se compromete pelo 

pagamento do preço em dinheiro. Para se caracterizar como um contrato 

de compra e venda “mercantil”, pelo menos o comprador deve ser comer-

ciante.

Em regra, as despesas da tradição (nome técnico que significa uma “trans-

ferência física” de algo) e os riscos incidentes sobre a coisa vendida correm 

por conta do comprador. Não havendo previsão em contrário, despesas do 

documento de venda e as que se fazem para se receber e transportar os bens 

vendidos são por conta do comprador. No entanto, nada impede que os 

contratantes distribuam de forma diferente o ônus do transporte e entrega 

da coisa vendida.

4.7.2 Arrendamento mercantil (leasing):   
          Lei nº 6.099/74
O arrendamento mercantil, conhecido no mercado como leasing, é o negó-

cio jurídico realizado entre uma instituição financeira e uma pessoa física ou 

jurídica. Conforme orienta o Banco Central do Brasil (2010), as partes desse 

contrato são chamadas de “arrendador” e de “arrendatário”, sendo que o 

objeto do contrato é o uso, por parte do arrendatário, de bem de proprie-

Você provavelmente, em algum 
momento, vai-se deparar com 
os termos “CIF” e “FOB” 
quando for tratar sobre frete de 
mercadorias. Vejamos:

a) CIF significa “custo, seguro 
e frete” (cost, insurance and 
freight) - significa que no preço 
da venda (ou exportação) estão 
incluídos o custo da mercadoria, 
o seguro de transporte que 
garante a mercadoria e o frete 
de transporte até o porto de 
destino.
b) FOB significa “livre a bordo” 
(free on board) - é o tipo 
de exportação ou venda de 
mercadoria que inclui o preço de 
transporte inicial até o embarque 
no navio ou transportadora 
(navio, avião, trem e caminhão) 
de origem combinado. O 
comprador se encarrega de 
pagar o transporte a partir daí 
até o destino final. 

(Fonte: http://
logisticaetransporte.blogspot.
com/2008/12/fretes-cif-e-fob.
html)
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dade do arrendador. 

Em outras palavras, o arrendador é “o proprietário do bem, sendo que a 

posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário. O 

contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra, 

pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador”. Sinteticamente 

falando, o arrendador “aluga” um bem ao arrendatário, o qual deve pagar 

um “aluguel” mensal, durante determinado prazo, tendo a possibilidade de 

comprar o bem ao final. Assim, ao fim do contrato, o arrendatário terá três 

opções:

a) comprar o bem alugado, pagando apenas o restante do preço, já que os 

aluguéis pagos constituem antecipação do preço;

b) devolver o bem; e

c) renovar o arrendamento.

Em caso de inadimplemento (não pagamento), o arrendatário será notifi-

cado para restituir a coisa imediatamente. A falta de devolução do bem 

caracteriza “esbulho” (privação da posse), o que justifica uma ação judicial 

para “reintegração” da posse perdida pelo arrendador.

4.7.3 Alienação fiduciária: Lei nº 4.728/65 e   
 Decreto nº 911/69
Alienação fiduciária é a transferência da propriedade de um bem (que pode 

ser móvel ou imóvel), com objetivo de garantir o cumprimento de uma obri-

gação. Em outros termos, é uma forma de garantir o pagamento de uma 

dívida e, nessa condição, se constitui em um direito vinculado a um bem. 

Nesse caso, o devedor obtém financiamento para a aquisição de bem durá-

vel, o qual pode usar, mas não pode vender. O credor, portanto, fica com o 

bem em garantia de pagamento do débito assumido.

É um instrumento geralmente utilizado na compra de carros e imóveis. So-

mente com o pagamento da dívida - ou seja, com a devolução do principal e 

dos juros do dinheiro emprestado - é que a propriedade plena do bem dado 

em garantia é passada para o devedor.

Caso não sejam pagas as prestações do bem financiado – e comprovada 

a mora ou inadimplemento (falta de pagamento) - o credor poderá exigir, 
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judicialmente, a transferência da posse ou a busca e apreensão do bem, o 

que em geral acontece rapidamente. Para quem empresta, portanto, é um 

instrumento excelente para a recuperação rápida de dívidas e, para o deve-

dor, é uma forma de reduzir o valor e o custo do empréstimo, porque reduz 

o risco de quem empresta.

4.7.4 Franquia empresarial (franchising)
Você já ouviu falar da rede de lanchonetes McDonalds? Mesmo quem nunca 

comeu um “Big Mac”, provavelmente, conhece a marca, que começou nos 

Estados Unidos e hoje possui lojas em muitas partes do mundo. Outras em-

presas, como o Boticário, a Hering e as lotéricas da Caixa Econômica Federal 

utilizam uma estratégia em comum para crescer e aumentar a escala de 

venda de seus produtos: é a chamada franquia (ou franchising,  em inglês). 

A franquia é um sistema pelo qual um franqueador cede ao franque-
ado o direito de uso de uma marca ou patente, associado ao direito 
de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços.

Hoje, uma grande parte das “franquias” também ajuda na implantação e 

administração do negócio, cedendo o direito de uso de tecnologias desen-

volvidas ou detidas pelo franqueador, bem como concedendo consultorias 

específicas, mediante remuneração direta ou indireta.

Trata-se, portanto, de contrato que envolve cessão de direitos, licença de 

marca, prestação de serviços, compra e venda e distribuição, suporte orga-

nizacional, fornecimento de know-how, dentre outros. Seu objetivo final é 

otimizar a comercialização de determinados produtos ou serviços. É, então, 

uma alternativa para quem quer começar um negócio já consolidado, porém 

isso tem um custo e limita a gestão da empresa, o que deve ser levado em 

consideração no momento de se decidir iniciar algo novo ou se associar a 

uma franquia.

4.7.5 Representação comercial
Muitas vezes, uma pessoa tem um perfil empreendedor e não quer ser em-

pregado, mas tem pouco capital. Uma alternativa é tornar-se um “repre-

sentante comercial autônomo”, situação em que poderá ter liberdade para 

explorar todo o seu potencial de multiplicação de negócios sem despender 

muito na estruturação de um ponto e investimento em estoques. A grande 

vantagem de ser um representante comercial, portanto, é a possibilidade de 

aumentar seu faturamento dependendo, primordialmente, de seu próprio 

Como é abrir um negócio por 
meio de franquia? Veja um 
pouco mais sobre essa área, com 
seus “prós” e seus “contras”, 
por meio de um vídeo explicativo 
em:
<http://www.youtube.com/
watch?v=5K59IdsJsas>
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esforço e desempenho.

Tecnicamente, de acordo com a Lei nº 4.866/1965, o representante co-
mercial é uma pessoa física ou jurídica que exerce a representação co-
mercial, desempenhando - sem relação de emprego e em caráter não 
eventual - a mediação para a realização de negócios mercantis, agen-
ciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, 
praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Trata-se de uma profissão que exige um registro específico, em conselhos 

regionais de representantes comerciais, daqueles que exerçam a representa-

ção. Os representantes, que devem agir dentro de preceitos éticos, se sub-

metem à regulamentação e julgamento por parte desses conselhos. Des-

sa forma, há limites a sua atuação, constituindo falta profissional, sujeita à 

sanção, às seguintes ações irregulares, conforme Lei nº 4886, de 9.12.1965 

(Confere. Lei nº 4886, de 9.12.1965. Disponível em: <http://www.confe-
re.org.br/lei%204886.html> Acesso em 04 nov. 2013.):

a) prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses confiados aos seus cuidados;

b) auxiliar ou facilitar, por qualquer meio, o exercício da profissão aos que 

estiverem proibidos, impedidos ou não habilitados a exercê-la;

c) promover ou facilitar negócios ilícitos, bem como quaisquer transações 

que prejudiquem o interesse da Fazenda Pública;

d) violar o sigilo profissional;

e) negar ao representado as competentes prestações de contas, recibos de 

quantias ou documentos que lhe tiverem sido entregues, para qualquer fim; 

e

f) recusar a apresentação da carteira profissional, quando solicitada por 

quem de direito. 

Por fim, deve-se destacar que o representante deve formalizar sua represen-

tação mediante um contrato com cláusulas obrigatórias estabelecidas na 

lei, bem como em sua propaganda deve fazer constar, obrigatoriamente, o 

Personalidade jurídica: é 
uma criação do Direito, para que 

o indivíduo seja considerado 
pessoa, e, portanto, tenha 

direitos e obrigações. Também 
é atribuída a entes morais, 

constituídos por agrupamentos 
de indivíduos que se associam 

para determinado fim 
(associações e afins) ou por um 

patrimônio que é destinado 
a uma finalidade específica 

(fundações e congêneres): as 
chamadas pessoas jurídicas (ou 

morais).
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Personalidade_jurídica)
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número da carteira do profissional.

Como pudemos ver, antes de você iniciar qualquer negócio, deve conver-

sar com especialistas e amigos sobre as vantagens e desvantagens de cada 

tipo de empresa. Isso ocorre porque cada uma possui características que a 

tornam mais atraentes para determinados tipos de atividades e menos para 

outros. Assim, é importante saber que existe o empresário individual, mas 

também uma variedade de tipos de sociedades empresárias que se podem  

tornar uma alternativa viável. É importante saber um pouco sobre cada uma 

delas, os prós e os contras, para, então, definir qual será a modalidade a ser 

adotada em seu empreendimento.

Resumo
Considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade eco-

nômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (art. 

966, CC). Ele pode ser pessoa física (empresário individual) ou uma pessoa 

jurídica (sociedade empresária). São obrigações do empresário:

a) registrar na Junta Comercial todos os documentos exigidos pela legisla-

ção;

b) manter escrituração empresarial regular atualizada; e 

c) levantar balanço geral anual do ativo e do passivo de seus estabelecimen-

tos.

Um dos principais deveres do empresário é a oficialização de sua condição 

mediante a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis antes do 

início da atividade. 

A sociedade empresária, quando registrada na Junta Comercial, ganha per-
sonalidade jurídica, tornando-se sujeito de direitos e obrigações. Depen-

dendo do tipo de empresa, poderá ocorrer, então, a separação patrimonial, 

isto é, o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio social da 

empresa e, por fim, haverá a limitação da responsabilidade dos sócios. 

O empresário individual também deve registrar seu contrato de firma indi-

vidual na Junta Comercial. Mas, nesse caso, não se adquirirá personalidade 

jurídica, uma vez que esse tipo de empresário é pessoa física. Sendo pessoa 

física, ele responderá ilimitadamente e não haverá separação patrimonial.
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Atividade de aprendizagem
2 .Assinale a (s) alternativa(s) verdadeira(s). Considerando o texto da Lei nº 

10.406/2002 (o novo código civil), é CORRETO afirmar que: 

a) sociedade empresária é aquela que está registrada no Registro Público de 

Empresas Mercantis e que exerce atividade econômica de forma profissional 

e organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços.

b) empresário é aquele que exerce atividade comercial e habitual, com fins 

lucrativos.

c) empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a 

circulação de bens.

d) empresa é uma determinada sociedade, constituída sob a égide do novo 

Código Civil.

Vencida mais uma aula, que nos forneceu enorme repertório para garantir-

mos o início e a manutenção de nosso “negócio”, passaremos agora para 

o próximo tema, o Direito Previdenciário, fundamental para a garantia da 

regularidade do empreendimento, sem sustos econômicos e financeiros no 

futuro.
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Aula 5. Direito Previdenciário

Objetivos:

• conhecer as chamadas “contribuições sociais” que devem ser 

pagas pelo empresário individual e pelas sociedades empresárias; e

• compreender as regras que regem a seguridade social e previ-

denciária.

Nossa! Você viu como a vida de uma empresa envolve vários ramos do Di-

reito? Para administrar um negócio, já estudamos sobre as obrigações de-

correntes da relação de trabalho, as obrigações referentes à relação de con-

sumo e as obrigações advindas do surgimento da empresa. Agora, vamos 

ver mais uma área importante para a gestão de pessoas na empresa: as 

obrigações sob o viés previdenciário.

5.1 Direito Previdenciário
5.1.1 Introdução
Quando começamos a vida, procuramos concretizar nossos sonhos, consti-

tuir uma família e ter uma profissão. As dificuldades aparecem e, um a um, 

vamos ultrapassando os obstáculos. Enquanto somos jovens, muitas vezes 

sequer pensamos em como as coisas serão quando envelhecermos, nem es-

tamos preparados para enfrentar uma doença que nos dificulte o trabalho. 

Entretanto, todos envelhecemos e, às vezes, adoecemos, pois é assim que as 

coisas são. Por isso, é muito importante estarmos prevenidos para quando 

ou se essas coisas acontecerem. 

Para auxiliar os cidadãos nessa tarefa, o Governo mantém um sistema que 

busca garantir um patamar mínimo de dignidade para a população e, para 

aqueles que contribuem.  Mantém,  ainda, um sistema de previdência que 

os auxilie em casos de doença ou idade avançada. Esse sistema se chama 

seguridade social.
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Nesse sentido, podemos dizer que a seguridade social compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social.

O gráfico abaixo representa visualmente a estrutura organizacional da se-

guridade social. Como você pode perceber, seguridade social não é só a 

previdência, que concede aposentadoria. Inclui, também, ações relativas à 

assistência social e à saúde, configurando um complexo de políticas públicas 

que objetivam o bem-estar da população.

Nos termos do art. 195 da Constituição Federal, a seguridade social é finan-

ciada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e das contribuições sociais.

Do ponto de vista administrativo, cabe à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (e não mais ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por força 

do art. 2º, da Lei nº 11.457/2007) planejar, executar, acompanhar e avaliar 

as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e re-

colhimento das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguri-

dade social, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas 

a outras entidades e fundos (Lei nº 8.212/91, art. 33, caput).

Por sua vez, a previdência social é uma espécie de seguro social de que é 

beneficiária a pessoa que contribui. É, segundo o Governo Federal, 

Figura 15 
Fonte: autor

Caput: é o termo, geralmente 
usado nos textos legislativos, 

em referência ao enunciado do 
artigo. Caput vem do latim e 

significa “cabeça”.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/

wiki/Caput)
OBS.: A palavra se pronuncia 
com a primeira sílaba tônica 
(como cáput) e não a última 

(capút).
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[...] uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e con-

ceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência 

Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, 

quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invali-

dez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a 

maternidade e a reclusão (Brasil, 2010).

Vamos ver, a seguir, o detalhamento de alguns dos conceitos apresentados 

acima.

5.2 Contribuições sociais
As contribuições sociais, como previamente exposto, são a fonte de custeio 

do sistema de seguridade social. Há uma grande discussão no meio jurídico 

sobre a sua “natureza”, ou seja, em qual classificação elas devem ser en-

quadradas. Para a nossa disciplina, entretanto, o importante é compreender 

a sua necessidade e forma de cobrança. Assim, são consideradas contribui-

ções sociais, dentre outras:

a) as contribuições das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, 

devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, 

mesmo sem vínculo empregatício;

b) as contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de con-

tribuição;

c) as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercia-

lização da produção rural; e

d) as contribuições das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamen-

to e o lucro.

Dessa forma, estão obrigados ao pagamento destas contribuições: os se-

gurados do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a empresa, a 

entidade equiparada à empresa, além de outras pessoas elencadas no Regu-

lamento da Previdência Social.

Muito bem! Como administrador de uma empresa, você deverá cumprir as 

regras de pagamento dessas contribuições sociais. Isso inclui, por exemplo, 

fazer o recolhimento da contribuição do empregado e a repassar para a 

O Regime Geral de 
Previdência Social, gerenciado 
pelo INSS, é compulsório e, 
atualmente com teto de R$ 
3.038,99, atende ao setor 
privado. Empregadores, 
empregados assalariados, 
domésticos, autônomos e 
trabalhadores rurais, são 
contribuintes do sistema. As 
aposentadorias por idade são 
concedidas aos homens com 
65 anos e às mulheres com 
60 anos na área urbana, e aos 
homens com 60 anos e mulheres 
com 55 anos na área rural. 
Aposentadoria por tempo de 
contribuição aos 35 anos para 
homens e 30 para as mulheres. 
A administração do sistema é 
pública.
(Fonte: http://www.
previdenciasocial.
gov.br/arquivos/
office/3_090126-092058-729.
pdf).
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previdência social, juntamente com a contribuição do empregador. Vamos 

entender melhor, então, cada forma de contribuição.

5.2.1 Contribuição do segurado
Como principal beneficiário do sistema de seguridade social, o empregado 

contribui para o financiamento parcial de sua futura aposentadoria. A con-

tribuição do empregado é calculada mediante a aplicação de uma alíquota 

sobre o seu salário de contribuição, de forma não cumulativa (Incide um 

único percentual sobre o valor total do salário de contribuição). As alíquotas 

são progressivas, ou seja, quanto maior o salário de contribuição, maior será 

a alíquota.

Há uma tabela de contribuição dos segurados empregados, empregado do-

méstico e trabalhador avulso, que é atualizada periodicamente pelo Gover-

no Federal. Abaixo, apresentamos, como exemplo, os valores aplicados no 

ano de 2010.

Tabela 3
Segurado Salário de Contribuição (R$) Alíquota

Empregado, empregado doméstico 
e avulso

Até R$ 1.024,97 8%

De  R$ 1.024,97 até R$ 1.708,27 9%

De 1.708,28 até R$ 3.416,54 11%

Empregado rural Até R$ 3.416,54 8%

Um detalhe importante é que a contribuição só incide até o teto do salário 

de contribuição (R$ 3.416,54, em 2010), que também é o valor-teto de 

aposentadoria. Isso quer dizer que, se o empregado pretende ter uma apo-

sentadoria maior que o teto, deverá contribuir para um regime privado de 

previdência.

Segundo o portal Ebah, (Ebah. Apostila de Direito Previdenciário. 
Disponível em: < http://www.ebah.com.br/content/ABAAABb8AAH/
apostila-direito-previdenciario?part=6>. Acesso em: 04 nov. 2013) 
Sempre que ocorrer mais de um vínculo empregatício para o segu-
rado empregado e empregado doméstico, as remunerações deverão 
ser somadas para o correto enquadramento na tabela anteriormente 
mencionada, respeitando-se o limite máximo do salário de contribui-
ção. Essa mesma regra se aplica ao trabalhador avulso.

Segundo o portal da Receita Federal (Receita Federal. Formas de Contribui-

ção. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/

Você poderá sempre consultar a 
tabela vigente por meio do sítio 

do Ministério da Previdência 
Social em:

http://www.previdenciasocial.
gov.br/
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formascontrib.htm> Acesso: 04 nov. 2013), a apuração da contribuição 

descontada do segurado empregado, trabalhador avulso ou empregado do-

méstico que presta serviços remunerados a mais de um empregador será 

efetuada da seguinte forma:

a) Quando a remuneração global for igual ou inferior ao limite máximo 

do salário de contribuição, a contribuição incidirá sobre o total da remune-

ração recebida em cada fonte pagadora, sendo a alíquota determinada de 

acordo com a faixa salarial correspondente ao somatório de todas as remu-

nerações recebidas no mês.

Exemplo 1:

Empresa Remuneração Salário de contribuição Percentual Contribuição

X R$ 600,00 R$ 600,00 9% 54,00

Y R$ 700,00 R$ 700,00 9% 63,00

Total R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 9% 117,00

Exemplo 2:

Empresa Remuneração Salário de contribuição Percentual Contribuição

X R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 11% 220,00

Y R$ 1.500,00 R$ 1.416,54 11% 155,81

Total R$ 3.500,00 R$ 3.416,54 11% 375,81

b) Quando a remuneração global for superior ao limite máximo do salário 

de contribuição, o segurado poderá eleger qual a fonte pagadora que pri-

meiro efetuará o desconto, cabendo às que se sucederem efetuar o descon-

to sobre a parcela do salário de contribuição complementar até o seu limite 

máximo, observada a alíquota determinada de acordo com a faixa salarial 

correspondente à soma de todas as remunerações recebidas no mês.

Exemplo:

Empresa Remuneração Salário de contribuição Percentual Contribuição

X R$ 3.500,00 R$ 3.416,54 11% 375,81

Y R$ 1.500,00 - - -

Total R$ 5.000,00 R$ 3.416,54 11% 375,81

Neste caso, a empresa Y não descontará a contribuição, pois o segurado já 

contribui sobre o teto na empresa X.
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A contribuição do segurado empregado é descontada do seu salário bruto e 

recolhida, até o dia 10 do mês seguinte, pela empresa para a qual ele presta 

serviço. Se efetuado o desconto e o responsável não realizar o recolhimento 

do valor descontado, ficará configurado o crime de apropriação indébita 

previdenciária (art. 168-A, do Código Penal).

5.2.2 Contribuição da empresa e equiparados
Dissemos anteriormente que o chamado “segurado”, ou seja, o empregado 

que está vinculado ao sistema de seguridade social, contribui com uma parte 

de seu salário para “bancar” seus benefícios. Todavia, também a empresa 

deve recolher um valor correspondente a uma alíquota, de acordo com o 

art. 22 da Lei nº 212/91(Para a seguridade social,  “empresa” tem um sig-

nificado mais amplo que para o Direito em geral. O que importa é que haja 

uma prestação de serviço – de emprego ou não) . As contribuições patronais 

destinadas ao custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS são as 

seguintes:

a) Contribuição da empresa sobre a remuneração dos empregados e 
trabalhadores avulsos

As empresas, em geral, contribuem com o pagamento de uma alíquota de 

20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qual-

quer título, durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores 

avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer 

que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 

serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do emprega-

dor ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato (art. 22, I, Lei 

nº 8.212/91).

b) Contribuição da empresa sobre a remuneração dos contribuintes 
individuais

A empresa contribui com 20% sobre o total das remunerações pagas ou cre-

ditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 

individuais que lhe prestem serviços – art. 22, III, Lei nº 8.212/91.
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c) Contribuição da empresa sobre os serviços prestados por coopera-
tivas de trabalho

A empresa contribui com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura 

de prestação de serviços em razão de serviços prestados por cooperados por 

intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, III, Lei nº 8.212/91). Será 

devida, também, uma contribuição adicional de 9%, 7% ou 5%, a cargo 

da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de 

trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação 

de serviços (dependendo se a atividade exercida pelo cooperado permita a 

concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribui-

ção, respectivamente).

d) Contribuição de riscos de acidentes de trabalho – SAT (Lei nº 
8.212/91, art. 22, II)

Para o financiamento do benefício da aposentadoria especial e de outros be-

nefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade labora-

tiva decorrente dos riscos ambientais do trabalho   - RAT (o enquadramento 

da empresa para fins de recolhimento do RAT é feito em virtude da atividade 

preponderante. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na em-

presa, o maior número de segurados e trabalhadores avulsos - RPS, art. 202, 

§3º), as empresas contribuirão sobre o total das remunerações pagas ou 

creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos.

Esse sistema passou por uma reformulação em 2009/2010, estabelecendo-

-se que as empresas poderão ser “premiadas” com a redução do RAT (redu-

zindo-se a contribuição) ou sancionadas com o aumento, de acordo com a 

dinâmica de seu índice FAP (Fator Acidentário de Prevenção). 

O FAP é uma espécie de “nota” dada a cada empresa, que representará sua 

avaliação quanto ao grau de segurança do trabalho proporcionada a seus 

empregados. Aplicando-se o FAP em cima da alíquota RAT, o pagamento 

da contribuição pode reduzir-se em até 50% ou sofrer um aumento de até 

100%.

Em regra, a alíquota do RAT variará de: 

a) 1% para as empresas em cuja atividade prepondere o risco leve de aci-



Rede e-Tec Brasil 86 Fundamentos de Direito

dentes do trabalho;

b) 2% para as empresas em cuja atividade prepondere o risco médio; e

c) 3% para as empresas em cuja atividade prepondere o risco grave.

As alíquotas do RAT serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em 
até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua 
respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – 
FAP (RPS, art. 202-A).

As alíquotas do RAT serão acrescidas de 12%, 9% ou 6%, se a atividade 

exercida pelo segurado empregado ou trabalhador avulso a serviço da em-

presa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos 

de contribuição, respectivamente (Lei nº 8.213/91, art. 57, § 6º). 

5.2.3 Contribuição da agroindústria
Considera-se agroindústria o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade 

econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção pró-

pria e adquirida de terceiros (Lei nº 8.212/91, art. 22-A).

Nesse caso, a contribuição devida incidente sobre o valor da receita bruta 

proveniente da comercialização da produção é de:

a) 2,5% destinados à seguridade social - essa contribuição é devida em subs-

tituição à contribuição da empresa de 20% sobre as remunerações pagas, 

devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos; e

b)  0,1% para o benefício de aposentadoria especial e daqueles concedidos 

em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente 

dos riscos ambientais da atividade (RAT) - essa contribuição é devida em 

substituição à contribuição da empresa para o RAT de 1%, 2% ou 3% sobre 

o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados em-

pregados e trabalhadores avulsos

Quando a agroindústria contrata contribuinte individual ou cooperativa de 

trabalho, fica obrigada a pagar as mesmas contribuições que as empresas 

em geral pagam em relação a estes fatos geradores.

O fato gerador é uma 
expressão utilizada em Direito 
Tributário, que representa um 

fato ou conjunto de fatos a que 
o legislador vincula o nascimento 

da obrigação jurídica de pagar 
um tributo determinado.
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5.2.4 Contribuição do produtor rural pessoa jurí-
dica
De acordo com o art. 25 da Lei nº 8.870/94, a contribuição devida pelo em-

pregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre 

o total da receita bruta da comercialização da produção rural é de:

a) 2,5% destinados à seguridade social - essa contribuição é devida em 

substituição à contribuição da empresa para o RAT de 1%, 2% ou 3% sobre 

o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados em-

pregados e trabalhadores avulsos; e

b) 0,1% para o benefício de aposentadoria especial e daqueles concedidos 

em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente 

dos riscos ambientais da atividade (RAT) - essa contribuição é devida em 

substituição à contribuição da empresa para o RAT de 1%, 2% ou 3% sobre 

o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados em-

pregados e trabalhadores avulsos.

Quando o produtor rural pessoa jurídica contrata contribuinte individual 

ou cooperativa de trabalho, fica obrigado a pagar as mesmas contribuições 

que as empresas em geral pagam em relação a estes fatos geradores. 

5.2.5 Contribuição do empregador rural   
  pessoa física
Quando o empregador rural pessoa física contrata contribuinte individual 

ou cooperativa de trabalho, fica obrigado a pagar as mesmas contribuições 

que as empresas em geral pagam em relação a esses fatos geradores. Nesse 

caso, o contribuinte individual (empregador rural) é equiparado à empresa 

em relação ao segurado que lhe presta serviço. (Lei nº 8.212/91, art. 15, 

parágrafo único).

De acordo com o art. 25, da Lei nº 8.212/91, a contribuição do empregador 

rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta da comercialização da 

produção rural é de:

a) 2% destinados à seguridade social - essa contribuição é devida em subs-

tituição à contribuição da empresa para o RAT de 1%, 2% ou 3% sobre o 

total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empre-

gados e trabalhadores avulsos; e
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b) 0,1% para o benefício de aposentadoria especial e daqueles concedidos 

em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente 

dos riscos ambientais da atividade (RAT) - essa contribuição é devida em 

substituição à contribuição da empresa para o RAT de 1%, 2% ou 3% sobre 

o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados em-

pregados e trabalhadores avulsos. 

Assim, além de pagar contribuições na qualidade de segurado contribuinte 

individual, o empregador rural também deverá pagar a contribuição como 

empregador, por equiparar-se à empresa.

As alíquotas do RAT serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em 
até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua 
respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – 
FAP (RPS, art. 202-A).

As alíquotas do RAT serão acrescidas de 12%, 9% ou 6%, se a atividade 

exercida pelo segurado empregado ou trabalhador avulso a serviço da em-

presa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos 

de contribuição, respectivamente (Lei nº 8.213/91, art. 57, § 6º). 

5.3 Contribuição previdenciária de   
 empresa optante pelo Simples   
 Nacional
Como dito anteriormente, na aula sobre Direito Tributário, o Simples Nacio-

nal – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – é um regime 

tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Comple-

mentar nº 123/06. 

O recolhimento da contribuição previdenciária a cargo da empresa optante 

pelo Simples Nacional, em regra, esta incluído no documento único da arre-

cadação. Assim, em princípio, a empresa optante pelo Simples Nacional fica 

desobrigada a recolher as seguintes contribuições previdenciárias:

a) as incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e trabalha-

dores avulsos – inclusive a contribuição para o SAT;

b) a incidente sobre remuneração do contribuinte individual; e
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c) a incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por 

intermédio de cooperativas de trabalho.

Para algumas atividades de prestação de serviços, mesmo sendo optante 

pelo Simples Nacional, a empresa será obrigada a recolher suas contribui-

ções previdenciárias da mesma forma que as não optantes. Isso ocorre se a 

empresa desenvolver as seguintes atividades:

a) construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a 

forma de subempreitada;

b) empresas montadoras de estandes para feiras;

c) escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais;

d) produção cultural e artística;

e) produção cinematográfica e de artes cênicas;

f) cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;

g) academias de dança, de capoeira, de ioga, e de artes marciais;

h) academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de es-

portes;

i) elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 

desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;

j) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;

k) planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrôni-

cas, desde que realizados em estabelecimento do optante;

l) escritórios de serviços contábeis;

m) serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e

n) prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais.
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5.4 Deduções
Alguns benefícios são pagos pela empresa e posteriormente deduzidos do 

que ela tem que pagar para a previdência social, ou seja, a empresa desem-

bolsa, desde logo, o pagamento pelo benefício e desconta o valor posterior-

mente. São deduzíveis os seguintes benefícios pagos aos empregados:

a) Salário-família 

Segundo a Previdência Social (Previdência Social. Orientações sobre dedu-

ções. Disponível em: < http://www.previdencia.gov.br/orientaes-sobre-
-dedues/> Acesso em 04 nov. 2013.), o benefício previdenciário pago pela 

empresa ao segurado empregado que possui filho, ou a ele equiparado, de 

até 14 anos de idade ou inválidos. De acordo com a Portaria Interministerial 

MPS/MF nº 333, de 29 de junho de 2010, o valor do salário-família é de R$ 

27,64 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar 

até R$ 539,03. Para o trabalhador que receber de R$ 539,04 até R$ 810,18, 

o valor do salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de 

qualquer idade é de R$ 19,48.

Somente é devido ao empregado com salário de contribuição de até R$ 

810,18. O valor pago ao empregado deve ser deduzido do valor devido à 

previdência social.

Todos os valores mencionados acima são corrigidos periodicamente. 
Então verifique sempre os valores atualizados em: <http://www.pre-
videnciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=25 >.

b) Salário-maternidade

Quando se tratar de segurada empregada, o salário-maternidade deverá ser 

pago pela empresa, efetivando-se a dedução quando do recolhimento das 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pa-

gos ou creditados à pessoa física.

5.5 Contribuição das empresas para outras  
 entidades e fundos (terceiros)
As principais contribuições para terceiros são: salário-educação; Incra, Sesc, 

Senac, Sesi, Senai e Sebrae. Em regra, aplica-se uma alíquota de 5,8% para 

a manutenção dos sistemas (porém, as alíquotas variam conforme o código 

FPAS da empresa).
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Essas contribuições, cobradas com amparo no art. 240 da Constituição Fe-

deral, são arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. Não constituem receitas da seguridade social, nem da previdência so-

cial. Essa contribuição incide sobre a remuneração paga, devida ou creditada 

aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços à 

empresa.

5.6 Outras contribuições sociais    
 destinadas ao financiamento da   
 seguridade social
As contribuições a seguir apresentadas se destinam ao financiamento das 

diversas áreas da seguridade social (saúde, assistência social e previdência 

social). O quadro abaixo faz referência à Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL, com respectivas alíquotas.

Contribuição Base de cálculo Alíquota

COFINS Faturamento Variável

CSLL Lucro líquido 9%

As empresas optantes pelo Simples ficam desobrigadas a recolhê-las de for-

ma específica, já que seus valores são considerados incluídos entre os tribu-

tos pagos de forma unificada.

5.7 Matrícula da empresa
Assim como o segurado materializa seu registro na previdência social por 

meio da sua inscrição, representada pela carteira de trabalho, as empresas 

também devem se matricular. A matrícula é o ato de cadastramento para a 

identificação do contribuinte junto à previdência social. De acordo com o art. 

49, da Lei 8.212/91, a matrícula da empresa deverá ser feita:

a) simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); ou

b) com a inscrição no certificado de matrícula com número cadastral básico, 

de caráter permanente (CEI - Cadastro Específico do INSS), no prazo de 30 

dias, contados do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no 

CNPJ.
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5.8 Prazo de recolhimento de contribuições
Para facilitar o planejamento das empresas e do Estado, há uma espécie de 

“agenda” para o pagamento das contribuições, que tem prazos a serem 

seguidos. Veja na tabela abaixo um guia para essa atividade:

Prazo de recolhimento Contribuições

Dia 15 do mês seguinte ao da competência, prorrogando-
-se para o dia útil subsequente quando não houver expe-
diente bancário.

a) As contribuições do contribuinte individual, quando re-
colhidas pelo próprio segurado;
b) as contribuições do contribuinte individual cooperado, 
quando descontadas e recolhidas por cooperativa de tra-
balho;
c) as contribuições do segurado facultativo; 
d) as contribuições descontadas do segurado empregado 
doméstico; e
e) as contribuições a cargo do empregador doméstico.

Dia 20 de dezembro, antecipando-se para o dia útil ime-
diatamente anterior quando não houver expediente ban-
cário.

Contribuição incidente sobre o valor do 13º salário.
Obs.: No caso de rescisão de contrato de trabalho, as 
contribuições devidas serão recolhidas no dia 10 do mês 
seguinte ao da rescisão, computando-se em separado a 
parcela referente ao 13º salário.

Até dois dias úteis após a realização do evento A contribuição de 5% incidente sobre a receita bruta de 
espetáculos desportivos.

Dia 10 do mês seguinte ao da competência, prorrogando-
-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não 
houver expediente bancário no dia 10

a) As contribuições descontadas dos segurados emprega-
dos e trabalhadores avulsos;
b) as contribuições descontadas do contribuinte individual 
(exceto quando for cooperado e prestar serviço por inter-
médio de cooperativa de trabalho);
c) as contribuições da empresa incidentes sobre a remu-
neração de segurados empregados, trabalhador avulso e 
contribuinte individual;
d) as contribuições da empresa (15%) incidentes sobre o 
valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a 
serviços que lhe tenha sido prestados por cooperados, por 
intermédio de cooperativas de trabalho;
e) as retenções de 11% sobre o valor dos serviços contidos 
em nota fiscal prestados mediante cessão de  mão de obra 
ou empreitada;
f) as contribuições incidentes sobre a comercialização da 
produção rural; e
g) a contribuição de 5% incidentes sobre patrocínio, licen-
ciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propa-
ganda e transmissão de espetáculos.

5.9 Obrigações acessórias
Há, ainda, outras obrigações chamadas de “acessórias”, que assim se cha-

mam não porque são menos importantes, mas porque são ligadas a outras 

obrigações específicas, as quais são chamadas de “principais”. O art. 225 

do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99) determina es-

sas obrigações acessórias ao recolhimento das contribuições, obrigando a 

empresa também a:
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a) preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada 

a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabeleci-

mento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;

b) lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma 

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das 

quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;

c) prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita 

Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse 

dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos 

necessários à fiscalização;

d) informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por inter-

médio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados 

cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras 

informações de interesse daquele Instituto;

e) encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais nu-

merosa entre seus empregados, até o dia dez de cada mês, cópia da Guia da 

Previdência Social relativamente à competência anterior;

f) afixar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência 

anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o 

art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho; e

g) informar, anualmente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma 

por ela estabelecida, o nome, o número de inscrição na previdência social e o 

endereço completo dos segurados de que trata o inciso III do § 15 do art. 9o, 

por ela utilizados no período, a qualquer título, para distribuição ou comer-

cialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, 

sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. 

5.10 Violação da legislação previdenciária
As pessoas que venham a descumprir, de forma positiva (ação) ou negativa 

(omissão), as regras contidas na legislação previdenciária, estarão sujeitas à 

aplicação de penalidades administrativas (geralmente multa) e penais (art. 

168-A, 297, 337-A, dentre outros), conforme o caso. Portanto, muito cuida-

Que tal aprofundar seus 
conhecimentos sobre Direito 
Previdenciário? No link abaixo, 
você verá uma entrevista com 
o desembargador do Estado de 
São Paulo, Dr. Eros Picelli, para 
o programa Frente a Frente com 
a Justiça.
<http://www.youtube.com/
watch?v=L9VeD-X8ZYg>
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do! Não se arrisque a ter problemas com a Justiça e cumpra as obrigações 

legais.

Resumo 
Conforme determina a Constituição da República, em seu art. 195, toda 

a nossa sociedade é responsável pelo financiamento da seguridade social 

(saúde, previdência social e assistência social) e assim o faz por meio do pa-

gamento das chamadas “contribuições sociais”.

Vamos relembrar o que são essas “contribuições sociais”?

1) As das empresas:

 – incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos se-

gurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício;

 – incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro.

2) As dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição; e

3) As incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural;

Assim como o segurado materializa seu registro na previdência social por 

meio da sua inscrição, as empresas também devem fazer uma matrícula, 

que é o ato de cadastramento para identificação do contribuinte junto à 

previdência social.

Além da obrigação principal, que diz respeito ao recolhimento das contri-

buições, a empresa também é obrigada a realizar obrigações acessórias, as 

quais já mencionamos anteriormente.

Por fim, cumpre ressaltar que o indivíduo, ao descumprir as regras contidas 

na legislação previdenciária, estará sujeito à aplicação de penalidades admi-

nistrativas (geralmente multa) e penais. Por isso, muita atenção!
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Atividade de aprendizagem
São contribuições sociais, de acordo com a Lei n. 8.212/91, exceto:

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada  aos 

segurados a seu serviço.

b) as dos empregados domésticos.

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição.

d) as dos proprietários rurais, incidentes sobre o seu faturamento.

e) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro.

Ufa! Quanta responsabilidade, não é mesmo? Há pessoas que entendem 

que existem muitas obrigações, ou “encargos”, incidentes sobre a folha de 

pagamento, o que atrapalharia novas contratações e aumentaria o desem-

prego. Outros acreditam que esse financiamento é necessário para que os 

empregados - e não só as empresas – também sejam beneficiados pelas 

atividades econômicas. O que você acha?

De toda forma, esta aula foi muito importante, pois aprendemos sobre o pa-

pel da empresa na garantia dos direitos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Vimos como deve ocorrer o pagamento das contribuições sociais e o 

cumprimento das obrigações acessórias. Mas não para por aí! Ainda vere-

mos que uma empresa também tem que pagar impostos. Esse será o tema 

da próxima aula.
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Aula 6. Direito Tributário

Objetivos:

• compreender os conceitos que esclareçam a razão pela qual 

existem os tributos e porque devemos pagá-los; e

• conhecer os impostos federais, estaduais e municipais, sobre o 

que incidem e quando devem ser pagos.

Caro(a) estudante ,

Estamos na reta final da nossa disciplina de Fundamentos de Direito. É! Re-

almente  é muita informação e nem sempre vamos ter tudo na “ponta da 

língua”.  Não se preocupe, pois você sempre vai poder voltar ao material 

para relembrar as matérias e também complementar os estudos com outras 

fontes. Na verdade, o conhecimento vai-se consolidar, mesmo, com a apli-

cação, no  dia a dia, de tudo o que está sendo visto  nesta disciplina. Agora, 

vamos caminhar para a finalização de nossa jornada conhecendo um pouco 

mais sobre os “tributos”, os impostos, as taxas e as contribuições, enfim, 

a carga tributária que nós, pessoas físicas ou jurídicas, pagamos ao Estado 

para a manutenção de serviços públicos. Analisaremos o que justifica cada 

um deles, quem deve pagar e como deve ser pago.

6.1 Direito Tributário
6.1.1 Conceitos básicos
Vamos começar falando dos tributos, que são as obrigações impostas às 

pessoas físicas e jurídicas de recolher valores ao Estado para contribuir para o 

seu financiamento. Na realidade, eles não são nenhuma novidade e existem 

desde a antiguidade. Já no Império Romano, por exemplo, muitas guerras 

ocorriam com o objetivo de subjugar povos e deles cobrar tributos.  Portugal 

também cobrava tributos dos exploradores do Novo Mundo, no Brasil, ali-

mentando as bolsas da corte lusitana. 
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Destaca-se o fato de que a cobrança dos tributos decorria, principalmente, 

da detenção do poder econômico e do poder militar. Somente aqueles que 

estavam submissos a esses poderes eram obrigados a pagar. Porém, com o 

tempo, tanto os contribuintes quanto a fonte dos tributos e sua aplicação 

sofreram modificações.

Hoje, os tributos servem para que o Estado possa cumprir seus objetivos, 

quais sejam, atender às necessidades da sociedade e prestar os serviços pú-

blicos que lhe são exigidos. Isso se dá porque, para realizar as atividades 

previstas na Constituição e nas leis, ele precisa  estruturar-se, assim como 

qualquer organização que possua uma finalidade específica.

Por outro lado, em um sentido mais amplo, é  preciso dizer que, para seu 

funcionamento, o Estado se envolve em uma série de atividades, que geram 

receitas não somente decorrentes de tributos e outras origens, mas também 

uma série de despesas para cumprimento de suas obrigações. Tal circunstân-

cia gera um fluxo de recursos patrimoniais e financeiros, envolvendo o ente 

público em um sistema tão complexo quanto assim o for a sociedade a que 

se refere. 

Diante desse contexto, podemos começar a entender melhor o tema dos tri-

butos, compreendendo-o de forma mais ampla e estabelecendo alguns con-

ceitos com os quais você vai trabalhar sempre que falar de Direito Tributário.

Assim, é importante saber que todo valor que entra para os cofres da União, 

dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios é chamado de ingresso pú-
blico. Por outro lado, o ingresso público pode ocorrer por meio de Receitas 

Públicas Originárias ou Receitas Públicas Derivadas, conforme será grafica-

mente explicado mais adiante. 

Já as Receitas Públicas Originárias, segundo Borba (2007), são aquelas ob-

tidas através da exploração do próprio patrimônio da administração, por 

meio da venda de bens ou serviços. Os bens da União e dos Estados estão 

elencados, respectivamente, nos artigos 20 e 26, da Constituição de 1988. 

Por outro lado, Receitas Públicas Derivadas são receitas obtidas pelo Estado 

em razão da sua condição de soberania, exigindo-as das pessoas de forma 

compulsória, explorando financeiramente bens pertencentes ao patrimônio 

de particulares. São coercitivamente impostas aos cidadãos e empresas. O 

Tributo é a principal espécie de Receita Pública Derivada obtida pelo ór-

gão tributante (há, também, as decorrentes de penalidades e reparações de 

No Brasil, os tributos podem ter 
função:

Fiscal - Quando têm como 
objetivo a arrecadação de 

recursos financeiros para o 
Estado, como o imposto de 

renda, por exemplo;

Extrafiscal - Quando o 
objetivo é interferir no domínio 

econômico, buscando regular 
determinados setores da 

economia. As mudanças no IPI 
possuem essa função.

Parafiscal - Quando ocorre a 
delegação, pela pessoa política 

(União, Estados-Membros, 
Distrito Federal e Municípios), 

mediante lei, da capacidade 
tributária ativa à terceira pessoa 

(de direito público ou privado), 
de forma que esta arrecade o 

tributo, fiscalize sua exigência e 
se utilize dos recursos auferidos 

para a consecução de seus 
fins, como por exemplo, a 

contribuição anual paga pelos 
advogados à OAB.

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Tributo)
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guerra). 

Vamos visualizar melhor as informações no esquema abaixo.

Conhecendo a classificação representada pelo gráfico, podemos avançar na 

conceituação de tributo, o qual, conforme estabelece o art. 3º do Código 

Tributário Nacional, é: 

a) toda prestação pecuniária (dinheiro); 

b) compulsória (obrigatória); 

c) em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir; 

d) que não constitua sanção de ato ilícito; 

e) instituído por lei (somente lei pode instituir ou aumentar tributo – princí-

pio da legalidade); e

f) cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, 

conforme determina a lei.

Figura 16 
Fonte: autor
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Há, ainda, outra classificação, que subdivide o tributo em espécies,  das 

quais o imposto é a principal. Essas espécies estão previstas nos artigos 145, 

148 e 149, da Constituição Federal, e no art. 5º da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e são: impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições parafis-

cais (ou especiais).  Vamos ver o gráfico explicativo.

6.2 Impostos
Como vimos acima, impostos são uma espécie de tributo, o qual, por sua 

vez, é uma espécie de receita pública derivada. Como você pode perceber, o 

tema “tributário” é bastante extenso e bastante controverso, diante de sua 

complexidade. Assim, em razão da extensa quantidade de tributos, do grau 

de abrangência proposto para a disciplina e a pertinência para seus objeti-

vos,  vamos nos concentrar na espécie “imposto” (como vimos, há ainda 

taxas, contribuições etc.).

Para começar, temos que lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 

145, inciso I, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

nicípios podem instituir (criar) impostos, ou seja, ela prevê a competência 

tributária desses entes federados para a criação de um imposto. Além dis-

so, ela determina que, sempre que possível, os impostos devem ter caráter 

pessoal e devem ser calculados de acordo com a capacidade econômica do 

contribuinte.

Entretanto, o que se vê, na realidade, é que a maioria dos impostos no Brasil 

não é graduada de acordo com a capacidade econômica do contribuinte e, 

muito menos, tem caráter pessoal. Nos casos em que a incidência é direta e 

Figura 17 
Fonte: autor

Você sabe quantos tributos 
existem em nosso país?

Segundo o sítio http://www.
portaltributario.com.br (clique 

no título “Os Tributos”), existem 
aproximadamente 85 tributos no 

Brasil. Nesse mesmo local você 
pode conhecer cada um deles, 

seus casos de incidência (quando 
ele será aplicado) e fato gerador 

(o momento em que gera um 
dever de pagar), dentre outras 

informações.
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pessoal, como é o caso do imposto de renda, é fácil identificar quais pessoas 

serão tributadas e, assim, criar uma gradação que cumpra os princípios aci-

ma mencionados.

Todavia, por outro lado, se o imposto recai de forma indireta sobre um pro-

duto, por exemplo - como acontece com o Imposto sobre Produtos Indus-

trializados (IPI) e com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) - cria-se uma cadeia de incidências, com transferências de responsa-

bilidades entre pessoas, que dificultam muito a observância do princípio da 

gradação da capacidade de contribuir. Desse modo, o ICMS e o IPI, inciden-

tes sobre determinados produtos, têm o mesmo valor quando tal produto é 

adquirido por alguém muito pobre ou muito rico.

Princípio da capacidade contributiva

Ao criar os impostos, o legislador deve levar em conta, sempre que 
possível, a situação particular de cada contribuinte, permitindo com 
isso que seja realizada a justiça tributária ao não exigir imposto aci-
ma do suportável. O princípio da capacidade contributiva é realizado, 
por exemplo, no imposto de renda, em que existem alíquotas dife-
renciadas e se permitem várias deduções de acordo com a situação 
do contribuinte.

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_tributário)

Conceitualmente falando, de acordo com o que nos diz o art. 16 do Códi-

go Tributário Nacional - CTN, podemos afirmar que o imposto é o tributo 

cuja obrigação tem por fato gerador uma atividade que não tem qualquer 

dependência com uma atividade específica do Estado em relação ao contri-

buinte (ele é não vinculado) ou, melhor dizendo, não é contraprestacional. 

Assim, seu objetivo é a pura e simples captação de riqueza para a Fazenda 

Pública e não a prestação de retorno direto para os seus pagadores (ainda 

que os impostos, após ingresso nos cofres públicos, venham a prestar varia-

dos serviços à população).

Por tudo isso, o imposto é considerado o “tributo por excelência”, 
sua essência, não apenas por representar a sua mais importante e 
significativa espécie, mas também por ter como característica prin-
cipal a simples exigência de transferência obrigatória de recursos da 
sociedade para os cofres públicos, a partir da ocorrência de situações 
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específicas previstas em lei.

Há, entretanto, o que se chama de “imposto extrafiscal” (mencionado an-

teriormente), que é o tipo de imposto cuja finalidade essencial – em oposi-

ção ao imposto fiscal – não é a arrecadação de recursos financeiros, mas a 

produção de efeitos econômicos pela indução dos comportamentos que se 

desejam dos agentes da economia. 

São eles: 

1. imposto de importação - II; 

2. imposto de exportação - IE; 

3. imposto sobre produtos industrializados - IPI; e

4. imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos 

ou valores mobiliários – IOF.

Um exemplo da história recente é o da indústria automobilística, em que o 

Governo no ano de 2009, em razão de uma crise econômica global, elimi-

nou a cobrança do IPI - cuja alíquota era de 7% - para carros de motor 1.0 

e reduziu pela metade a alíquota dos carros mais potentes. Com esse com-

portamento do Governo, as vendas foram aquecidas e, consequentemente, 

a produção se ampliou. Cessados os efeitos principais da crise, o imposto 

retornou aos patamares anteriores. 

A seguir, vamos apresentar os principais tipos de impostos, divididos em 

razão da competência (federal, estadual, municipal) de criação, mencionan-

do–se, para cada um, seu fato gerador, sujeito passivo e vedações constitu-

cionais à sua incidência (imunidades). 

Vamos ver, sinteticamente, alguns conceitos necessários para entender as 

classificações que serão apresentadas a seguir.

• Fato gerador: o fato gerador da obrigação é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à incidência do tributo.

• Sujeito passivo: é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo, ou seja, 

é o devedor da obrigação.

Veja um vídeo sobre direito 
tributário, com conceitos e 

classificações sobre tributos, em:
<http://www.youtube.com/

watch?v=BFIaxg-t3aQ>
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• Base de cálculo: o valor relativo sobre o qual o tributo será calculado.

• Imunidade: limitação do poder de tributar.

6.2.1  Impostos de competência privativa   
   da União

6.2.1.1 Imposto de Importação (II) 
Art. 153, I, da Constituição Federal e arts. 19 a 22 do CTN

6.2.1.1.1. Fato gerador
• Entrada de produtos no território nacional.

6.2.1.1.2 Base de cálculo 
• Quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela lei 

tributária.

• Quando a alíquota for ad valorem (com base no preço), o preço normal 

que o produto, ou seu similar alcançaria, ao tempo da importação, em 

uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou 

lugar de entrada do produto no país.

• Quando se tratar de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, 

o preço da arrematação.

6.2.1.1.3 Sujeito passivo
• O importador ou quem a lei a ele equiparar.

• Arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.

6.2.1.1.4 Imunidades
• Não incidirá sobre a importação de ouro do exterior, quando esse for de-

finido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, nos termos 

do art. 253, § 5º, da CF.

• Não incidirá sobre a exportação de livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão (art. 150, VI, d, da CF).

6.2.1.2 Imposto de Exportação (IE) 
Art. 153, II, da Constituição Federal e arts. 23 a 28 do CTN
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6.2.1.2.1 Fato gerador
Saída de produto nacional ou nacionalizado (Nacionalizado é o produto que 

tenha sido internado a título definitivo e, portanto, não está sob regime de 

admissão temporária como estão os veículos de turistas estrangeiros, peças 

para exposição e outros) do território nacional, qualquer que seja a finalida-

de de quem remete. Não importa que se trate de doação ou mercadoria do 

próprio remetente, o fato da saída do país ocasiona o fato gerador.

Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da Guia 

de Exportação ou documento equivalente. Já na legislação ordinária, temos 

o Decreto-lei nº 1.578 de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre o im-

posto de exportação. O Poder Executivo relacionará os produtos sujeitos ao 

imposto.

Devido ao fato de que o equilíbrio da balança comercial depende fun-
damentalmente do esforço de exportação, a regra é a não incidência, 
a isenção ou a alíquota zero para o Imposto de Exportação, já que 
a incidência desse tributo diminuiria a competitividade do produto 
nacional no mercado internacional.

6.2.1.2.2 Base de cálculo 
• Quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela lei 

tributária.

• Quando a alíquota for ad valorem (com base no preço), o preço normal 

que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em 

uma venda em condições de livre concorrência. 

• Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for suscetível de 

oscilações bruscas no mercado internacional, o Poder Executivo, median-

te ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios específicos ou 

estabelecerá pauta de valor mínimo, para apuração de base de cálculo.

Segundo a lei 9716/98, (Receita Federal. Lei 9.716/98. Disponível em <http://
www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/Ant2001/lei971698.
htm> Acesso em: 04 nov. 2013.) para efeito de determinação da base de 

cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias exportadas não pode-

rá ser inferior ao seu custo de aquisição ou produção, acrescido dos impos-

tos e das contribuições incidentes e de margem de lucro de quinze por cento 

sobre a soma dos custos, mais impostos e contribuições.
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Segundo Borba (2007), a lei pode adotar como base de cálculo a parcela do 

valor ou do preço excedente de valor básico, fixado de acordo com os crité-

rios e dentro dos limites por ela estabelecidos.

6.2.1.2.3 Contribuinte
• Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar, 

considerada qualquer pessoa que promova a saída de produtos do ter-

ritório nacional. (art. 27 do CTN e art. 5º do Decreto-Lei nº. 1.578/77).

6.2.1.2.4 Imunidades
• Não incidirão sobre a exportação de ouro, quando esse for definido em 

lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, nos termos do art. 

253, § 5º, da CF.

• Não incidirão sobre a exportação de livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão (art. 150, VI, “d”, da CF).

6.2.1.2.5 Alíquotas
• A alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-

-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do 

comércio exterior.

• Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 

150%.

6.2.1.3 Imposto sobre rendas e proventos de   
       qualquer  natureza (IR) 
Art. 153, III, da Constituição Federal e arts. 43 a 45 do CTN

6.2.1.3.1 Fato gerador
• Aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proven-

tos de qualquer natureza. Renda é todo produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos. Proventos, por sua vez, é todo acréscimo 

patrimonial não compreendido pela renda.

6.2.1.3.2 Base de cálculo
• O montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos de 

qualquer natureza tributáveis, correspondente ao período de apuração.

As pessoas jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas 

Visite o sítio da Receita Federal 
para mais informações sobre 
o controle administrativo das 
importações e exportações:
<http://www.receita.fazenda.
gov.br/Aduana/ProcAduExpImp/
ContrAdmin.htm>
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por uma das formas acima expostas. No primeiro caso, por montante real, 
tem-se por base o lucro líquido do exercício, com as adições, exclusões e 

compensações previstas na legislação. 

No segundo caso, montante arbitrado, o valor é determinado pela autori-

dade fiscal. Ele é utilizado quando o sujeito passivo não repassa à Fazenda 

Pública as informações necessárias para a apuração do imposto ou, quando 

as fornecem, essas não dispõem de credibilidade. 

No montante presumido, por fim, que é a forma de tributação mais simples, 

o valor é apurado com base no lucro real, obtido, em geral, a partir da apli-

cação de um percentual sobre a receita bruta da empresa. 

Segundo o Portal Tributário (Portal Tributário. IRPJ - LUCRO REAL. Dispo-

nível em: <http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html> 

Acesso em: 04 nov. 2013.), como regra geral, integram a base de cálculo 

todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denomina-

ção que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da 

existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou 

negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na 

norma específica de incidência do imposto.

6.2.1.3.3 Contribuinte
• O titular da disponibilidade econômica ou jurídica das rendas e proventos 

de qualquer natureza.

• A lei pode considerar contribuinte o possuidor, a qualquer tipo, dos bens 

produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

• A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributá-

veis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimen-

to lhe caibam.

São contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) as pessoas jurí-

dicas e as empresas individuais.

As disposições tributárias do imposto de renda aplicam-se a todas as 
firmas e sociedades, registradas ou não.
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6.2.1.3.4 Período de apuração
• Segundo a Lei Nº 9.430/96 (Casa Civil. LEI Nº 9.430, DE 27 DE DE-

ZEMBRO DE 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l9430.htm> Acesso em: 04 nov. 2013.), o imposto será de-

terminado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos 

de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 

30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. À opção do 

contribuinte, o lucro real também pode ser apurado por período anual. 

6.2.1.3.5 Alíquota (art. 228 do Dec. nº 3.000, de 26 de  
       março de 1999)
• A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto 

à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, apurado de con-

formidade com o Regulamento.

• O disposto neste item aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore 

atividade rural.

6.2.1.3.6 Adicional
Segundo o Portal Tributário (Portal Tributário. IRPJ - LUCRO REAL. Dis-
ponível em: <http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html> 
Acesso em: 04 nov. 2013.):

•	 A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multipli-
cação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do 
respectivo período de apuração sujeita-se à incidência de adicional 
de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).

•	 O adicional de que trata este item será pago juntamente com o 
imposto de renda apurado pela aplicação da alíquota geral de 15%.

O disposto neste item aplica-se, igualmente, à pessoa jurídica que explore 

atividade rural.

6.2.1.4 Imposto sobre produtos industrializados (IPI) 
Art. 153, IV e §3º, da Constituição Federal e arts. 46 a 51 do CTN

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incide sobre produtos indus-

trializados, nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas 

pelo Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002.
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6.2.1.4.1 Conceitos básicos
Vamos ver o que são produtos industrializados e industrialização. 

Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida 
no RIPI como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou interme-
diária. Industrialização é qualquer operação que modifique a nature-
za, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade 
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.

Algumas atividades, previstas no art. 5º do Decreto 4.544/02, não estão 

englobadas no conceito de industrialização. São exemplos: o preparo de 

produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação; 

a confecção ou preparo de produto de artesanato; a manipulação em farmá-

cia, para venda direta a consumidor, de medicamentos oficinais e magistrais, 

mediante receita médica; a confecção de vestuário, por encomenda direta 

do consumidor ou usuário, em oficina ou na residência do confeccionador, 

dentre outros.

Também por força do artigo 12 da Lei 11.051/2004, não se considera indus-

trialização a operação de que resultem os produtos relacionados nos códi-

gos 2401.10.20, 2401.10.30, 2401.10.40 e na subposição 2401.20 da TIPI, 

quando exercida por produtor rural pessoa física.

E o que são estabelecimentos industriais?

Segundo o Portal Tributário (Portal Tributário. IPI - Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados. Disponível em: <http://www.portaltributario.
com.br/tributos/ipi.html> Acesso em: 04 nov. 2013.), estabelecimento 
industrial é o que executa qualquer das operações consideradas in-
dustrialização, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota 
zero ou isento.

Os estabelecimentos industriais, quando derem saída a matérias-pri-
mas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de 
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização 
ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens 
de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento indus-
trial em relação a essas operações.
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6.2.1.4.2 Fato gerador
São fatos geradores:

• o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;

• a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a in-

dustrial; e

• a arrematação do produto, quando apreendido ou abandonado e levado 

a leilão.

6.2.1.4.3 Contribuintes
São obrigados ao pagamento do IPI como contribuinte: 

• o importador ou quem a lei a ele equiparar; 

• o industrial ou quem a lei a ele equiparar; 

• o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos con-

tribuintes definidos no item anterior; e

• o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a lei-

lão.

6.2.1.4.4 Imunidade
          
Segundo o Portal Tributário (Portal Tributário. IPI - Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados. Disponível em: <http://www.portaltributario.
com.br/tributos/ipi.html> Acesso em: 04 nov. 2013), são imunes da inci-
dência do IPI: 

•	 os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão;

•	 os produtos industrializados destinados ao exterior;

•	 o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumen-
to cambial; e

•	 a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais 
do país.
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Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto e a este 
for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pa-
gamento do imposto e da penalidade cabível, como se a imunidade não 
existisse.

Cessará a imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais 
e periódicos quando este for consumido ou utilizado em finalidade di-
versa da prevista, ou encontrado em poder de pessoa que não seja 
fabricante, importador, ou seus estabelecimentos distribuidores, bem 
assim que não sejam empresas jornalísticas ou editoras.

Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um Estado/Distrito 

Federal para outro, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial.

6.2.1.5 Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valo-
res mobiliários (IOF) 
Art. 153, V e §5º, da CF, e arts. 63 a 67 do CTN

6.2.1.5.1 Fato gerador
Segundo Borba (2007), constituem fato gerador:

• quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou 

parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou 

sua colocação à disposição do interessado;

• quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda 

nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou sua co-

locação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda 

estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;

• quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice 

ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da 

lei aplicável;

• quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, 

transmissão, ao pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável; 

e

• a incidência definida no primeiro item exclui a definida no quarto item.
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6.2.1.5.2 Base de cálculo
Segundo o Portal DJI, (DJI, Índice Fundamental do Direito. Disponível em: 

<http://www.dji.com.br/codigos/1966_lei_005172_ctn/063a067.htm> 

Acesso em: 04 nov.  2013.), Tem-se como base de cálculo:

• quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreen-

dendo o principal e os juros;

• quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda na-

cional, recebido, entregue ou posto à disposição;

• quanto às operações de seguro, o montante do prêmio; e

• quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

 – na emissão, o valor nominal mais o ágil, se houver;

 – na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em 

Bolsa, conforme a lei; e

 – no pagamento ou resgate, o preço.

6.2.1.5.3 Contribuinte
Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como 

dispuser a lei. Desta forma, caberá ao legislador ordinário estabelecer em 

cada caso quem será o contribuinte.

6.2.2  Imposto de competência privativa dos  
   Estados e do Distrito Federal

         
6.2.2.1 Imposto sobre operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de co-
municação, ainda que as operações e as prestações 
se iniciem no exterior - ICMS. 
Art. 155, II e §§2º a 5º, da CF e Lei Complementar nº 87/96.

Seguindo o nosso caminho, é importante lembrar que o ICMS surgiu da 

unificação de seis outros impostos existentes antigamente: imposto sobre 

circulação de mercadorias; imposto único sobre minerais; imposto único so-

bre combustíveis líquidos e gasosos; imposto único sobre energia elétrica; 

imposto único sobre transportes; e imposto único sobre comunicações.

Veja um vídeo explicativo sobre 
as atribuições da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, órgão 
jurídico da Administração 
Brasileira pertencente à 
Advocacia-Geral da União, 
responsável pela inscrição em 
dívida ativa e cobrança judicial 
de créditos tributários na esfera 
federal, disponível em:
< http://www.youtube.com/
watch?v=IOxw7ZWTDoE>

1.O ICMS possui uma estrutura 
legal bastante difícil de 
entender, porque cada Estado da 
Federação tem regras específicas. 
Para começarmos de uma 
maneira mais fácil e permitir um 
melhor entendimento, que tal 
assistirmos a um desenho? Vai 
ser divertido e bastante didático. 
Então acesse:

<http://www.youtube.com/
watch?v=c8B5vMTNXAo >

2.Agora que você já sabe o 
básico sobre o ICMS, é hora de 
aprofundar um pouco mais com 
um vídeo do programa “Prova 
Final”, da TV Justiça, onde o 
Prof. Alessandro Spilborghs fala 
sobre o ICMS. Veja em:

<http://www.youtube.com/
watch?v=EzgyBdmXepI>
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Em função da complexidade resultante dessa fusão de fatos geradores di-

versos, o constituinte dedicou especial atenção ao referido tributo nos doze 

incisos do parágrafo 2º e nos parágrafos 3º e 5º do art. 155 da CF. Quanto 

às normas gerais, essas estão previstas na Lei Complementar nº 87/96, co-

nhecida como Lei Kandir. Então passemos à análise do artigo constitucional.

6.2.2.1.1 Não cumulatividade do ICMS
Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

II- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-

cação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

I- será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 

com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 

ou pelo Distrito Federal; (grifo nosso) (Constituição Federal)

Como exemplo da aplicação desse dispositivo, supondo que uma indústria 

“A” venda para outra indústria “B” um produto por R$ 1.000,00 e esta, por 

sua vez, venda-o para um varejista por R$ 1.300,00, o qual vende finalmente 

o produto para o consumidor final por R$ 1.700,00, tendo todas essas ope-

rações com incidência do ICMS à alíquota de 10%, então:

Quando a mercadoria entra no estabelecimento, gera um crédito naquele 

mês, só gerando débito quando ocorrer sua saída do mesmo estabelecimen-

to. Percebe-se que, na análise apresentada acima, as expressões “débito” 

e “crédito” são empregadas de forma diferente da qual foi utilizada pelos 

contabilistas.

Figura 18 
Fonte: autor
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6.2.2.1.2 Não geração de crédito por isenção, não   
      incidência e imunidade
Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

II- a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da 

legislação:       

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido 

nas operações ou prestações seguintes; (grifo nosso)   

(...)        

(Constituição Federal)

Esse dispositivo determina que, se uma operação não for tributada pelo 

ICMS, quer seja por isenção, não incidência e, por analogia, imunidade, não 

vai gerar crédito para compensação com o montante devido nas operações 

ou prestações seguintes, como se vê na figura:

O constituinte permitiu que o legislador estadual alterasse essa nor-
ma, permitindo, em alguns casos, que, mesmo não sendo tributada a 
operação, seja mantido o crédito para a etapa seguinte. Esse benefí-
cio fiscal é chamado crédito presumido.

Figura 19 
Fonte: autor

Produto R$ 1.000,00
Produto - R$ 1.300,00
Débito - R$ 130,00
Crédito - ZERO
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6.2.2.1.3 Anulação de crédito por isenção, não incidência  
      e imunidade
 Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

II- a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da 

legislação:       

(...)        

a) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 

(grifo nosso)       

(...)        

(Constituição Federal)

Já nesse caso, como a etapa exonerada do imposto é posterior à outra, o 

estabelecimento beneficiado deverá anular o crédito relativo às operações 

anteriores. Aqui, também, o legislador estadual pode dispor de modo diver-

so, concedendo um benefício chamado manutenção de crédito.

6.2.2.1.4 Seletividade do ICMS
Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:

Figura 20
Fonte: autor
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(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

III- poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços; (grifo nosso)     

(...)        

(Constituição Federal)

O ICMS poderá ser seletivo, em virtude da essencialidade das mercadorias 

e dos serviços. É bom observar que, enquanto a Constituição exige a sele-

tividade para o IPI (art. 153, §3º, I, da CF), apenas autoriza para o caso do 

ICMS. Assim, quanto mais essencial a mercadoria ou o serviço, menor será 

a alíquota.

Os incisos IV e V, do §2º, do art. 155 estabelecem limitações para o legis-

lador estadual fixar as alíquotas do imposto. O legislador estadual só fixa as 

alíquotas para operação e prestações internas, ou seja, dentro do próprio 

Estado, tendo que respeitar máximo e mínimo que é facultado ao Senado 

estabelecer.

6.2.2.1.5 Igualdade de alíquotas interna e externa
Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

VI- salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não 

poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. 

(grifo nosso) Constituição Federal)

Esse dispositivo indica que, em regra, as alíquotas internas dos Estados não 

poderão ser inferiores à alíquota interestadual. Assim, evita-se que determi-

nada unidade da Federação, que seja grande adquirente de mercadorias de 

outros Estados, possa criar alíquotas internas baixas para atrair as indústrias 

para o seu território.
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Note-se que o legislador permite deliberação em contrário, nos termos do 

inciso XII, mediante regulamentação de lei complementar. A Lei Comple-

mentar Federal nº 24/75, recepcionada pela atual Constituição, prevê que 

as isenções serão concedidas ou revogadas por meio de convênios entre as 

unidades da Federação.

6.2.2.1.6 Aplicação de alíquota interestadual entre   
       contribuintes do ICMS
Vamos ver o que diz a legislação: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços 

a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:  

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 

imposto. (grifo nosso)  (Constituição Federal)

Para exemplificar, imaginemos a seguinte situação. Considerando alíquotas 

interestaduais do ICMS em 12% e alíquotas internas de Acre e Rondônia em 

17% - há uma remessa de cortinas para uma indústria de madeira, que é 

consumidora final com relação às cortinas e é contribuinte do ICMS para o 

Acre ao vender aglomerados. Nesse caso, o vendedor do uniforme recolhe 

para RO o ICMS de 12%. Já a indústria terá que recolher para o Acre o ICMS 

de 17-12 = 5%.

6.2.2.1.7 Aplicação de alíquota interna para não   
       contribuinte externo
Vamos ver o que diz a legislação: 

(...)        

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. 

(grifo nosso) (Constituição Federal)

Essa alínea prevê situação diferente! Nesse caso (considerando alíquotas in-

terestaduais do ICMS – 12% e alíquotas internas de Acre e Rondônia em 

17%), supondo remessa de cortinas para uma residência - que é consumido-

ra final com relação às cortinas e não é contribuinte do ICMS para o Acre - o 
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vendedor da cortina recolhe para Rondônia o ICMS de 17%, enquanto não 

será devido ICMS pelo consumidor final para MG.

Veja a legislação:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre:       

(...)        

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte:  

(...)        

VIII- na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna e a interestadual. (Constituição Federal)

Esse inciso complementa a hipótese contida no inciso VII, letra a, já que pre-

vê que, considerando alíquotas interestaduais do ICMS – 12% e alíquotas 

internas de MG e SP – 18%, a camisaria terá que recolher para MG o ICMS 

de 18-12=6%.

Não se pode esquecer de que, se a operação for entre contribuin-
tes com mercadoria destinada à industrialização ou comercialização, 
somente haverá incidência do ICMS na saída do Estado remetente, 
ficando a tributação no Estado destinatário para quando houver pos-
terior saída do estabelecimento adquirente.

6.2.2.1.8 Fato gerador (art. 12, Lei Complementar nº 87/96)
Segundo o Portal tributário, (Portal Tributário. ICMS - Imposto Sobre Circula-

ção de Mercadorias e Prestação de Serviços. Disponível em: <http://www.
portaltributario.com.br/tributos/icms.html> (Acesso em: 04 nov. 2013), 

são fatos geradores:

• saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 

outro estabelecimento do mesmo titular (art. 12, I, Lei Kandir);

• fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qual-

quer estabelecimento (art. 12, II, Lei Kandir);

• operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimen-

to de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos 

similares;
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• prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

• prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, in-

clusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, 

a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

• fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreen-

didos na competência tributária dos municípios;

• fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao im-

posto sobre serviços, de competência dos municípios, quando a lei com-

plementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto 

estadual;

• a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou ju-

rídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 

permanente do estabelecimento (art. 155, §2º, X, CF);

• o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; e

• a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lu-

brificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia 

elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 

decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado 

onde estiver localizado o adquirente.

6.2.2.1.9 Contribuinte (art. 4º a 7º, Lei Complementar  
      nº 87/96)
Segundo o Portal Tributário  (Portal Tributário. ICMS - Imposto Sobre Circula-

ção de Mercadorias e Prestação de Serviços. Disponível em: <http://www.
portaltributario.com.br/tributos/icms.html> (Acesso em: 04 nov. 2013.), 

• Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habi-

tualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 

circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interes-

tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior.
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• É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem ha-

bitualidade ou intuito comercial:

a) importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finali-

dade; 

b) seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se te-

nha iniciado no exterior; 

c) adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; e

d) adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de pe-

tróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização. 

•  A lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando 

os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do 

tributo.

6.2.2.1.10 Não incidências (art. 3º, Lei Complementar  
         nº 87/96)
Segundo o Portal Tributário  (Portal Tributário. ICMS - Imposto Sobre Cir-

culação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Disponível em: <http://
www.portaltributario.com.br/tributos/icms.html>  Acesso em: 04 nov. 

2013.), o imposto não incide sobre:

a) operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua im-

pressão;

b) operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive 

produtos primários e produtos industrializados  semielaborados, ou serviços 

(art. 155, § 2º, X, a, CF);

c) operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando desti-

nados à industrialização ou à comercialização (art. 155, § 2º, X, b, CF);

d) operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial (art. 155, §2º, X, c, CF);



Rede e-Tec Brasil 120 Fundamentos de Direito

e) operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a 

ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qual-

quer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre 

serviços, de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas 

na mesma lei complementar;

f) operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de pro-

priedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

g) operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a 

operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do de-

vedor;

h) operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do 

bem arrendado ao arrendatário; e

i) operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens 

móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.

6.2.3 Imposto de competência privativa dos   
  municípios      
 

6.2.3.1 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 
(ISS) 
Art. 156, III e § 3º, da CF e Lei Complementar nº 116, de 31/07/03

6.2.3.1.1 Fato gerador
A prestação dos serviços abaixo discriminados, ainda que esses não se cons-

tituam como atividade preponderante do prestador, constitui fato gerador.

• serviços de informática e congêneres;

• serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza;

• serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congê-

neres;

• serviços de saúde, assistência médica e congêneres;

• serviços de medicina, e assistência veterinária e congêneres;
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• serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres;

• serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, cons-

trução civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e con-

gêneres;

• serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, ins-

trução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau de natureza;

• serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres;

• serviços de intermediação e congêneres;

• serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e con-

gêneres;

• serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres;

• serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia;

• serviços relativos a bens de terceiros;

• serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles 

prestados por instituição financeira autorizada a funcionar pela União ou 

por quem de direito;

• serviços de transporte de natureza municipal;

• serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 

congêneres;

• serviços de regulação de sinistros vinculado a contratos de seguro;

• serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 

bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmio e congê-

neres;

• serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodovi-

ários, ferroviários e metroviários; 
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• serviços de registros públicos, cartorários e notariais;

• serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 

adesivos e congêneres;

• dentre outros.

6.2.3.1.2 Contribuintes
Contribuinte é o prestador do serviço, conforme art. 5º, da Lei Complemen-

tar nº 116/03. Mas, de acordo com o art. 6º, dessa mesma lei, a responsabi-

lidade pelo crédito pode ser repassada a uma terceira pessoa, vinculada ao 

fato gerador da respectiva obrigação.

6.2.3.1.3 Imunidades
As imunidades relativas ao ISS são aquelas previstas no art. 150, VI, a, b, c, 

da Constituição Federal.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuin-

te, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-

cípios:       

(...)        

VI- instituir impostos sobre:     

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;   

b) templos de qualquer culto;     

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 

de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei;      

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

(...) 

6.2.3.1.4 Não incidência
Os casos de não incidência estão previstos no art. 2º, da Lei Complementar 

nº 116/03:

Art. 2º. O imposto não incide sobre:

I- as exportações de serviços para o exterior do País;

II- a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores 
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avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conse-
lho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e 
dos delegados-gerentes; 

III- o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o 
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos morató-
rios relativos a operações de crédito realizadas por instituições finan-
ceiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o 
pagamento seja feito por residente no exterior. 

6.3 Simples Nacional
A legislação brasileira, no que se refere à apuração e recolhimento dos 

impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, deu tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte mediante a adoção de um regime único de 

arrecadação.

Inicialmente, institui-se o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte – Sim-

ples, por meio da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 

Posteriormente, o Simples Federal foi extinto em 01 de julho de 2007, con-

forme disposto no art. 89 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, que revogou a Lei nº 9.317/96 e instituiu o novo regime para as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, denominado Simples Nacional. 

Dessa forma, hoje está em vigor o Simples Nacional, que abrange os 
tributos administrados pela União (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI 
e CPP), além de dois impostos, um estadual (ICMS) e um municipal 
(ISS), no regime unificado de arrecadação.

Tributos de arrecadação do Simples Nacional:

•  Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

•  Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

Para mais informações e 
esclarecimentos, acesse:

Sítio da Receita Federal sobre o 
tema: 
http://www.receita.fazenda.
gov.br/Legislacao/LegisAssunto/
simplesNacional.htm

Cartilha sobre o Simples 
Nacional:
http://www8.receita.
fazenda.gov.br/
SimplesNacional/cartilha/
CartilhaSimplesNacional.pdf

Cursos online sobre o Simples 
Nacional
- Da Receita Federal
http://www.receita.fazenda.
gov.br/EnsinoDistancia/
SimplesNacional/Default.htm
- Da Fundação Getúlio Vargas
http://www5.fgv.br/fgvonline/
CursosGratuitos.aspx
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•  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

• Contribuição para o PIS/Pasep;

• Contribuição Previdenciária Patronal (CPP);

• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); e

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

O Simples Nacional é um regime facultativo para o contribuinte. Mesmo que 

a empresa esteja enquadrada na condição de ME e EPP, ela pode decidir 

não fazer a opção pelo Simples Nacional.

Nos termos do art. 18-A, da Lei Complementar nº 123, alterada pela Lei 

Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2002, o Empreendedor In-
dividual será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos impostos 

federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL).

Apresentamos aqui algumas noções básicas que lhe permitirão, no dia a dia, 

identificar conceitos que envolvem as questões tributárias, bem como as si-

tuações que ensejam a cobrança de impostos federais, estaduais ou munici-

pais. Esse foi mais um passo para você se apresentar de maneira competente 

em seu trabalho, seja para si ou para uma empresa. Você está, agora, apto a 

compreender o sistema tributário, a incidência de impostos e o que justifica 

cada um deles, quem deve pagar e como pagar. Esperamos que a aula real-

mente o auxilie na prática. Agora é com você! 

Resumo
Em síntese, os impostos são valores que deverão ser pagos ao Estado (União, 

Estados e Municípios) pelos contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas), em 

razão de um fato gerador incidente sobre uma base de cálculo. O pagamen-

to desses valores é que permitirá ao Estado o cumprimento de sua finalida-

de, que é atender às necessidades do povo de forma a alcançar o interesse 

público e o bem comum.

Empreendedor Individual: 
Empresário individual, nos 

termos do art. 18-A, §1º, da 
Lei Complementar nº 123/06, é 

aquele que tenha auferido receita 
bruta, no ano-calendário anterior, 
de até R$ 36.000,00 (trinta e seis 

mil reais).

Microempresa (ME): 
Microempresa (ME) é o  

empresário (antiga firma 
individual) a que se refere o artigo 

966 do Código Civil Brasileiro, a 
sociedade empresária (comercial) 

ou a sociedade simples (civil) 
que em cada ano tenha receita 

bruta igual ou menor que R$ 
240.000,00.

Empresa de Pequeno Porte 
(EPP): Empresa de pequeno porte 
(EPP) é o empresário (antiga firma 
individual) a que se refere o artigo 

966 do Código Civil Brasileiro, a 
sociedade empresária (comercial) 
ou a sociedade simples (civil) que 

obtenha, em cada ano, receita 
bruta maior que R$ 240.000,00 

e igual ou menor que R$ 
2.400.000,00.

Sujeito passivo: conforme art. 
121 do CTN, o sujeito passivo 

da obrigação tributária é o 
contribuinte ou o responsável, por 

disposição expressa de lei.

Isenção: as isenções ocorrem 
quando se excluem da cobrança 

do tributo, em certos casos, 
pessoas ou bens, o que acontece 
em razão de uma política fiscal. 

Neste caso, há o fato gerador, mas 
a lei dispensa o pagamento do 

tributo.

Não incidência: não incidência 
acontece quando o legislador, 

podendo criar o imposto, não o 
faz. Na não incidência não nascem 

crédito e obrigação, o que ocorre 
por vontade do legislador. 

Imunidade: está intimamente 
ligada à não incidência. A 

diferença é que a imunidade 
decorre de previsão constitucional, 

ou seja, é o próprio constituinte 
que estabelece a vedação de 

tributação. Neste caso, não há fato 
gerador.
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Como pudemos ver com detalhes nesta aula, cada imposto (II, IE, IR, IPI, IOF, 

ICMS, ISS) tem uma situação fática (acontecimento) que o justifica; um con-

tribuinte; uma alíquota; e uma forma de pagamento.

Atividades de aprendizagem 
1) O valor sobre o qual incidirá a tributação é:

a) a alíquota

b) o elemento objetivo do fato gerador

c) a base de cálculo

d) o fato gerador

2) Sobre o ICMS, é correto afirmar: 

a) poderá ter alíquotas diferenciadas, em função da essencialidade de mer-

cadorias e serviços.

b) é não cumulativo, mas não há possibilidade de compensação futura. 

c) incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. 

d) sendo isenta a saída, não será necessário anular o crédito correspondente 

da entrada.

Nesta aula, tivemos acesso a muitas informações, em um tema que de fato 

não é muito fácil. Mantenha esse caderno sempre à mão para consultas fu-

turas. Não dá para decorar tudo, então é saudável que se façam constantes 

retornos aos textos das aulas para reforçar o estudo e consolidar o conheci-

mento adquirido.
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Palavras Finais

Como você pôde perceber, o Direito é uma matéria de extrema relevância 

para o dia a dia de qualquer cidadão e, muito mais ainda, para um empreen-

dimento. Diante de qualquer ato de empresa que for praticar, procure recor-

rer à legislação para verificar o cumprimento de suas obrigações, tanto para 

se assegurar dos direitos que lhe são concedidos pelas normas, quanto para 

agir de forma ética em relação aos seus colaboradores. Por essa razão, na 

condição de administradores de um negócio, temos que acompanhar as mu-

danças que acontecem na legislação, de forma a evitar que o nosso conhe-

cimento fique defasado. Entretanto, não se preocupe: você sempre poderá 

contar com o auxílio de um profissional da área quando o assunto for mais 

complexo, seja um contador ou um advogado. O importante é entender a 

essência do que é administrar um negócio e os caminhos de como mantê-lo 

legalizado. Essa é uma das portas do sucesso a serem mantidas abertas.

De toda forma, temos que reconhecer: foi uma grande jornada, não é? Por 

isso, ao chegar ao final, agradecemos a sua paciência e perseverança. O 

Direito é uma área técnica e, nessa condição, exige o domínio de uma série 

de ferramentas e de um vocabulário adequado. Com esta disciplina, você 

estruturou as bases desse conhecimento, o qual carregará para sempre e lhe 

servirá em muitas ocasiões. Talvez você se tenha  interessado mais por um 

tema ou por outro, e isso poderá  dar-lhe alguns indicativos quanto ao seu 

perfil gerencial.

Por fim, não se esqueça: o mundo gira em torno das informações existentes 

e, assim, o profissional atual é justamente o “profissional do conhecimento”. 

O acesso e o processamento de informações são condições e habilidades 

essenciais para o sucesso profissional no contexto contemporâneo e assim 

permanecerá por longo tempo. Isso significa que sua qualificação deverá ser 

constante e cada vez mais especializada. Aproveite que você começou esse 

processo e não pare. Nossa sociedade precisa dessa postura e você a merece. 

Desejamos, assim, bastante sucesso em seus projetos e muito amor e paz 

na sua vida.

Um abraço!



Rede e-Tec Brasil127

Guia de Soluções
Aula 1

1. O art. 5º da Constituição da República é uma parte de extrema impor-

tância para todos, pois faz referência, principalmente, aos nossos direitos 

individuais. Ele traz garantias de que o Estado não violará as liberdades de 

seu cidadão, bem como estabelece regras de convivência, como a igualdade 

entre homem e mulher, a liberdade de expressão, de pensamento e de asso-

ciação, bem como a livre locomoção em todo o país.

2. A Constituição da República, promulgada em 1988, é considerada a 

Constituição Cidadã. Isso porque, além de estabelecer uma série de direitos 

e garantias individuais, ofereceu enorme estabilidade para o trabalhador, 

protegendo-o nas relações desiguais com o capital. Muitos direitos previstos 

em lei foram “constitucionalizados”, o que significa que estão muito mais 

protegidos contra tentativas de supressão.

Aula 2

1. O objetivo principal do aviso prévio é possibilitar ao empregado encontrar 

um novo emprego e ao empregador encontrar um novo empregado. Para 

aquele que for demitido, é importante tomar conhecimento com antecedên-

cia, para que não fique sem remuneração antes de se empregar novamente, 

sendo que a possibilidade de ficar duas horas a menos no emprego pode 

ser bem utilizada para entrevistas, por exemplo. Já o empregador precisa, 

muitas vezes, realizar um processo seletivo para a substituição de um empre-

gado que está de saída.

2. Letra “c”.

Aula 3

1. De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade 

que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparida-

de, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 

ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua na-

tureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não 
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sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas con-

dições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; e

III - o abatimento proporcional do preço.

Aula 4

1. O Brasil já é a oitava maior economia do mundo e chegará à quinta posi-

ção até o ano de 2021, ultrapassando Inglaterra e França. Teremos, prova-

velmente, muitas oportunidades de negócio na próxima década. Entretanto, 

para crescer e se desenvolver, precisamos profissionalizar nossos empreen-

dimentos, inclusive acessando recursos, por exemplo, em bancos. Sem uma 

empresa legalizada e em dia com as suas obrigações, entretanto, você pode-

rá perder essa oportunidade de melhorar de vida, não é mesmo?

2. Letra “a”.

Aula 5

1.  Letra “d”.

Aula 6 

1. Letra “c”.

2. Letra “a”.
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