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DIREITO CIVIL 

 

Conceito de Pessoa Natural 

 

É o ser humano considerado sujeito de direitos e deveres (CC, art. 1º). Para ser pessoa, basta existir. 

Toda pessoa é dotada de personalidade, isto é, tem capacidade para figurar em uma relação jurídica. 

Toda pessoa (não os animais nem os seres inanimados) tem aptidão genérica para adquirir direitos e contrair 

obrigações (personalidade). O art. 1º, ao proclamar que toda “pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil” (grifo nosso), entrosa o conceito de capacidade com o de personalidade. 

Capacidade é a medida da personalidade. A que todos possuem (art. 1º) é a capacidade de direito (de 

aquisição ou de gozo de direitos). Mas nem todos possuem a capacidade de fato (de exercício do direito), 

que é a aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil, também chamada de “capacidade de ação”. Os 

recém-nascidos e os loucos têm somente a capacidade de direito (de aquisição de direitos), podendo, por 

exemplo, herdar. Mas não têm a capacidade de fato (de exercício).  Para propor qualquer ação em defesa da 

herança recebida, precisam ser representados pelos pais e curadores. 

Capacidade não se confunde com legitimação. Esta é a aptidão para a prática de determinados atos 

jurídicos. Assim, o ascendente é genericamente capaz, mas só estará legitimado a vender a um descendente 

se o seu cônjuge e os demais descendentes expressamente consentirem (CC, art. 496). 

Quem tem as duas espécies de capacidade, tem capacidade plena. Quem só tem a de direito, tem 

capacidade limitada e necessita de outra pessoa que substitua ou complete a sua vontade. São, por isso, 

chamados de “incapazes”. 

2 DAS INCAPACIDADES 

 

No direito brasileiro não existe incapacidade de direito, porque todos se tornam, ao nascer, capazes 

de adquirir direitos (CC, art. 1º).  Existe, portanto, somente incapacidade de fato ou de exercício. 

Incapacidade, portanto, é a restrição legal ao exercício de atos da vida civil. E pode ser de duas espécies: 

absoluta e relativa. 

A absoluta (art. 3º) acarreta a proibição total do exercício, por si só, do direito. O ato somente poderá 

ser praticado pelo representante legal do absolutamente incapaz, sob pena de nulidade (CC, art. 166, I). 

A relativa (art. 4º) permite que o incapaz pratique atos da vida civil, desde que assistido, sob pena de 

anulabilidade (CC, art. 171, I).  

Certos atos, porém, pode o incapaz praticar sem a assistência de seu representante legal, como ser 

testemunha (art. 228, I), aceitar mandato (art. 666), fazer testamento (art. 1.860, parágrafo único), exercer 

cargos públicos (art. 5º, parágrafo único, III), casar (art. 1.517), ser eleitor, celebrar contrato de trabalho etc. 

As incapacidades, absoluta ou relativa, são supridas, pois, pela representação e pela assistência (art. 

1.634, V). Na representação, o incapaz não participa do ato, que é praticado somente por seu representante. 

Na assistência, reconhece-se ao incapaz certo discernimento e, portanto, ele é quem pratica o ato, mas 

não sozinho, e sim acompanhado, isto é, assistido por seu representante. Se o ato consistir, por exemplo, na 

assinatura de um contrato, este deverá conter a assinatura de ambos. Na representação, somente o  

representante do incapaz assina o contrato. 
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O Código Civil contém um sistema de proteção aos incapazes. Em vários dispositivos constata-se a 

intenção do legislador em protegê-los, como nos capítulos referentes ao poder familiar, à tutela, à prescrição, 

às nulidades e outros. Entretanto, nesse sistema de proteção não está incluída a restitutio in integrum 

(benefício de restituição), que existia no direito romano e consistia na possibilidade de se anular o negócio 

válido, mas que se revelou prejudicial ao incapaz. Hoje, se o negócio foi validamente celebrado (observados 

os requisitos da representação e da assistência, e autorização judicial, quando necessária), não se poderá 

pretender anulá-lo se, posteriormente, mostrar-se prejudicial ao incapaz.  

 

2.1. INCAPACIDADE ABSOLUTA 

O art. 3º do Código Civil traz o rol dos absolutamente incapazes:  os menores de dezesseis anos; os 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil; e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

 

2.1.1. OS MENORES DE DEZESSEIS ANOS  

São os menores impúberes, que ainda não atingiram a maturidade suficiente para participar da 

atividade jurídica. A incapacidade abrange as pessoas dos dois sexos. O que se leva em conta, na fixação 

desse limite, que não é igual em todos os países, é o desenvolvimento mental do indivíduo. Alguns países 

não fazem distinção entre incapacidade absoluta e relativa. Outros, como a Argentina, consideram 

absolutamente incapazes somente os menores de quatorze anos. O Código Civil italiano, no entanto, faz 

cessar tal incapacidade aos dezoito anos, salvo casos especiais. 

 

2.1.2. OS PRIVADOS DO NECESSÁRIO DISCERNIMENTO POR ENFERMIDADE OU DEFICIÊNCIA 

MENTAL 

O Código usa expressão genérica ao referir-se à falta de discernimento para os atos da vida civil, 

compreensiva de todos os casos de insanidade mental, permanente e duradoura, caracterizada por graves 

alterações das faculdades psíquicas. Incluiu a expressão “ou deficiência mental” porque na enfermidade 

propriamente dita não se contém a deficiência mental. Mas não deixa de estabelecer uma gradação 

necessária para a debilidade mental, ao considerar relativamente incapazes os que, “por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido” (cf. art. 4o), referindo-se aos fracos da mente. O Decreto n. 24.559/34*, 

que trata de assistência aos psicopatas, já permitia que o juiz, no processo de interdição, fixasse os seus 

limites, podendo, assim, se entendesse que a curatela devia ser limitada, considerar o louco uma pessoa 

relativamente incapaz.  

A nossa lei não admite os chamados intervalos lúcidos. Assim, se declarado incapaz, os atos 

praticados pelo privado de discernimento serão nulos, não se aceitando a tentativa de demonstrar que, 

naquele momento, encontrava-se lúcido. É que a incapacidade mental é considerada um estado permanente e 

contínuo. 

O processo de interdição segue o rito estabelecido nos arts. 1.177 e s. do Código de Processo Civil, 

bem como as disposições da Lei n. 6.015/73, sendo a sentença de natureza declaratória de uma situação ou 

estado anterior. Para assegurar a sua eficácia erga omnes, deve ser registrada em livro especial no Cartório 

do 1º Ofício do Registro Civil da comarca em que for proferida (LRP, art. 92) e publicada três vezes na 

imprensa local e na oficial.  

É nulo o ato praticado pelo enfermo ou deficiente mental depois dessas providências. Entretanto, 

como é a insanidade mental e não a sentença de interdição que determina a incapacidade, uma corrente 

sustenta que é sempre nulo, também, o ato praticado pelo incapaz, antes da interdição. 
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Outra corrente, porém, inspirada no direito francês, entende que deve ser respeitado o direito do 

terceiro de boa-fé que contrata com o privado do necessário discernimento sem saber das suas deficiências 

psíquicas. 

Para essa corrente somente é nulo o ato praticado pelo amental se era notório o estado de loucura, isto 

é, de conhecimento público geral (cf. RT, 625:166). O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem proclamado 

a nulidade mesmo que a incapacidade seja desconhecida da outra parte e só protegido o adquirente de boa-fé 

com a retenção do bem até a devolução do preço pago, devidamente corrigido, e a indenização das 

benfeitorias (REsp 296.895, 3a. T., rel. Min. Menezes Direito, DJU, 6-5-2004). 

* Este decreto, que tem força de lei, não poderia ser revogado, como foi, pelo Decreto n. 99.678, de 8 

de novembro de 1990. Daí a sua menção nesta obra. 

A velhice ou senilidade, por si só, não é causa de limitação da capacidade, salvo se motivar um 

estado patológico que afete o estado mental. 

 

2.1.3. OS QUE, MESMO POR CAUSA TRANSITÓRIA, NÃO PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE  

 

A expressão, também genérica, não abrange as pessoas portadoras de doença ou deficiência mental 

permanentes, referidas no inciso anterior, mas as que não puderem exprimir sua vontade por causa 

transitória, ou em virtude de alguma patologia (arteriosclerose, excessiva pressão arterial, paralisia, 

embriaguez não habitual, uso eventual e  excessivo de entorpecentes ou de substâncias alucinógenas, hipnose 

ou outras causas semelhantes, mesmo não permanentes). O que não significa que se vá interditar alguém por 

causa transitória, pois o art. 1.767, II, que trata das pessoas sujeitas a curatela, só se refere aos que, por causa 

duradoura, não puderem exprimir a sua vontade. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são 

considerados pessoas relativamente incapazes (art. 4º, II). 

É nulo, assim, o ato jurídico exercido pela pessoa de condição psíquica normal, mas que se 

encontrava completamente embriagada no momento em que o praticou e que, em virtude dessa situação 

transitória, não se encontrava em perfeitas condições de exprimir a sua vontade. 

 

2.2. INCAPACIDADE RELATIVA 

 

O art. 4º do Código Civil considera incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, 

os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por 

deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, sem desenvolvimento mental 

completo; e os pródigos.  

No parágrafo único declara que a “capacidade dos índios será regulada por legislação especial” (grifo 

nosso) (v. n. 2.2.5, infra). 

Como as pessoas supramencionadas têm algum discernimento, não ficam afastadas da atividade 

jurídica, podendo praticar determinados atos por si sós. Estes, porém, constituem exceções, pois elas devem 

estar assistidas por seus representantes, para a prática dos atos em geral, sob pena de anulabilidade. Estão em 

uma situação intermediária entre a capacidade plena e a incapacidade total. 

 

2.2.1. OS MAIORES DE DEZESSEIS E MENORES DE DEZOITO ANOS 
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Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos são os menores púberes. Já vimos que podem 

praticar apenas determinados atos sem a assistência de seus representantes: aceitar mandato, ser testemunha, 

fazer testamento etc. Não se tratando desses casos especiais, necessitam da referida assistência, sob pena de 

anulabilidade do ato, se o lesado tomar providências nesse sentido e o vício não houver sido sanado. 

Se, entretanto, dolosamente, ocultarem a sua idade ou espontaneamente declararem-se maiores, no 

ato de se obrigar, perderão a proteção que a lei confere aos incapazes e não poderão, assim, anular a 

obrigação ou eximir-se de cumpri-la (CC, art. 180). Exige-se, no entanto, que o erro da outra parte seja 

escusável. Se não houve malícia por parte do menor, anula-se o ato, para protegê-lo. Como ninguém pode 

locupletar-se à custa alheia, determina-se a restituição da importância paga ao menor se ficar provado que o 

pagamento nulo reverteu em proveito dele (CC, art. 181). O incapaz, menor de dezoito anos ou deficiente 

mental, responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes (CC, art. 928). A indenização, “que deverá ser equitativa, 

não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem” (parágrafo único). São 

também responsáveis pela reparação civil “os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 

em sua companhia”, bem como o tutor, pelos pupilos “que se acharem nas mesmas condições” (CC, art. 932, 

I e II). 

 

2.2.2. OS ÉBRIOS HABITUAIS, OS VICIADOS EM TÓXICOS E OS DEFICIENTES MENTAIS DE 

DISCERNIMENTO REDUZIDO 

 

Somente os alcoólatras e os toxicômanos, isto é, os viciados no uso e dependentes de substâncias 

alcoólicas ou entorpecentes, são considerados relativamente incapazes. Os usuários eventuais que, por efeito 

transitório dessas substâncias, ficarem impedidos de exprimir plenamente sua vontade estão incluídos no rol 

dos absolutamente incapazes (art. 3º, III). 

Os deficientes mentais de discernimento reduzido são os fracos da mente ou fronteiriços. 

Estabeleceu-se, assim, uma gradação para a debilidade mental: quando privar totalmente o amental do 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, acarretará a incapacidade absoluta (art. 3º, II); 

quando, porém, causar apenas a sua redução, acarretará a incapacidade relativa. 

Preceituam os arts. 1.772 e 1.782 que, pronunciada a interdição dos deficientes mentais, dos ébrios 

habituais e dos viciados em tóxicos, o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do 

interdito, os limites da curatela, que poderão circunscrever-se à privação do direito de, sem curador, praticar 

atos que possam onerar ou desfalcar o seu patrimônio. 

 

2.2.3. OS EXCEPCIONAIS SEM DESENVOLVIMENTO MENTAL COMPLETO 

 

O Código declara relativamente incapazes não apenas os surdos-mudos, mas todos os excepcionais 

sem desenvolvimento mental completo.  

Aplicam-se-lhes, também, os arts. 1.772 e 1.782, retromencionados, pelos quais o juiz que decretar a 

interdição das referidas pessoas assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os 

limites da curatela. 

Somente são considerados relativamente incapazes os surdos-mudos que, por não terem recebido 

educação adequada e permanecerem isolados, ressentem-se de um desenvolvimento mental completo. 
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Se a tiverem recebido, e puderem exprimir plenamente sua vontade, serão capazes. Assim também 

ocorre com todos os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 

 

2.2.4. OS PRÓDIGOS 

 

Pródigo é o indivíduo que dissipa o seu patrimônio desvairadamente.  

Trata-se de um desvio da personalidade e não, propriamente, de um estado de alienação mental. Pode 

ser submetido à curatela (art. 1.767, V), promovida pelos pais ou tutores, pelo cônjuge ou companheiro, ou 

por qualquer parente (CC, arts. 1.768 e 1.769; CF, art. 226, § 3º). 

Ao contrário do Código Civil de 1916, o atual não permite a interdição do pródigo para favorecer a 

seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, mas, sim, para protegê-lo, não reproduzindo a parte final do art. 

461 do diploma de 1916, que permitia o levantamento da interdição não existindo mais os parentes 

designados no artigo anterior, artigo este que também não foi mantido. 

O pródigo só ficará privado, no entanto, de praticar, sem curador, atos que extravasam a mera 

administração (esta, poderá exercer) e implicam comprometimento do patrimônio, como emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado (CC, art. 1.782). Pode praticar, validamente e 

por si só, os atos da vida civil que não envolvam o seu patrimônio e não se enquadrem nas restrições 

mencionadas. Pode, assim, casar, fixar o domicílio do casal, dar autorização para casamento dos filhos etc. 

 

 

 

O PROCESSO E O DIREITO PROCESSUAL 

 

As Funções Jurídicas do Estado Moderno 

Objetivo - síntese Estado Contemporâneo  BEM COMUM 

JURISDIÇÃO  projeção do BEM COMUM  pacificação com justiça. 

 

ESTADO BRASILEIRO (193, CF/88):  

“ordem social tendo como base o primado do trabalho e como objetivo  o bem-estar e a justiça 

sociais.” 

 

FUNÇÃO PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO 

Atribuição de direitos, poderes, faculdades, deveres e obrigações. 

Normas de caráter genérico e abstrato. 
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Cria verdadeiros tipos jurídicos (espécies de formas de atuação social e de condutas direcionadas ao 

cidadão para o bem-viver - conduta desejada ou reprovada ). 

 

FUNÇÃO SEGUNDA: JURISDIÇÃO 

Resolução de conflitos. 

Aplicação do direito à espécie fática (fase de cognição). 

Realiza procedimentos e medidas para a efetivação do direito reconhecido (fase de execução). 

 

Aplica-se a todos os ramos do direito (exemplos): 

AO DIREITO ADMINISTRATIVO = porque há relação entre seus órgãos jurisdicionais, os 

serventuários da justiça e o Estado; 

AO DIREITO PENAL = porque estabelece a tutela do processo (“dos crimes contra a administração 

da justiça”); 

AO DIREITO CIVIL = frequente remissão às leis processuais no que respeita à capacidade 

processual, ao domicílio, à qualificação jurídica da pretensão e reflexos nas regras de competência. 

 

 

 

 PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL 

 

1. DO JUIZ NATURAL: Somente é juiz o órgão investido pelo Estado. É o juiz constitucional. 

“(...)exige não só uma disciplina legal da via judicial, da competência funcional, material e territorial do 

tribunal, mas também uma regra sobre qual dos órgãos judicantes e qual juiz, em cada um desses órgãos, 

individualmente considerado, deve exercer a sua atividade.(...)” (RUI PORTANOVA, in  ‘Princípios do 

Processo Civil’ , Liv. do Advogado Ed., Porto Alegre, 1997) 

 

TRÊS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: 

 

Somente são órgãos jurisdicionais os instituídos constitucionalmente; 

Ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 

Existência de uma ordem taxativa de competências jurisdicionais entre os juízes pré-constituídos de 

maneira a excluir a possibilidade de prática discricionária por quem quer que seja.  
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2. DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO: Ne procedat judex ex officio  NÃO PROCEDA O JUIZ DE 

OFÍCIO; Nemo judex sine actore  NINGUÉM É JUIZ SEM AUTOR. 

  

3. DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ: primeira condição para exercício de sua função no processo; 

deve colocar-se entre e acima das partes; é pressuposto de instauração válida da relação processual; é nesse 

sentido que como órgão jurisdicional é subjetivamente capaz.  

 

“Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida publicamente e com justiça 

por um tribunal independente e IMPARCIAL, para a determinação de seus direitos e obrigações e para o 

exame de qualquer acusação contra ela em matéria penal.” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS DO HOMEM, ONU, Paris 1948) 

  

4. PRINCÍPIO DA IGUALDADE: As partes e os procuradores devem receber tratamento igualitário;  

diferenças entre IGUALDADE FORMAL e IGUALDADE SUBSTANCIAL; 

 

Efetivação do princípio da IGUALDADE REAL E PROPORCIONAL  Para ADA GRINOVER 

“tratar igualmente aos substancialmente iguais”; Para RUI BARBOSA (in ‘Oração aos Moços’) “tratar 

desigualmente os desiguais”  ATINGIMENTO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. (ex.: 1211-A, CPC 

c/c art. 71, Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 

 

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ou proteções ao interesse público): 

1. Prazos em quádruplo ou em dobro  em benefício da Fazenda Público ou do Ministério Público; 

2. Remessa necessária (ou obrigatória = antigo recurso ex officio) nas decisões contrárias à Fazenda 

Pública; 

3. Tratamento generoso dado à Fazenda Pública no pagamento de percentual inferior de honorários 

de sucumbência ao que seria pago por parte comum; 

4. Procrastinação do pagamento de custas processuais (dispensa de preparo imediato); 

5. Concessão de cautelar independentemente de justificação prévia ou de caução. 

 

5. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA:  Audiatur et altera pars  “Ouça-

se (esta) e a outra parte”.  CONTRADITÓRIO 

Bilateralidade da ação  bilateralidade do processo  Nemo inauditus danmnari potest  

“Ninguém pode ser condenado sem ser ouvido.”  AMPLA DEFESA. (5º, LV, CF) 
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Processo Penal  são indispensáveis: 

Defesa Técnica (advogado) ou Autodefesa (possibilidade de o acusado de ser interrogado e de 

presenciar todos os atos instrutórios). (Autodefesa pode ser direito disponível pelo Réu, que pode optar pelo 

silêncio)  

 

 

 

Direitos Trabalhistas De Constituição Federal 

 

Conforme a Constituição Federal, são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:   

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

 

Relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;   

Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;   

Fundo de garantia do tempo de serviço(FGTS);   

Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais 

básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim;   

Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;   

Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

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 dolosa;   

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

participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;   

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

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/seguro_desemprego.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/fgts.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/sindicato.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/13_ajuste.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/trabalho_noturno.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/particip_lucros.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_familia.htm


Faculdade Cathedral Boa Vista-RR 

Curso de Ciências Contábeis – IDPP –  Prof Vilmar 

 

Professor MSc Vilmar Antonio da Silva  Página 9 de 10 

 

Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;   

 

Ateh aki em 14.05.14 

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 cinqüenta por cento à do normal; 

(Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 

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 específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 

lei; 

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

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 

lei; 

XXIV - aposentadoria; 

assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 

creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

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 prazo prescricional de cinco anos 

para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

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; 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/escala.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art59%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc28.htm#art7xxix
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proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 

avulso. 

 

TRABALHADORES DOMÉSTICOS – DIREITOS ASSEGURADOS   

São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos tópicos 4, 6, 7, 15, 

17, 18, 19, 21 e 24, bem como a sua integração à previdência social. 

A partir de 20.07.2006 é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica 

gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, conforme art. 4º da Lei 

11.324/2006, que implementou o art. 4-A na Lei 5.859/1972. 

Base: art. 7 da Constituição Federal/1988 e os citados no texto. 

→ Para obter a íntegra do presente tópico, atualizações, exemplos e jurisprudências, acesse Direitos 

Constitucionais do Trabalhador no Guia Trabalhista On Line. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xxxiii
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/empregado_domestico.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11324.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11324.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/cgi-local/guia/clientes/goto.cgi?direitos.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/cgi-local/guia/clientes/goto.cgi?direitos.htm

