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RESUMO 

 

 

A escolha do tema da presente tese de doutorado – A Aplicabilidade e a 

Eficácia Dos Contratos Internacionais de Trabalho pela Autonomia da Vontade – 

surgiu a partir da convicção de que as relações de emprego têm cada vez mais se 

internacionalizado e a autonomia da vontade se mostrado eficaz para a solução dos 

conflitos. 

Para tanto, analisou-se o Direito Internacional Privado, por meio de um breve 

escorço histórico, as noções gerais e as fontes desse ramo do Direito. Ademais, 

buscou-se verificar os principais elementos do Contrato Individual de Trabalho, 

através da definição, denominação, morfologia e características. 

A conclusão foi a análise do Contrato Internacional de Trabalho, com a análise 

dos elementos de conexão, das normas internacionais, em especial as Convenções 

de Roma e do México e a defesa do princípio da autonomia da vontade como elemento 

de conexão dos Contratos Internacionais de Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The choice of the theme of this doctoral thesis - Applicability and Effectiveness 

of International Labor Contracts by Autonomy of the Will - arose from the conviction 

that employment relations have become increasingly internationalized and freedom of 

choice been proven effective for the solution of conflicts. 

To this end, it analyzed the private international law, through a brief historical 

foreshortening, general notions and the sources of this branch of law. In addition, it 

sought to verify the main elements of the Single Contract of Work, by definition, 

description, morphology and characteristics. 

The conclusion was the analysis of the International Working Agreement with 

the analysis of the connection elements of international standards, particularly the 

Convention of Rome and Mexico and the defense of the principle of freedom of choice 

as a connecting element of the Working International Contracts.  
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RÉSUMÉ 

Le choix du thème de cette thèse de doctorat - applicabilité et l'efficacité des 

contrats de travail international par autonomie de la volonté - est née de la conviction 

que les relations de travail sont devenus de plus en plus internationalisé et la liberté 

de choix sont avérées efficaces pour la solution des conflits. 

À cette fin, il a analysé le droit international privé, à travers un bref raccourci 

historique, notions générales et les sources de cette branche du droit. En outre, il a 

cherché à vérifier les principaux éléments du contrat de travail unique, par définition, 

la désignation, la morphologie et les caractéristiques. 

La conclusion a été l'analyse de l'Accord international de travail sur l'analyse 

des éléments de connexion de normes internationales, notamment la Convention de 

Rome et le Mexique et la défense du principe de la liberté de choix comme un élément 

de liaison des contrats internationaux de travail . 

Mots-clés: contrat de travail international; Éléments de connexion; Autonomie de la 

volonté 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CC – Código Civil 

CF – Constituição da República Federativa do Brasil 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CPC – Código de Processo Civil 

DIP – Direito Internacional Privado 

LINDIB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

MPT – Ministério Público do Trabalho 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

TST – Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..................................................................................................................................... 1 

CAPÍULTO I – O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO ........................................................................... 7 

1. BREVE ESCORÇO HISTÓRICO SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO ..................................... 7 

1.1 ANTIGUIDADES CLÁSSICA E ORIENTAL ................................................................................ 9 

1.2 IDADE MÉDIA ....................................................................................................................13 

1.4 A IDADE MODERNA ...........................................................................................................17 

2. NOÇÕES GERAIS ............................................................................................................................23 

2.1. COSMOPOLISMO ..............................................................................................................26 

2.2. DIVERSIDADE E UNIFORMIDADE DAS LEIS .........................................................................28 

2.3. CONFLITO DE LEIS .............................................................................................................30 

2.4. COEXISTÊNCIA DAS ORDENS JURÍDICAS E A SOCIEDADE INTERNACIONAL .........................31 

3. FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO ............................................................................33 

3.1. A LEI .................................................................................................................................35 

3.2. A DOUTRINA.....................................................................................................................36 

3.3. TRATADOS E CONVENÇÕES ..............................................................................................38 

3.3.1 INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ...............................39 

3.3.2 PROCEDIMENTO DE RATIFICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DA OIT .........................................41 

3.3.3 A EFICÁCIA DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO .............................................................................................................................42 

3.3.4 A HIERARQUIA DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INCORPORADOS ANTES DA EC 45/04. ...45 

3.3.5 OS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E SUA SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO 

ART. 60, §4º, IV DA CF. ............................................................................................................47 

CAPÍULTO II – O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO ....................................................................49 

1. DEFINIÇÃO ....................................................................................................................................49 

2. DENOMINAÇÃO ............................................................................................................................57 

3. MORFOLOGIA DO CONTRATO DE TRABALHO ................................................................................60 

3.1 REQUISITOS DE EXISTÊNCIA ...............................................................................................65 

3.2 REQUISITOS DE VALIDADE .................................................................................................68 

4. CARACTERÍSTICAS .........................................................................................................................76 

4.1 CONTRATO DE DIREITO PRIVADO ......................................................................................76 

4.2 CONTRATO SINALAGMÁTICO .............................................................................................77 

4.3 CONTRATO CONSENSUAL ..................................................................................................78 



 
 

4.4 CONTRATO NÃO SOLENE ...................................................................................................79 

4.5 CONTRATO CELEBRADO “INTUITO PERSONAE” ..................................................................79 

CAPÍTULO III. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO .................................................................81 

1. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO ..................................................................................81 

1.1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO ............85 

2. ELEMENTOS DE CONEXÃO E CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA LEI DE REGÊNCIA .............................89 

3. A EFICÁCIA E APLICAÇÃO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRABALHO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO E NAS NORMAS INTERNACIONAIS ...................................................................93 

3.1 LEGISLAÇÃO PÁTRIA ..........................................................................................................93 

3.2 CÓDIGO DE BUSTAMANTE ...............................................................................................101 

3.2 CONVENÇÃO DE ROMA ...................................................................................................108 

3.3 CONVENÇÃO DO MÉXICO ................................................................................................109 

4. O PRINCÍPIO PROTETOR E O PRINCÍPIO DA COMPENSAÇÃO ........................................................112 

5. O PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO ............................................................117 

6. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE COMO ELEMENTO DE CONEXÃO NOS CONTRATOS 

INTERNACIONAIS DE TRABALHO .....................................................................................................121 

7. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO DO BRASIL PARA O EXTERIOR ................................................128 

8. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL .........................................................................................................132 

8.1. RECURSO DE REVISTA Nº TST-RR-186000-18.2004.5.01.0034 - ANEXO I ..........................132 

8.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-953-65.2010.5.03.0143 

– ANEXO II .............................................................................................................................137 

8.3 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-80900-

73.5008.5.02.0077 – ANEXO III. .............................................................................................140 

8.4 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-80900-

73.5008.5.02.0077 – ANEXO IV..............................................................................................144 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................................146 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................155 

ANEXO I ..........................................................................................................................................160 

ANEXO II .........................................................................................................................................169 

ANEXO III ........................................................................................................................................175 

ANEXO IV ........................................................................................................................................184 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos propusemos, no presente trabalho, a estudar a Aplicação e a Efetividade 

dos Contratos Internacionais de Trabalho, em especial buscarmos definir qual será o 

melhor elemento de conexão para definirmos a lei aplicável. 

O objetivo principal da tese foi eleger, estabelecer e desenvolver a autonomia 

da vontade das partes como elemento de conexão para os contratos internacionais 

de trabalho. 

Para tanto, no capítulo I, iniciamos o estudo do Direito Internacional Privado, 

por meio de uma breve análise de sua evolução histórica, para então compreender 

como os Estados veem as relações jurídicas entre eles, desde a antiguidade clássica 

até os dias de hoje. 

Nas antiguidades clássica e oriental veremos que os estrangeiros quase não 

tinham, salvo raras exceções, participação na vida jurídica. Assim, não havia qualquer 

choque entre os direitos os cidadãos locais com os estrangeiros, por ausência de 

reconhecimento de tais direitos, inexistindo, assim, a possibilidade de conflito, sendo, 

portanto, desconhecido ou até inexistente o Direito Internacional Privado. 

Já no período medieval, também conhecido como Idade Média, foi um longo 

período cronológico, que perdurou desde a queda do Império Romano, ocasionado 

pelas invasões bárbaras, até a Renascença ocidental no século XV. Esse período se 

dividiu em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse mesmo período vemos duas 

situações diferentes. O sistema econômico, social, político e cultural que vigorou em 

quase toda Alta Idade Média foi o conhecido Feudalismo. Por ser um modo muito 

peculiar de organização da vida humana, com desenvolvimento produtivo e força de 
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produção próprios e estabelecimento de relações sociais específicas entre seus 

membros – o senhor feudal, os vassalos e os servos – esse sistema recebeu o nome 

de modo de produção feudal. Submetidas as populações exclusivamente às leis 

vigentes em seus territórios, não se verificava conflitos de leis, daí inexistente na 

época feudal qualquer interesse pelo Direito Internacional Privado. 

O período que sucede a Idade Média é conhecido por Idade Moderna, 

inaugurado no século XV. Diferentemente dos outros períodos históricos, marcados 

pelo grande espaço temporal, este período durou pouco mais de duzentos anos, 

estendendo-se até o final do século XVII. Seu marco final foi a ruína do Antigo Regime. 

Historicamente neste período vemos o surgimento do Direito Internacional Público 

como disciplina autônoma. 

Além do breve escorço histórico, analisamos no presente trabalho as noções 

gerais do Direito Internacional Privado, cujo ponto são os mecanismos de conflito de 

leis, por meio da determinação do direito aplicável quando o recurso a dois ou vários 

sistemas jurídicos nacionais pode ser encarado para resolver um dado problema. A 

existência do Direito Internacional Privado é, precipuamente, o conflito de leis.  

Para tanto, analisamos as fontes do Direito Internacional Privado, que são a 

Lei, a Doutrina, os Tratados e Convenções Internacionais.  

Já no Capítulo II passamos a analisar o Contrato Individual de Trabalho, por 

meio da sua definição, denominação e morfologia. Neste último aspecto vemos os 

requisitos de existência, que são a declaração de vontade, a finalidade negocial e a 

idoneidade do objeto e os requisitos de validade, que são a capacidade do agente, o 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa 

em lei. 
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Passamos então às características do Contrato de Trabalho como um contrato 

de direito privado, sinalagmático, consensual, não solene e “intuito personae”. 

No capítulo III analisamos o Contrato Internacional de Trabalho, verificamos 

seus elementos caracterizadores, os elementos de conexão e critérios para a fixação 

da lei de regência e a eficácia e aplicação dos contratos internacionais nas normas 

internacionais, por meio da análise do Código de Bustamante, a Convenção de Roma 

e a Convenção do México, até concluirmos que a autonomia da vontade das partes 

por ser utilizada como elemento de conexão para solução dos conflitos nos Contratos 

Internacionais de Trabalho 

Veremos que a legislação pátria, por Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro adotou o elemento de conexão lex domicilii, que apresenta a lei do domicílio 

que rege o estatuto, a capacidade da pessoa física em legislações de outros países, 

em seu artigo 7º, afirmando que a lei do pais em que domiciliada a pessoa determina 

as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos 

de família. 

Em relação às obrigações, a Lei de Introdução definiu como elemento de 

regência a lex loci actus nos indica a lei do local da realização do ato jurídico para 

reger sua substância, como a maioria dos países americanos. 

Os contratos internacionais de trabalho receberam um tratamento específico 

no Brasil, sendo que a jurisprudência, com amparo na doutrina, tem papel de 

destacada importância nesse processo. O que vinha sendo aplicado ao longo do 

tempo era um elemento de conexão a despeito das regras contidas na LINDB, qual 

seja, a lex loci executionis. 
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Este critério era adotado pela maior parte das legislações, premiado, ainda, 

pelo Código Bustamante, em seu art. 198 (diploma legal que foi integrado ao 

ordenamento jurídico nacional através do Decreto n. º 18.871, de 13 de agosto de 

1929): “Art. 198. Também é territorial a legislação sobre acidente do trabalho e 

proteção social do trabalhador”. 

Esta orientação, até muito pouco tempo atrás era a que predominava em 

nosso país, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, a qual era consubstanciada 

pela Súmula n. º 207, do Tribunal Superior do Trabalho, com base nos supracitados 

Código de Bustamante e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 17, 

havendo, ainda, aqueles que a extraiam do próprio artigo 651, da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

O princípio da lex loci executionis era consolidado pela doutrina e 

jurisprudência autorizada de nosso país como aplicável às relações trabalhistas, 

outrora, era vista sob posicionamento diverso, para a qual a forma e fundo do contrato 

de trabalho cabia tão-somente a lei do lugar de sua constituição ou conclusão, não 

importando em absoluto o local da prestação de serviços. 

O cancelamento da Súmula n. º 207 do Colendo Tribunal Superior do 

Trabalho, a nosso ver, decorre da constante mutação de nosso ordenamento jurídico, 

principalmente alimentado pela jurisprudência majoritária. 

Um dos pontos que mais gerou discussões para que ocorresse o 

cancelamento da referida Súmula foi a alteração do caput do artigo 1º da Lei 

7.064/1982, por meio da Lei 11.962/20091, que regula a situação de trabalhadores 

1 Art. 1o Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 
empregadores para prestar serviço no exterior. (Redação da pela Lei nº 11.962, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11962.htm#art1
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contratados ou transferidos para prestar serviço fora do país, excepcionadas apenas 

casos em que o empregado seja designado para prestar serviços de natureza 

transitória. 

Com a referida alteração, o artigo 3º, inciso II, da Lei 7.064/1982, passou a 

ser aplicável aos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 

empregadores para prestar serviços no exterior, com a seguinte redação: “II - a 

aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for 

incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação 

territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria”. 

Já a Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, chamada de 

Convenção de Roma, elaborada e assinada em 1980 teve uma versão revisada e 

consolidada em 1986. Em 14 de abril de 2005 houve a adesão de diversos países. 

Ela se baseia em dois princípios essenciais, dispostos nos artigos 2º e 3º: (i) 

a universalidade da norma, pois lá afirma-se que a lei designada na referida 

Convenção é aplicável mesmo que essa lei seja de um Estado não contratante; e (ii) 

a autonomia da vontade, por meio da liberdade de escolha, indicando que o contrato 

se rege pela lei escolhida pelas partes. 

Da mesma forma, a Convenção Interamericana Sobre Direito Aplicável aos 

Contratos Internacionais, chamada de Convenção do México, assinada em 17 de 

março de 1994, determina o direito aplicável aos contratos internacionais. 

Segundo essa Convenção, o contrato rege-se pelo direito escolhido pelas 

partes. O acordo das partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de 

inexistência de acordo expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das 
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partes e das cláusulas contratuais, consideradas em seu conjunto. Essa escolha 

poderá referir-se à totalidade do contrato ou a uma parte do mesmo.  

Com base nas convenções internacionais acima e tendo por base a afirmação 

de que as discussões sobre a aplicabilidade da autonomia da vontade no Direito do 

Trabalho e, consequentemente, nos contratos internacionais de trabalho tem se 

tornado cada vez mais frequentes, vemos que o Estado brasileiro ainda não adota o 

critério da autonomia da vontade como elemento de conexão, mas poderá passar a 

fazê-lo, em virtude das disposições das regras de Direito Internacional Privado.  

A autonomia das partes está diretamente ligada a escolha da lei aplicável aos 

contratos. Assim, a autonomia da vontade “conduz, por sua vez, a inevitável 

possibilidade de se deslocar o contrato, tornando-o estranho às normas internas e 

submetendo-o unicamente ao direito internacional, aos usos e costumes 

internacionais ou aos princípios gerais do direito”2. 

Por fim analisaremos a transferência de um empregado do Brasil para o 

exterior, pautada, por ausência de normas específicas, por analogia à Lei nº 7.064/82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 MAGALHÃES, José Carlos de. Contratos Internacionaism, p. 72. 
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CAPÍULTO I – O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

1. BREVE ESCORÇO HISTÓRICO SOBRE O DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO 

A História, segundo nossa concepção contemporânea, é o estudo da evolução 

da vida humana, cuja finalidade primordial é entender, resgatar e compreender as 

suas realizações, por meio da narração dos fatos notáveis ocorridos na vida das 

pessoas que fazem parte dessas sociedades. Assim, o principal personagem da 

História é o ser humano e, através da história, analisamos a ação humana ao longo 

do tempo. 

A origem dessa concepção de História é encontrada em Heródoto, o 

historiador grego que viveu no século V a.C. Por ser o primeiro historiador que a 

humanidade conheceu, ficou conhecido como o pai da história, agnome que recebeu 

de Cícero. Não havia, na sua época, uma palavra que designasse o que hoje 

conhecemos por História. Para tanto, ele “utilizou o temor ‘istoreín’, que deriva de ‘id’ 

(ver), e ‘istor’ (testemunha ocular), e posteriormente aquele que examina testemunhas 

e obtém a verdade através da indagação”3. 

Heródoto entendia que a tarefa da História era salvar os feitos humanos da 

futilidade que provém do esquecimento. Assim, “com Heródoto, as palavras, os feitos 

3 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 69. 
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e os eventos – isto é, as coisas que devem sua existência exclusivamente aos homens 

– tornaram-se o conteúdo da História”4. 

A concepção grega de natureza é que todas as coisas existem por si, sem 

qualquer interferência do homem ou dos deuses, e são, desta forma, imortais. Sendo, 

então, as coisas da natureza imortais, elas estarão sempre presentes e não 

necessitarão da recordação humana para continuarem a existir. A imortalidade dos 

seres da natureza se justifica pelo fato deles estarem dentro do ciclo repetitivo da vida. 

Já os homens são, segundo a concepção grega, as únicas coisas realmente 

mortais que existem, pois, diferentemente dos seres da natureza – que são membros 

de uma espécie, vistos dentro da coletividade – os seres humanos possuem uma “vida 

individual”, uma bios com uma história de vida identificável do nascimento à morte5. 

Os seres humanos, então, apesar de serem parte importante no ciclo 

repetitivo da vida, são seres individualizados, identificados e únicos, possuindo, assim, 

uma memória que deve ser preservada. 

Por isso, para melhor estudarmos o Direito Internacional Privado, nos 

propusemos, antes, analisar sua evolução histórica, para então compreender como 

os Estados veem as relações jurídicas entre eles, desde a antiguidade clássica até os 

dias de hoje. 

 

 

                                                             
4 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 70-74. 
5 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 70-71. 
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1.1 ANTIGUIDADES CLÁSSICA E ORIENTAL 

 

O Direito, como hoje o concebemos, dentre as suas várias acepções, é 

visto como um meio de organizar a vida em sociedade e objetiva, sempre, a Justiça. 

Entretanto, o Direito não nasce da noção de Justiça, mas advém da relação da 

religião, sendo inconcebível a sua existência fora desse âmbito. “Para haver qualquer 

vínculo de direito entre dois homens, tornava-se necessário existir já entre eles o 

vínculo religioso, isto é, terem o culto do mesmo lar e os mesmos sacrifícios. Quando 

não existisse entre dois homens esta comunidade religiosa, não se lhes facultava 

qualquer relação de direito”6.  

A identidade religiosa fazia do ser humano um ser inserido em uma 

comunidade. A figura de cidadão se confundia com o ser que compartilhava com a 

mesma fé ou mesma crença. Entretanto, para falarmos em organização social e, 

posteriormente, em cidadão ou estrangeiro, muito precisamos analisar.  

Iniciaremos o estudo pela antiguidade clássica, dando destaque para 

Grécia e Roma. Grécia nada mais foi do que um conglomerado de Cidades-Estados 

que gozavam de autonomia política, uma vez que a circunstância principal era a 

autossuficiência. Um exemplo disso foi a Liga de Delos7, por meio da qual Atenas 

submeteu outras cidades a ela aliadas, impondo-lhes tributos e exterminando as que 

ousaram dela desligar-se8. 

                                                             
6 CULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Lisboa: Clássica, 11ª ed. 1988, p. 237. 
7 A Liga de Delos surgiu durante as chamadas Guerras Médicas, cujo propósito foi preparar as pólis 
gregas para se proteger de eventual invasão do Império Persa. A líder da Liga foi Atenas, que tirou 
proveito desta situação, tornando-se a cidade grega hegemônica durante algum tempo na Grécia. 
8 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Evolução Histórica do Direito Internacional. In Revista de 
informação legislativa, v. 29, n. 115, p. 381-398, jul./set. 1992. 



10 
 

No contexto histórico grego duas cidades se destacaram: Atenas e 

Esparta, com inúmeros pontos divergentes. Atenas foi uma “polis” que desenvolveu 

um importante centro comercial, artístico e cultural, com expoentes como Fídias9, 

Péricles10 e Sócrates. Já Esparta teve por característica principal a rigidez política, a 

xenofobia e o militarismo11. 

Já em Roma tivemos o legado da formação da civilização ocidental, pois 

os romanos nos deixaram, além de muitas coisas, o Direito e a Ordem. A expansão 

Romana foi a maior da história à época. Do alto do seu apogeu o Império Romano se 

estendeu da Bretanha à Mesopotânia e do norte da África à Germânia. 

Na antiguidade clássica, especialmente em Atenas e Roma, o conceito 

de cidadão e estrangeiro eram bem distintos. “Reconhecia-se como cidadão todo o 

homem que tomava parte no culto da cidade, e desta participação lhe derivavam todos 

os seus direitos civis e políticos”12. 

Já o estrangeiro “é aquele que não tem acesso ao culto, a quem os 

deuses da cidade não protegem e que nem sequer possui o direito de invocá-los”13. 

A conclusão de tamanha distinção entre cidadão e estrangeiro era a total 

ausência de direitos do estrangeiro. As leis de Atenas e Roma não existiam para ele. 

Não podia participar da vida religiosa, se acessasse algum local sagrado era punido 

com a morte, não podia casar, os filhos de um cidadão com uma estrangeira eram 

                                                             
9 Famoso escultor grego autor de duas das mais famosas estátuas da Antiguidade: Atena Partenos e 
Zeus Olímpico.  
10 Um dos principais líderes da Democracia Ateniense, responsável por transformar a Liga de Delos em 
um Império Ateniense. 
11 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Evolução Histórica do Direito Internacional. In Revista de 
informação legislativa, v. 29, n. 115, p. 381-398, jul./set. 1992. 
12 CULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Lisboa: Clássica, 11ª ed. 1988, p. 238. 
13 CULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Lisboa: Clássica, 11ª ed. 1988, p. 239. 
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bastardos, não podia ser proprietário, não podia contratar, não podia exercer comércio 

e não podia herdar nada de um cidadão. 

No entanto, quando se verificou a necessidade de haver leis e aplicação 

de justiça para o estrangeiro, criou-se um tribunal excepcional. Roma tinha pretor para 

julgar o estrangeiro (praetor peregrinus). Em Atenas, o juiz dos estrangeiros foi o 

polemarca, isto é, o mesmo magistrado encarregado dos cuidados da guerra e de 

todas as relações com o inimigo.14 

Uma das mais relevantes características da estrutura romana era a sua 

base familiar. O conceito de civitas resultou da união de grupos familiares chamados 

gens. Os magistrados eram os governantes supremos, tendo as principais 

magistraturas sido, durante muito tempo, reservadas às famílias patrícias. 

Paralelamente, mas em lenta evolução, começa a surgir uma nova camada social 

composta pelos Plebeus, ganhando força e adquirindo direitos – em especial por 

meios das famosas Revoltas da Plebe (494 a.C. – 287 a.C.), primeiros exemplos de 

greves sociais da história –, sem que até ao final, desaparecessem a base familiar e 

a ascendência de uma nobreza tradicional15. 

Além disso, somente quando o líder maior começou a ser considerado 

dominus et deus, é que Roma iniciou a integração jurídica e social dos povos 

subjugados. Mesmo assim, procurou respeitar e estabelecer um sólido núcleo de 

poder político, a fim de que se lhe garantisse a ascendência. Isso ocorreu mais 

14 CULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Lisboa: Clássica, 11ª ed. 1988, p. 242. 
15 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Evolução Histórica do Direito Internacional. In Revista de 
informação legislativa, v. 29, n. 115, p. 381-398, jul./set. 1992. 
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precisamente no ano de 212. d.C., quando o Imperador Caracala concedeu a 

naturzaliação a todos os habitantes do Império, feita através de um edito imperial16. 

A mudança teve efeitos políticos, com a unificação do Império; religiosos, 

por meio do aumento dos adoradores dos deuses de Roma; fiscais, com o pagamento 

obrigatório, pelos peregrinos, de impostos nas sucessões; sociais, por meio da 

facilitação e da simplificação das decisões judiciais, em questão de Estado e 

capacidade das pessoas. Além disso, as consequências do edito foram 

importantíssimas pois o direito romano passou a ser aplicado a praticamente todos os 

habitantes do Império, tendo perdido seu caráter pessoal e assumido caráter territorial 

e, a partir de então, começou uma fase de profunda modificação das relações, 

dinamizada pelo Edito de Milão (313 d.C.), através do qual Constantino assegurou a 

liberdade religiosa no Império. Com isso, a noção de superioridade romana começou, 

gradativamente, por influência do cristianismo, a desaparecer, bem como começou a 

desaparecer o próprio modelo escravista, sustentáculo da economia17. 

Na antiguidade oriental a relação jurídica era um pouco distinta. Vamos 

destacar neste ponto dois grandes povos, os egípcios e os hebreus. 

Para os egípcios, não havia qualquer ser que se equiparasse a ele. Os 

puros eram somente os que margeavam o rio Nilo. O resto da terra era o ápice da 

impureza. Prova disso é que o Egito, mesmo governado por um Hebreu, como foi, por 

exemplo, o caso de José18, filho de Isaque e neto de Abraão, não se relacionava com 

eles – “serviram-lhe, pois, a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios 

16 Idem. 
17 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Evolução Histórica do Direito Internacional. In Revista de 
informação legislativa, v. 29, n. 115, p. 381-398, jul./set. 1992. 
18 GENESIS 41.40-41. “Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo; 
somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra 
do Egito”. 
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que comiam com ele; porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, 

porquanto é isso abominação aos egípcios”19. 

Já as leis para o povo Hebreu eram um pouco diferentes. Vemos relatos 

que estabelecem direitos semelhantes entre Hebreus e estrangeiros. O terceiro livro 

do pentateuco chamado de Levítico mostra, em seu capítulo 19. 33-34, que “se o 

estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós 

o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos, pois 

estrangeiros fostes na terra do Egito”20.  

A conclusão que tiramos disto tudo é que nas Antiguidades Clássica e 

Oriental os estrangeiros quase não tinham, salvo raras exceções, participação na vida 

jurídica. Assim, não havia qualquer choque entre os direitos os cidadãos locais com 

os estrangeiros, por ausência de reconhecimento de tais direitos, inexistindo, assim, 

a possibilidade de conflito, sendo, portanto, desconhecido ou até inexistente o Direito 

Internacional Privado. 

 

1.2 IDADE MÉDIA 

 

O período medieval, também conhecido como Idade Média, foi um longo 

período cronológico, que perdurou desde a queda do Império Romano, ocasionado 

pelas invasões bárbaras, até a Renascença ocidental no século XV. Esse período se 

                                                             
19 GÊNESIS 43.32 
20 LEVÍTICO 19.33-34 
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dividiu em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse mesmo período vemos duas 

situações diferentes. 

O sistema econômico, social, político e cultural que vigorou em quase 

toda Alta Idade Média foi o conhecido Feudalismo. Por ser um modo muito peculiar 

de organização da vida humana, com desenvolvimento produtivo e força de produção 

próprios e estabelecimento de relações sociais específicas entre seus membros – o 

senhor feudal, os vassalos e os servos – esse sistema recebeu o nome de modo de 

produção feudal. 

As relações sociais existentes à época demonstravam uma estreita 

relação entre o proprietário das terras e aqueles que desenvolviam os meios de 

produção. A sociedade se dividia em dois grupos muito estratificados, na forma de 

estamentos, nos quais não havia qualquer possibilidade de mobilidade social – o 

senhor feudal e o servo. 

A evolução dos fenômenos socioeconômicos acarretou transformações 

no panorama político da Europa, que repercutiam no plano jurídico, com a fixação do 

homem sobre a terra, a organização dos feudos e a sua autonomia sob o comando 

de um senhor feudal, que não admitia outra lei senão aquela por ele determinada. 

Com o regime feudal encerra-se o período da personalidade da lei e instala-se o da 

territorialidade da lei, transformação ocorrida no século IX. 

Assim, apesar das divisões instransponíveis existentes, havia uma 

relação de interdependência. O senhor feudal precisava do fruto do trabalho de seus 

servos e em troca, oferecia moradia e proteção. 
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Do ponto de vista econômico, o feudalismo é um fenômeno de regressão 

e atrofiamento da estrutura econômica resultante da realidade social então vivida. O 

regime de trabalho era realizado pelos servos, baseado nas costumeiras obrigações 

devidas por eles ao seu senhor, que eram a corveia, as redevances e as prestações. 

A personalidade das leis ocasionava a conservação das leis antigas, em 

que cada agrupamento humano mantinha-se fiel aos costumes de sua grei (grupo 

étnico, racial, nacional e ou religioso). 

O crescimento demográfico gerou um aumento na demanda de 

consumo. Com isso, a produção até então limitada à estrutura dos feudos tornou-se 

insuficiente para atender ao consumo. A primeira consequência foi a marginalização 

social, já que os senhores feudais, buscando controlar o excessivo consumo, 

expulsaram boa parte da população que morava em seus feudos. A segunda 

consequência foi a necessidade de aumentar a produção, aumentando, assim, as 

colheitas. Com isso, passou-se a estimular o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. 

Com o passar do tempo a realidade social encontrada nos feudos da 

Idade Média começou a se transformar. Houve um intenso crescimento demográfico 

ocasionando diversos problemas sociais e econômicos. Essas mudanças ocorreram 

durante a baixa Idade Média refletindo no êxodo rural e conduzindo à superação das 

estruturas feudais e à progressiva estruturação do futuro modo de produção 

capitalista. Houve durante a Baixa Idade o nascimento do pré-capitalismo, 

intimamente ligado à crise do feudalismo no século XI. 

Ao lado do crescimento demográfico, houve um considerável 

crescimento do comércio e da economia até então essencialmente rural, que se 
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beneficiou diretamente com a melhoria dos meios de produção e da tecnologia 

empregada.  

Com a expansão mercantil, houve um desenvolvimento do que hoje 

conhecemos por comércio e as relações entre países se intensificaram. A partir desse 

momento, a relação de trabalho passou a ser vista como a prestação de um serviço, 

ou seja, entrega-se a força de trabalho ao detentor dos meios de produção em troca 

de dinheiro ou outra forma de pagamento.  

Uma característica marcante da Baixa Idade Média foram as cruzadas 

organizadas pela Igreja Católica. Seu objetivo principal era barrar o expansionismo 

muçulmano e retomar as terras que eles haviam conquistado desde o século VIII. 

“Com as Cruzadas, no início da Baixa Idade Média, processou-se um conjunto de 

alterações socioeconômicas, decorrente do renascimento do comércio, da 

urbanização e do surgimento da burguesia”21. 

Assim, o Antigo Regime se estruturou sob uma nova ordem 

socioeconômica denominada capitalismo comercial. “Durante esse período, a 

nobreza, cuja posição social era ainda garantida por suas propriedades rurais e títulos 

– mas que não raro enfrentava dificuldades financeiras – passou a buscar 

ansiosamente meios para se impor segundo os novos padrões econômicos”.22 

Houve um aumento na exploração da mão-de-obra humana e uma 

consequente expropriação das terras dos trabalhadores, ocasionando uma 

                                                             
21 VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8ª ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 173. 
22 VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8ª ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 172. 
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acumulação de riquezas e capitais nas mãos dos novos donos das terras e dos meios 

de produção. 

Com a valorização das relações comerciais e o crescimento do capital, 

o trabalho humano passou a ser a principal fonte de criação de riquezas, pois a 

produção fundava-se, predominantemente no trabalho humano. 

Submetidas as populações exclusivamente às leis vigentes em seus 

territórios, não se verificava conflitos de leis, daí inexistente na época feudal qualquer 

interesse pelo Direito Internacional Privado. 

Novas alterações no plano econômico iriam alterar mais uma vez o 

panorama, para dar início a lento desenvolvimento de uma nova ciência, o Direito 

Internacional Privado como solução de conflitos de leis com conexão internacional. 

 

1.3 A IDADE MODERNA 

 

O Antigo Regime foi a fase de transição entre a Idade Média e a Idade 

Contemporânea e teve como principal expoente a valorização do comércio e do 

capital, que constituíram a base sobre a qual se desenvolveria o sistema capitalista. 

Com a queda do Feudalismo, o Mercantilismo passou a imperar nas 

relações sociais e econômicas e alguns elementos passaram a ser caracterizadores 

desta nova forma de organização político, social e econômica. 
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O período que sucede a Idade Média é conhecido por Idade Moderna, 

inaugurado no século XV. Diferentemente dos outros períodos históricos, marcados 

pelo grande espaço temporal, este período durou pouco mais de duzentos anos, 

estendendo-se até o final do século XVII. Seu marco final foi a ruína do Antigo Regime. 

A primeira delas foi o colonialismo, por meio da expansão marítima 

objetivada na aquisição de matéria-prima e venda de produtos manufaturados. Outra 

foi o metalismo, por meio do acúmulo de riqueza sob forma de metais e pedras 

preciosas. Além disso o protecionismo, através da criação de barreiras alfandegárias 

para os produtos importados de outros países e, por fim, a balança comercial 

favorável, com o saldo positivo na atividade de importação e exportação. 

Um dado histórico relevante que marca a queda da Idade Média e o 

início da Idade Moderna, mas nem tanto discutido neste ponto, foi a queda do Império 

Romano do Oriente e tomada de Constantinopla, capital bizantina, pelo Império 

Otomano, em 1453. Esta cidade era importante entreposto comercial entre o Oriente 

e a Europa, com a sua tomada, houve um encarecimento das especiarias vindas do 

Oriente. Com isso, em decorrência de questões geográficas, Portugal e Espanha 

lançaram-se ao Mar. Disto resultaram a descoberta da América, em 1492, a chegada 

de Vasco da Gama, em 1498, o achamento do Brasil, em 1500 e o Tratado de 

Tordesilhas, de 1493, dividindo, entre Portugal e Espanha, as novas terras 

descobertas. Assim, tornaram-se as duas maiores potências do mundo, sucedidas 

pelas novas potências França, Inglaterra e Holanda. 

Historicamente neste período, de acordo com o que nos ensina Carlos 

Alberto Bittar Filho, vemos o surgimento do Direito Internacional Público como 
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disciplina autônoma. Os principais autores foram Francisco de Vitória, Francisco 

Suarez, Alberico Gentili e Hugo Grócio.23 

Francisco de Vitória, professor catedrático de Teologia da Universidade 

de Salamanca analisou, sob a ótica filosófico-teológica, a chegada dos espanhóis à 

América. Para ele as relações entre os colonizadores e os indígenas deveria ser 

regida por um direito que conviesse a toda a humanidade, o “Direitos das Gentes”. Já 

Francisco Suarez, em seu tratado De Legibus ac Deo Legislatore, defendeu que as 

cidades, as repúblicas e os reinos pertencem a um conjunto maior, chamado gênero 

humano, regulado pelo que ele chama de direito especial.24  

Diferentemente, longe da perspectiva filosófico-teológica, Alberto Gentili 

estudou detidamente a questão das imunidades diplomáticas, sob o prisma puramente 

jurídico, em seu livro De Legationibus. No entanto, o mais importante vulto da época 

foi o jurista holandês Hugo Grócio. Foi ele quem escreveu a primeira obra sistemática 

e geral sobre o Direito Internacional Público, De Jure Belli ac Paeis, em que ele tratou 

do reconhecimento e da observância de normas que conquanto pertencentes à 

comunidade global, eram, para ele, necessárias à solução de problemas de cada 

Estado. Assim, Hugo Grócio tornou-se o fundador do Direito Internacional Público 

como ramo autônomo da Ciência do Direito e sua obra foi tão marcante que influenciou 

o Congresso de Westphalia, resultando na assinatura do Tratado de Westphalia, que 

pôs fim à Guerra dos Trinta Anos.25 

                                                             
23 BITAR FILHO, Carlos Alberto. Evolução Histórica do Direito Internacional. In Revista de 
informação legislativa, v. 29, n. 115, p. 381-398, jul./set. 1992. 
24 Idem. 
25 Idem. 



20 

A Guerra dos Trinta Anos foi um conflito político-religioso que se originou 

pelo conflito entre católicos e protestantes. Suas consequências foram três: (i) alçada 

da França como maior potência Européia; (ii) a Holanda se tornou independente e (iii) 

houve fim do Império Romano-Germânico. 

O principal movimento que arquitetou ideias capazes de derrubar o 

Antigo Regime foi o Iluminismo. Porém, o movimento que antecedeu e influenciou o 

Iluminismo foi o Renascimento. 

O Renascimento, por si só, não foi o movimento capaz de transformar 

toda a realidade herdada da Idade Média. Houve, na verdade, um resgate do período 

clássico antigo, que influenciou a produção cultural da época, e resgatou os valores 

que interessavam àquele momento. O humanismo foi, sem dúvida, o elemento central 

do Renascimento, pois colocou o homem como centro do universo, sendo o 

movimento que mais influenciou nossa atual realidade social. 

A Era das Revoluções, iniciada com a independência dos Estados 

Unidos (1776), tendo continuado com a Revolução Industrial (1760-1850) e a 

Revolução Francesa (1789), pôs fim ao Antigo Regime e à Idade Moderna. 

Os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, 

manifestados principalmente durante a Revolução Francesa, trouxeram uma nova 

visão da relação entre o Estado, que até então era despótico e absolutista, e o 

cidadão. Os governantes deveriam passar a respeitar os direitos civis e políticos. 

A revolução feita por um povo é a transformação, normalmente radical e 

violenta, da realidade política, econômica e social vivida. Desta forma, identificamos 

como principais características das Revoluções anteriormente citadas as sucessivas 
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crises sociais e políticas. Essas crises culminaram na necessidade de se convocar a 

Assembléia dos Estados Gerais, um órgão político de caráter consultivo e deliberativo 

formado pela nobreza, clero e burguesia (representante do povo), em 1789, com o 

objetivo de discutir os problemas e encontrar as soluções para as questões sociais da 

Europa.  

Essa assembléia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, que nos seus 17 artigos estabeleceu direitos civis e políticos, por meio da 

liberdade, igualdade, propriedade, participação política e livre manifestação de idéias. 

As três revoluções anteriormente citadas tiveram como principal 

personagem o homem, o que ocasionou uma mudança em diversos aspectos de sua 

vida. No campo das relações laborais, houve profundas mudanças nas formas de 

trabalho. A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, país que mais acumulou 

riquezas durante a fase do capitalismo social, teve seu maior papel por meio da 

mecanização da indústria têxtil e metalúrgica, sempre recebendo financiamentos de 

bancos. 

A estrutura socioeconômica ficou dividida entre aqueles que detinham 

os meios de produção, que eram os donos das fábricas, e aqueles que exerciam o 

trabalho, os trabalhadores subordinados assalariados. O trabalhador entregava ao 

empregador todos os riscos da atividade econômica e vendia a sua força de trabalho, 

recebendo em troca o salário. Essa nova realidade socioeconômica permitiu que os 

donos das Indústrias explorassem ao máximo seus trabalhadores, sem que eles 

tivessem qualquer proteção legal ou direitos decorrentes dessa relação. 

Essa exploração foi agravada com a mecanização e a consequente 

escassez de emprego. Criou-se uma grande massa de trabalhadores que vendiam 
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sua força de trabalho em troca de baixíssimos salários. Essa “política salarial” adotada 

levou os empregadores e donos de indústria a acumular grandes somas de capitais e 

a desenvolver e investir cada vez mais tecnologia. 
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2. NOÇÕES GERAIS 

 

Direito, em sua concepção jurídico-sociológica, é um instrumento que regula 

a vida em sociedade, por meio de normas, regras, institutos e princípios e que objetiva 

a obtenção da justiça. 

A palavra sociedade, de origem latina societas (“associação amistosa com 

outros”), pode ser entendida como o conjunto organizado de pessoas que possuem 

em comum objetivos, propósitos, crenças e costumes. 

Carlos Benedito Martins26, ao analisar a obra de Anthony Elliot e Bryan Turner, 

On society27, nos apresenta o argumento de que a sociedade, nos aspectos teórico e 

concreto, visto como aquele vivido pelos agentes sociais, possui três conceituações 

relevantes: (i) sociedade como estrutura, (ii) sociedade como solidariedade e (iii) 

sociedade como processo criativo. 

A sociedade como estrutura tem como principal característica o realce ao 

conflito entre os atores sociais. Já a sociedade como solidariedade, historicamente, 

está fundamentada “numa forte integração entre os membros que compartilham a vida 

social - senso de pertencimento a uma comunidade com mesma linguagem e 

cultura”28. Por fim, a sociedade como processo criativo  

“procura afastar-se da análise que enfatiza a existência de 

forças sociais que atuam sobre as condutas individuais, 

                                                             
26 MARTINS, Carlos Benedito. Em defesa do conceito de sociedade. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, Volume 28, Número 82, Junho de 2013. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014. Acessado em 29/09/2014. 
27 Cambridge, Polity Press, 2012. 196 páginas. 
28 MARTINS, Carlos Benedito. Em defesa do conceito de sociedade. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, Volume 28, Número 82, Junho de 2013. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014. Acessado em 29/09/2014. 
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tão presente na ideia de sociedade como estrutura. Ao 

mesmo tempo, busca distanciar-se da postura que tem 

como alvo - num contexto de multiculturalismo - a criação 

de valores universais e cosmopolitas capazes de reforçar 

os vínculos sociais numa sociedade globalizada, que 

marca a concepção de sociedade como solidariedade”29.  

 

É na ótica do terceiro conceito de sociedade que queremos traças as bases 

teóricas do presente trabalho. Assim, para nosso trabalho, trataremos de sociedade 

como sociedade globalizada. Não necessariamente um único grupo internacional e 

multicultural, mas pessoas que se inter-relacionam, social, política econômica e 

juridicamente e possuem valores universais e cosmopolitas. 

É preciso, neste ponto, enfatizar que não defendemos e nem entendemos ser 

possível haver um único governo para todos os povos e, muito menos, uma única 

legislação para todas as nações. Falamos, sim, em relações sociais que excedem a 

limitação territorial de um Estado Soberano. Os seres humanos se relacionam muito 

além de suas limitações sociais, culturais e geográficas. 

As relações entre os homens, quando falamos em sociedade, sempre foi vista 

como algo extremamente regionalizado, singularizado. No entanto, não podemos 

pensar de forma tão singela ao analisarmos questões de Direito Internacional, seja 

público ou privado.  

Quando falamos em Direito Internacional, a primeira ideia que nos apresenta 

é a de um direito aplicável à sociedade internacional. Para tanto, é preciso demonstrar 

                                                             
29 MARTINS, Carlos Benedito. Em defesa do conceito de sociedade. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, Volume 28, Número 82, Junho de 2013. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092013000200014. Acessado em 29/09/2014. 
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ou verificar a existência de uma sociedade internacional, diferente da sociedade 

nacional ou interna. 

Sociedade internacional, nas palavras de Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier 

e Alain Pellet, é a que 

“delimita, ao mesmo tempo, os campos de aplicação 

respectivos do direito internacional e do direito interno. 

Confirma por último o vínculo sociológico, portanto 

necessário, entre direito e sociedade. Qualquer sociedade 

tem necessidade do direito e todo o direito é um produto 

social. Ubi societas, ibi jus é uma máxima que se tem 

verificado no tempo e no espaço”30. 

Entretanto, há diferença entre o Direito Internacional Público e o Direito 

Internacional Privado. Tal distinção surge no século XIX. 

“Foi na tradução francesa da obra e Bentham, publicada 

na Suíça em 1802, que o qualificativo público foi 

acrescentado ao termo originário de Direito internacional. 

Mais tarde, em 1843, a expressão Direito internacional 

privado foi introduzida em França por Felix, autor do 

primeiro Traité de droit internacional privê.”31  

O Direito Internacional Público regula as relações entre Estados, no âmbito 

que excede o território e a soberania de cada Estado, com um caráter eminentemente 

30 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; e PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p.37. 
31 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; e PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p.39. 
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público. Já o direito internacional privado regula as relações entre particulares, ou 

seja, relações privadas que possuem um elemento de estraneidade decorrente quer 

da diferença de nacionalidade entre os sujeitos das ditas relações, quer do lugar, 

situado fora do território nacional, em que estas se desenrolam.  

O ponto principal do Direito Internacional Privado são os mecanismos de 

conflito de leis, por meio da determinação do direito aplicável quando o recurso a dois 

ou vários sistemas jurídicos nacionais pode ser encarado para resolver um dado 

problema. 

Passemos, então, a analisar as causas e consequências desses mecanismos 

de conflitos de leis. 

 

2.1. COSMOPOLISMO 

 

Cosmopolita é uma palavra com origem no termo grego kosmopolítes, 

em que kosmós significa "mundo" e polites significa "cidadão".  

O ser humano é um ser destinado a viver em sociedade, constituindo 

comunidades. Não é da sua essência a vida isolada ou segregada. Prova disso é que 

o homem instituiu como uma das formas mais antigas de punição a prisão, 

constituindo-se como forma de segregação do sentenciado do seu meio social. 

Também é da natureza humana a diversidade de vontades e opiniões, 

que acarretam divergências e contradições. 
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A construção da vida em sociedade e a existência de fatos sociais, 

econômicos e políticos, influenciaram a necessidade de criação e observação de 

regras e de certos comportamentos. 

Inúmeros são os fatores que criaram a diversidade de sociedades com 

seus costumes, regras e direito próprios. Essa diversidade na formação das nações 

contribuiu para a construção dos Estados Soberanos.  

O Estado moderno ou Estado de direito tem por principal característica 

a clássica separação de poderes e por objetivo, a garantia de direitos fundamentais. 

Essa estrutura surge com o movimento chamado Constitucionalismo32, cujo traço 

característico é “a organização do Estado e a limitação do poder Estatal, por meio da 

previsão de direito e garantias fundamentais”33. 

Assim, a Constituição, estrutura normativa criadora do Estado moderno 

passou a ser vista como um documento formal escrito que possui como elementos 

materiais caracterizadores e distintivos de um sistema de garantias da liberdade, 

reconhecido direitos e garantias individuais e o princípio da divisão de poderes, no 

sentido de garantia orgânica contra os abusos dos poderes estatais34. Os direitos e 

garantias fundamentais passaram, assim, a cumprir uma dupla função, pois exerciam 

uma limitação ao poder estatal (competência negativa) e garantiam aos titulares dos 

direitos o poder de exercer e exigir o seu cumprimento dos poderes públicos 

(competência positiva)35. 

                                                             
32 Desenvolvido no seio das Revoluções do século XVIII, especialmente a Francesa e a Americana. 
Fruto disto temos a Constituição dos Estados Unidos da América, promulgada em 1781 e a da França, 
promulgada em 1791, como primeiros documentos que inseriram os direitos fundamentais em seus 
textos constitucionais. 
33 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.1. 
34 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 2003, p 540. 
35 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 2003, p 541. 
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O processo histórico de formação do Estado passa pelo dualismo da 

integração e discriminação até a formação da ordem jurídica interna, revelando-se 

compartimentos distintos.  

Entretanto, é com a natureza cosmopolita do homem e a variedade das 

leis estatais que encontramos o nascimento das relações compreendidas no direito 

internacional privado. Assim, o manifesto e real intercâmbio que, em todos os fatores 

e ordens da vida, surgiu entre todos os seres humanos, formaram uma sociedade 

internacional e acarretaram a criação de regras jurídicas que regulam tal sociedade36. 

 

2.2. DIVERSIDADE E UNIFORMIDADE DAS LEIS 

 

A Organização das Nações Unidas possui 193 países membros37. Se 

levarmos em consideração os territórios, não considerados como países, e as 

entidades não independentes, o número certamente excederá os 240. 

Cada país tem autonomia e soberania para criar suas leis, determinando 

direitos e obrigações das pessoas, bem como sua situação jurídica. Cada Estado 

possui, ao menos, mas necessariamente, uma ordem jurídica, igualmente 

denominada de ordem estatal, ou ordem interna, oposta à ordem jurídica 

internacional. Ao menos uma, porque alguns Estados compreendem várias. Por 

definição temos que a ordem jurídica é “a totalidade de critérios pelos quais devem 

ser juridicamente apreciadas as relações sociais dos membros de uma comunidade. 

                                                             
36 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 33. 
37 http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros (acessado em 29/09/2014) 

http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros
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Esses critérios encontram-se nas leis, na jurisprudência, nos costumes, na doutrina, 

e em princípios gerais não escritos”38. 

Apesar das influências normativas entre os Estados, as leis variam, e 

muito, entre os países. O pluralismo de leis acarreta a diversidade de leis. Como em 

toda diversidade, temos a ocorrência se circunstâncias díspares e, 

consequentemente, conflituosas. Neste ponto surge o principal papel do Direito 

Internacional Privado, qual seja, a determinação das condições legais que o problema 

poderá ser resolvido. 

O problema se intensifica quando temos tratados internacionais pois, 

“qualquer regra elaborada por meio de convenção entre Estados, isto é, por um 

procedimento interestatal, é, do ponto de vista forma, uma regra de direito 

internacional público. Ora, verifica-se que questões que, por natureza, derivam do 

direito internacional privado são, por vezes, reguladas por uma convenção entre 

Estados. Nestes casos, o direito internacional público exerce uma verdadeira 

intromissão no domínio reservado ao direito internacional privado”39. 

 

 

 

 

 

                                                             
38 CASTRO, Amilcar de. Direito Internacional Privado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 11. 
39 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; e PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p.39. 
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2.3. CONFLITO DE LEIS 

A existência do Direito Internacional Privado é, precipuamente, o conflito 

de leis40. A doutrina apresenta três razões ou fundamentos para tal existência: (i) 

conflito de leis no espaço; (ii) extraterritorialidade das leis e (iii) intercâmbio universal. 

Quando falamos em conflito de leis no espaço, a primeira ideia que nos 

surge é a divergência de leis nos mais diversos países. Havendo tais conflitos, a 

primeira ideia de solução seria criar uma só legislação para todos os povos, hipótese 

gritantemente utópica, sem qualquer substrato teórico ou científico. Além disso, é 

possível pensar em uma solução única para todos os casos, o que também exigiria 

uma visão por demais generalista, incapaz de abordar todas as diferentes formas de 

relação humana. Assim, o Direito Internacional Privado surge como o responsável por 

dar o equilíbrio às relações e apresentar formas de solução para cada caso. 

Já a extraterritorialidade das leis não significa a interferência na 

soberania do Estado. Na verdade, em um mundo altamente globalizado, é 

fundamental que os países permitam a aplicação de leis estrangeiras nos seus 

territórios, respeitando-se os limites e critérios inerentes à própria soberania. 

Não se visualiza em nosso mundo contemporâneo o isolamento de um 

País. Nos raros exemplos de embargos de natureza econômica que um País faz sobre 

outro, a consequência é sempre desastrosa, inclusive, com os efeitos nos aspectos 

sociais. 

40 As fontes do Direito Internacional Privado, especialmente às aplicáveis à presente tese, serão 
abordadas em capítulo próprio. 
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Por fim, o intercâmbio universal, também chamado de comércio 

internacional, que na visão de Irineu Strenger, “não deve ser entendida no sentido 

mercantil, mas significando intercâmbio entre os diversos povos do universo, seja sob 

o lado mercantil, seja sob o familiar, cultural, científico, artístico, etc., porquanto não é 

possível entender o homem insulado, preso à sua grei, desvinculado de seus 

semelhantes”41. 

 

2.4. COEXISTÊNCIA DAS ORDENS JURÍDICAS E A SOCIEDADE 

INTERNACIONAL 

 

Os seres humanos, inseridos em estruturas organizadas chamadas de 

Estado, múltiplas e diversas entre si, e sendo administrados por esses diferentes 

Estados, mesmo assim estabelecem entre si relações de fato, como já afirmamos 

anteriormente. 

Entretanto, não há um único governo internacional ou universal e não há 

critérios indistintos para regular tais relações. O compartilhamento de relações de vida 

universais, não constitui um direito universal Isto se justifica por duas distintas razões: 

(i) a humanidade sempre viveu e vive politicamente subdividida em grupos distintos, 

por questões culturais, históricas, sociais, políticas e econômicas, que mantém direitos 

próprios por jurisdições independentes; (ii) ainda que imaginássemos um governo 

universal, não seria, mesmo assim, possível admitir-se a inexistência de várias 

jurisdições subordinadas a esse grande governo, com a manutenção de ordens 

                                                             
41 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 37. 
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jurídicas independentes. Existem Países com as mais divergentes culturas e 

estruturas, como por exemplo o Egito, a Polônia, Alemanha e Brasil, com ordens 

jurídicas autônomas, pois maior razão haveria no suposto Estado Universal 

inumeráveis direitos podiam e deviam existir, já que o mesmo direito não pode servir 

a povos diferentes. 
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3. FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Fonte, no aspecto semântico, indica origem, nascimento. Fonte é a origem ou 

o nascimento de alguma coisa. Quando estudamos as fontes do Direito, a primeira 

impressão que nos aparece é que o Direito possui várias fontes distintas.  Não é 

verdade. O Direito não resulta da natureza, mas sim é um fenômeno cultural e jurídico.  

Entretanto, tradicionalmente divide-se o conceito de Fontes entre: (i) Materiais 

e (ii) Formais. Segundo seus defensores, as fontes materiais são todos os fatos 

sociais, políticos e econômicos que influenciam a criação da norma. Já as fontes 

formais são a própria exteriorização do Direito. 

Ao tratarmos das razões que guiaram o legislador em seu mister como fontes 

materiais do Direito, podemos incidir em erros técnicos e equívocos teóricos. As 

razões que levam o legislador a criar a norma estão mais próximas de questões 

filosóficas, em especial aos motivos lógicos e morais do fenômeno jurídico. 

Paralelamente à tais questões, estão as causas imediatas da lei, ou seja, a lei decorre 

de uma razão econômica, ou até de questões sociais e geográficas42. 

A conclusão é que o que se chama de fonte material nada mais é do que  

“o estudo filosófico ou sociológico dos motivos éticos ou 

dos fatos econômicos que condicionam o aparecimento e 

as transformações das regras de direito (...) situando-se, 

por conseguintes, fora do campo da Ciência do Direito. 

                                                             
42 A título de exemplo citamos a Lei nº 5.811/72, que disciplina o regime de trabalho dos trabalhadores 
em plataforma de petróleo. Certamente as razões que levaram o legislador a criar tais condições são 
de ordem social, econômica e geográfica. 
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Melhor é que se dê ao termo fonte do direito uma única 

acepção”43 

 

Miguel Reale define fontes do direito como  

“os processos ou meios em virtude dos quais as regras 

jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto 

é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura 

normativa. O direito resulta de um complexo de fatores que 

a Filosofia e a Sociologia estudam, mas se manifesta, 

como ordenação vigente e eficaz, através de certas 

formas, diríamos mesmo de certas fôrmas, ou estruturas 

normativas, que são o processo legislativo, os usos e 

costumes jurídicos, a atividade jurisdicional e o ato 

negocial”44. 

Quando falamos em fonte do direito, a primeira implicação lógica é a criação 

de regras de conteúdo obrigatório, dotadas de vigência (validade) e eficácia 

(capacidade de produzir efeitos). Para tanto, é preciso que exista um poder capaz de 

criar tal regra, especificar seu conteúdo e, por fim, exigir o seu cumprimento, ainda 

que não seja ele próprio que aplique a sanção. Por esta razão que a doutrina 

apresenta confusão entre as fontes do direito e as formas de produção de regras 

jurídicas dotadas de vigência e eficácia, podendo ser elas genéricas ou não. 

Nas palavras de Miguel Reale,  

“toda fonte de direito implica uma estrutura normativa de 

poder, pois a gênese de qualquer regra de direito (...) só 

ocorre em virtude da interferência de um centro de poder, 

o qual, diante de um complexo de fatos e valores, opta por 

dada solução normativa com características de 

                                                             
43 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140. 
44 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140. 
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objetividade. À luz desse conceito, quatro são as fontes de 

direito, porque quatro são as formas de poder: o processo 

legislativo, expressão do Poder Legislativo; a jurisdição, 

que corresponde ao Poder Judiciário; os usos e costumes 

jurídicos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder 

decisório anônimo do provo; e, finalmente, a fonte 

negocial, expressão do poder negocial ou da autonomia da 

vontade”45. 

3.1. A LEI 

As primeiras normas de Direito Internacional Privado surgiram nos 

códigos do Século XIX. Os três principais sistemas codificados europeus são o 

francês, o italiano e o alemão, responsáveis por influenciar as demais legislações na 

Europa e na América Latina. 

Na França, o Código de Napoleão, estabeleceu, em seu artigo 3º, as 

regras de aplicação da lei no espaço. Já no artigo 11 encontramos regras sobre o 

direito dos estrangeiros e nos artigos 14 e 15, regras sobre competência jurisdicional. 

Já o legislador italiano e o alemão apresentaram suas regras de Direito 

Internacional Privado em leis que precedem os seus códigos civis. 

O Brasil definiu regras de Direito Internacional Privado, a exemplos das 

legislações Italiana e Alemã, em uma Introdução ao Código Civil em 1916, substituída 

45 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140. 
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em 1942, por meio do Decreto-Lei nº4.657/42, pela Lei de Introdução ao Código Civil, 

norma de 19 artigos que prevê a regras de aplicação da norma de Direito Internacional 

entre os artigos 7º e 19. 

Esta lei introdutória recebeu um tratamento todo especial, tendo sido, 

desde o início, considerada norma regulamentadora das demais leis. Prova disto é 

que em 30 de dezembro de 2010 hoje a alteração da emenda do Decreto acima 

referido de “Lei de Introdução ao Código Civil” para “Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro”. 

 

3.2. A DOUTRINA 

 

Inserimos o tópico “Doutrina” no capítulo “Fontes do Direito” para afirmar 

que ela não se consubstancia em uma fonte. 

Entende-se por Doutrina, na acepção do Direito Internacional Privado, 

como “as posições dos autores, das sociedades eruditas ou dos órgãos chamados a 

formular opiniões jurídicas sem comprometer os sujeitos de direito (estado, 

organização internacional) dos quais derivam”46. 

É sabido que, por mais prestígio intelectual tenha determinado 

doutrinador, suas letras jamais serão capazes de, isoladamente, criar a norma jurídica 

a ser cumprida pelas partes e pelo julgador. 

                                                             
46 DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; e PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p.404. 
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Nos filiamos à posição de Miguel Reale que afirma não ser a doutrina 

fonte do direito “pelo simples fato de que ela não se desenvolver numa estrutura de 

poder, que é um requisito essencial ao conceito de fonte”47. 

Entretanto, em nenhum outro ramo do Direito a Doutrina tem tanta 

aplicação como fonte orientadora para aplicação das fontes do Direito. No DIP a 

Doutrina se mostra como responsável por viabilizar a interpretação das decisões 

judiciais e, a partir delas, elaborar os princípios da matéria. Também, mas de forma 

inversa, a Doutrina serve de orientação para os tribunais, que, muito mais do que nos 

outros ramos do Direito, recorrem à lição dos doutrinadores para decidir questões de 

Direito Internacional Privado.  

Há, também, uma peculiaridade na Doutrina quando nos referimos ao 

DIP. Como bem nos apresenta Jacob Dolinger, “ela se manifesta por meio de 

trabalhos coletivos  realizados por entidades científicas como o Instituto do Direito 

Internacional, a Associação de Direito Internacional, a Conferência de Haia de Direito 

Internacional Privado, o UNIDROIT, a Câmara de Comércio Internacional, o Comitê 

Jurídico Interamericano, a Conferência Especializada Interamericana sobre Direito 

Internacional Privado e uma série e organizações internacionais e regionais como a 

ONU o Conselho da Europa, a Comunidade Econômica Europeia, que se se dedicam 

a estudar formas e normas para aperfeiçoar a solução dos problemas de direito 

internacional”48. 

 

                                                             
47 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 176. 
48 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 6ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.64. 
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3.3. TRATADOS E CONVENÇÕES 

 

O Direito Internacional Privado encontra importante fonte nos Tratados 

e Convenções, bilaterais e multilaterais. 

Diversas são as matérias objeto dos Tratados e Convenções 

Internacional. Em matéria de nacionalidade temos a Convenção de Haia sobre 

Nacionalidade, de 1930, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 21.798/32. 

Além disso, temos o Código de Bustamante, denominado Código de 

Direito Internacional Privado, no qual encontramos importante regra de nacionalidade 

em seu artigo 9º, ao dispor:  

“Cada Estado contratante aplicará o seu direito próprio à 

determinação da nacionalidade de origem de toda pessoa 

individual ou jurídica e à sua aquisição, perda ou 

recuperação posterior, realizadas dentro ou fora do seu 

território, quando uma das nacionalidades sujeitas à 

controvérsia seja a do dito Estado. Os demais casos serão 

regidos pelas disposições que se acham estabelecidas 

nos restantes artigos deste capítulo. ” 

 

Temos também importantes regras de Direito Processual em Tratados e 

Convenções Internacionais, “uns visando solução uniforme para as questões de 

competência internacional, outros estabelecendo normas de colaboração 
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internacional no plano da homologação de sentenças estrangeiras e da extradição, 

bem assim em matéria de citação e de obtenção de provas no exterior”49. 

Trataremos da existência, influência e aplicação dos tratados e 

convenções em capítulo próprio. No entanto, vamos verificar a incorporação em nosso 

sistema pátrio. 

 

3.3.1 INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS E CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

Inicialmente é preciso esclarecer que “as expressões ‘convenção’ 

e ‘tratado’ são sinônimas, mas a tendência do direito comparado é a de reservar a 

primeira para os tratados multilaterais abertos adotados em conferências realizadas 

no âmbito de organismos internacionais ou regionais de direito público”50. 

O processo de incorporação dos tratados ou convenções 

internacionais ao nosso ordenamento segue um rito quadrifásico. 

A primeira fase é a celebração do tratado ou convenção. O 

Presidente da República, ao exercer uma competência privativa outorgada pela nossa 

Constituição51, assina o Tratado ou Convenção, manifestando o interesse do nosso 

País em participar deste Ato Internacional. 

                                                             
49 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 6ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.67. 
50 Idem, p. 30. 
51  CF, Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)  
   VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso    
    Nacional. 
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A celebração fica sujeita ao referendo do Congresso Nacional. Esta 

é a segunda fase. O Presidente da República elabora uma “Mensagem”52 para 

encaminhar o texto do Tratado ou Convenção assinado ao Presidente da Câmara dos 

Deputados. Este submete a “Mensagem” à apreciação da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, bem como à Comissão de Constituição e Justiça, que 

decidirão por sua aprovação ou rejeição. Sendo aprovado, o Relator elaborará o 

projeto de Decreto Legislativo e encaminhará ao Plenário da Câmara. Caso aprovado 

pela Câmara, o Decreto é encaminhado ao Senado53, para aprovação ou rejeição. A 

rejeição em qualquer momento do procedimento acima descrito implicará na rejeição 

definitiva do projeto54. 

Sendo o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, ele será 

encaminhado ao Presidente da República para ratificação. Esta é a terceira fase: 

 

“A ratificação, é assim, um ato administrativo pelo qual o 

Chefe de Estado declara aceitar o acordo tal como foi 

firmado por seu representante”55 

 

Inicialmente pode parecer ilógico que o Decreto que autoriza a 

incorporação do tratado seja aprovado antes da sua ratificação pelo Presidente da 

                                                             
52 É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as 
mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para, dentre outras funções, 
submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas (Manual de 
Redação da Presidência da República, p. 22, in: www.planalto.gov.br).  
53 Com a inclusão do §3º ao art. 5º da CF, feita pela EC 45/04, “os tratados e convenções internacionais 
sobre direito humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 
54 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, p. 402. 
55 Idem, p. 402-3. 
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República. Ocorre que o “referendo congressual é ato-condição para a ratificação e 

promulgação do ato internacional pelo Poder Executivo56”. 

Por fim, com o depósito da ratificação junto ao Órgão Internacional, 

entramos na quarta e última fase, que é a publicação do Decreto na Imprensa Oficial, 

passando a vigorar em todo o território nacional57. 

 

3.3.2 PROCEDIMENTO DE RATIFICAÇÃO DAS CONVENÇÕES 

DA OIT 

 

O procedimento de ratificação das Convenções da OIT segue as 

mesmas regras gerais dos tratados e convenções internacionais, porém com algumas 

particularidades. 

O art. 19 da Constituição da OIT preceitua que cada um dos 

Estados-Membros compromete-se a submeter, no prazo máximo de 18 meses, a 

Convenção à autoridade ou autoridades competentes, a fim de que estas a 

transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza58. 

                                                             
56 Idem, p. 402. 
57 Verifica-se, pois, que a vigência interna do tratado ou convenção é diferente de sua vigência 
internacional. Em relação a esta última, o tratado ou convenção pode estabelecer um prazo de “vacatio 
legis” assim como faz a Convenção n.º 158 da OIT, em seu art. 16, item 2 “Essa Convenção entrará 
em vigor 12 (doze) meses após a data em que as ratificações de 2 (dois) Membros tiverem sido 
registradas pelo Diretor-Geral”. 
58 Site: http://www.oit.org.br/info/download/constituicao_oit.pdf , acessado em 1º de julho de 2008. 
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No Brasil, esse órgão é o Congresso Nacional (art. 49, I, CF), que 

pode aprovar ou rejeitar definitivamente o tratado, não podendo, porém, aprová-lo com 

reservas, salvo se estas forem autorizadas expressamente no próprio texto do tratado. 

Uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, o Presidente da 

República deverá ratificá-la, promovendo o depósito do respectivo instrumento 

perante o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, que comunicará o 

ato formal ao Secretário Geral da ONU, para ser registrado. 

A partir desse registro da ratificação na ONU, começa a fluir o prazo 

de 12 meses para vigência nacional da Convenção. 

 

3.3.3 A EFICÁCIA DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

5 de outubro de 1988 prevê, no art. 5º, §2º: 

 

“Art. 5º (...) 

§2º. Os direito e garantias expressos nessa Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e outros 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte. ” 
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Este dispositivo foi um marco histórico no processo de 

incorporação de atos internacionais sobre Direitos Humanos em nosso ordenamento. 

O citado dispositivo traça uma estreita relação entre os direitos e garantias 

assegurados por nossa Constituição Cidadã e aqueles decorrentes dos tratados 

internacionais de direitos humanos em que o Brasil for parte. 

Passou-se com isso a discutir qual a hierarquia dos tratados 

internacionais que versam sobre direitos humanos em relação ao ordenamento 

jurídico brasileiro. Quatro correntes tiveram destaque em nossa doutrina e 

jurisprudência: (i) a hierarquia supraconstitucional dos tratados internacionais sobre 

direitos humanos; (ii) a hierarquia constitucional; (iii) a hierarquia infraconstitucional, 

mas supralegal; (iv) a hierarquia paritária entre o tratado e a lei federal.59 

Nenhuma das quatro teorias encontrou descanso tranquilo no 

Supremo Tribunal Federal. Encontramos posicionamentos favoráveis à hierarquia 

constitucional60, à hierarquia infraconstitucional61 e à hierarquia paritária entre tratados 

e lei federal62, sendo esta última posição a adotada majoritariamente no STF, até a 

edição da EC 45/04. 

Em nossa doutrina a posição prevalecente defende a hierarquia 

constitucional dos tratados e convenções que versam sobre direitos humanos: 

 

“(...) a hierarquia constitucional dos tratados de proteção dos 

direitos humanos decorre da previsão constitucional do art. 5º, 

                                                             
59 PIOVESAN, Flávia Cristina. “Reforma do Judiciário e Direitos Humanos”. In: TAVARES, André 
Ramos, e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 69. 
60 STF – HC 82.424/RS 
61 STF – HC 79.785/RJ 
62 STF – HC 72.131/RJ 
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§2º, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica da 

Carta, particularmente da prioridade que atribui aos direitos 

fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana.”63 

 

Decorre deste posicionamento doutrinário a classificação dos 

direitos fundamentais em três grupos distintos: (i) os direitos fundamentais 

assegurados expressamente pela Constituição da República; (ii) os direitos 

fundamentais implicitamente assegurados pela Constituição da República e (iii) os 

direitos fundamentais assegurados expressamente nos tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil.64 

Após a promulgação da EC 45/04, de 8 de dezembro de 2004, o 

problema da hierarquia dos tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos parecia ter sido resolvido. A mencionada Emenda acrescentou o §3º ao art. 

5º da Constituição, que dispõe: 

 

“Art. 5 (...) 

§3º. Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros serão equivalentes a 

emendas constitucionais”. 

 

                                                             
63 PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p.90. 
64 PIOVESAN, Flávia Cristina. “Reforma do Judiciário e Direitos Humanos”. In: TAVARES, André 
Ramos, e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 69-70. 
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Entretanto, ainda restaram algumas controvérsias: (i) os tratados 

internacionais já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro que não tiveram a 

aprovação exigida no art. 5º, §3º da CF, têm qual hierarquia? (ii) os tratados 

internacionais se submetem, de alguma forma, ao disposto no art. 60, §4º, IV65 da CF? 

Trataremos, de forma mais acentuada de cada uma dessas 

questões. 

 

3.3.4 A HIERARQUIA DOS TRATADOS E CONVENÇÕES 

INCORPORADOS ANTES DA EC 45/04. 

 

Essa questão não foi resolvida pela EC 45/04 e ainda paira a dúvida 

na doutrina de qual é a hierarquia destes tratados internacionais de direitos humanos. 

A Constituição de 1988, por meio do art. 5º, §2º estabeleceu, como 

já afirmado anteriormente, um marco histórico na valorização dos documentos 

internacionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais. 

O tratamento diferenciado dado aos tratados internacionais sobre 

direitos humanos segue uma tendência mundial dos países democráticos, ao valorizar 

a ampliação dos direitos humanos, tendo em vista que tais garantias e direitos têm 

como objetivo único a salvaguarda da integridade e a dignidade do cidadão. 

                                                             
65 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...)     
§4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
(...) 
IV – os direitos e garantias individuais 
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A classificação doutrinária dos direitos fundamentais apresentada 

anteriormente, ao ser aplicada ao direito brasileiro, nos diz que há direitos 

fundamentais assegurados expressamente e implicitamente pela Constituição da 

República e há direitos fundamentais assegurados por tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil. 

Tomando por base essa classificação e os argumentos até aqui 

apresentados, podemos afirmar que os tratados internacionais de direitos humanos já 

incorporados em nosso ordenamento antes da EC 45/04 são materialmente 

constitucionais, ou seja, possuem os elementos essenciais dentro de um conceito 

ideal de Constituição, aquilo que as pessoas entendem como matéria essencial de um 

texto constitucional66. Nas palavras de J.J.Gomes Canotilho “a constituição deve 

consagrar um sistema de garantias da liberdade (está essencialmente concebida no 

sentido do reconhecimento de direitos individuais e da participação dos cidadãos nos 

actos do poder legislativo através do parlamento)”67 

Com o advento da EC 45/04, os tratados internacionais de direitos 

humanos que forem aprovados pelas casas do Congresso Nacional, nos termos do 

art. 5º §3º da CF, terão não só hierarquia material, mas também formalmente 

constitucional, diferentemente dos tratados firmados e incorporados anteriormente à 

EC 45/04, que têm hierarquia materialmente constitucional68.  

 

                                                             
66 PIOVESAN, Flávia Cristina. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: TAVARES, André Ramos, 
e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 72. 
67 J. J. Gomes Canotilho. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 
1994, p. 151. 
68 PIOVESAN, Flávia Cristina. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: TAVARES, André Ramos, 
e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 72. 
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3.3.5 OS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E 

SUA SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO ART. 60, §4º, IV DA CF. 

  

Ao se admitir, por expressa disposição Constitucional, que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados 

com o quorum qualificado, conforme disposto no art. 5ª, §3º da CF, serão equivalentes 

às emendas constitucionais, inevitavelmente haverá uma consequência lógica que é 

a inclusão desses direitos no rol das cláusulas pétreas, não podendo ser abolidos por 

meio de emenda à Constituição.  

Como afirmamos anteriormente, os tratados internacionais de 

direitos humanos já incorporados em nosso ordenamento antes da EC 45/04 são 

materialmente constitucionais e os incorporados posteriormente são formalmente e 

materialmente constitucionais. 

Embora admissível que os tratados e convenções internacionais 

sejam alcançados pelo art. 60, §4º, IV da CF, “os tratados internacionais de direitos 

humanos estabelecem regras específicas concernentes à possibilidade de denúncia 

por parte do Estado signatário. Os direitos internacionais poderão ser subtraídos pelo 

mesmo Estado que os incorporou, em face das peculiaridades do regime de direito 

internacional público.”69 

                                                             
69 PIOVESAN, Flávia Cristina. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: TAVARES, André Ramos, 
e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 73. 
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Ocorre que não há qualquer regulamentação quanto ao 

procedimento do ato de denúncia para o nosso ordenamento, salvo as já 

apresentadas acima. Assim, seria mais coerente que se aplicasse “ao ato da denúncia 

o mesmo processo aplicável ao ato de ratificação”70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 PIOVESAN, Flávia Cristina. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In: TAVARES, André Ramos, 
e outros. Reforma do Judiciário analisada e comentada, p. 73. 



49 
 

CAPÍULTO II – O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

 

1. DEFINIÇÃO  

 

A primeira menção que se relaciona com uma possível definição de Contrato 

de Trabalho é encontrada, em nosso ordenamento jurídico, no artigo 442, CLT, que 

prevê tal instituto como o acordo tácito ou expresso, verbal ou por escrito, 

correspondente à relação de emprego. 

Entretanto, sob o manto das regras científicas basilares, não podemos aceitar 

tal construção como uma definição. Definir um instituto do Direito pressupõe a 

integração de um binômio – apreensão e desvelamento – dos elementos essenciais e 

constitutivos deste instituto e sua correlação por meio do nexo lógico que os une. A 

definição é, pois, “uma declaração da essência e composição de um determinado 

fenômeno: supõe, desse modo, o enunciado e não só de seus elementos integrantes 

como do vínculo que os mantém unidos”71. 

A definição do contrato de trabalho não foge a essa regra. 

Sob o aspecto estrutural, o Contrato de Trabalho é um negócio jurídico 

celebrado, de forma tácita ou expressa, entre empregado e empregador, 

correspondendo, desta forma, à uma relação de emprego. O conceito de negócio 

jurídico, seus limites e efeitos, serão analisados com maior profundidade mais à frente. 

                                                             
71 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2005, p. 489. 
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Entretanto, vemos algumas falhas técnicas na construção do conceito de 

contrato de trabalho apresentado pela CLT. Em primeiro lugar, não vemos explicitado, 

no conceito de contrato de trabalho, os elementos essenciais desta relação – e para 

avançarmos de modo seguro por esta definição e para melhor compreensão do 

contrato internacional de trabalho, precisaremos identificar, com segurança científica, 

cada um dos elementos.  

Em segundo lugar, o legislador estabelece uma correlação incorreta entre 

seus termos, pois quando estabelece que o contrato corresponde à relação de 

emprego, deveria, na verdade prever que o contrato propicia o surgimento daquela 

relação. 

Por fim, o enunciado prevê que o contrato de trabalho é um acordo que 

corresponde a uma relação de emprego, dando margem, como analisado por grande 

parte da doutrina72 a conclusão de que o contrato de trabalho é, a um só tempo, um 

contrato (teoria contratualista) e uma relação de emprego (teoria institucionalista). 

Este ponto será analisado mais a frente, quando tratarmos da natureza jurídica do 

contrato de trabalho. 

Por ora, vamos verificar quais os elementos formadores do Contrato de 

Trabalho, para então avançarmos, com maior rigor científico, em nossa tese. Estes 

são apresentados pelo legislador pátrio nos artigos 3º e 2º, parte final da CLT, sendo 

os mesmos constitutivos da relação de emprego, ou seja, a realização da atividade 

essencial por pessoal natural, a não-eventualidade, a subordinação, a onerosidade e 

a pessoalidade ao contratante. 

                                                             
72 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2005, p. 
492; MARTINEZ, Luciano, Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 124. 
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O primeiro elemento, a pessoa natural, nada mais é do que o ser humano 

considerado como sujeito de direitos e obrigações. No entanto, a mera existência, 

como pessoa, não apresenta o requisito validador do elemento componente da 

relação de emprego. É preciso que a pessoa natural tenha personalidade e 

capacidade.  

Personalidade é a aptidão genérica para uma pessoa adquirir direitos e 

contrair obrigações. Neste sentido, nos explica Maria Helena Diniz que, “deveras, 

sendo a pessoa natural (ser humano) ou jurídica (agrupamentos humanos) sujeito das 

relações jurídicas e a personalidade a possibilidade de ser sujeito, ou seja, uma 

aptidão a ele reconhecida, toda pessoa é dotada de personalidade”73. Ela continua 

nos explicar que “a personalidade é o conceito básico da ordem jurídica, que a estende 

a todos os homens, consagrando-a na legislação civil e nos direitos constitucionais de 

vida, liberdade e igualdade”74.  

A medida jurídica da personalidade é a capacidade. Maria Helena Diniz ao 

citar Teixeira de Freitas considera capacidade a “manifestação do poder de ação 

implícito no conceito de personalidade”75.  

Assim, para ser pessoa natural, basta que o ser humano nasça com vida, ou 

seja, respire no momento do nascimento. Já para ser capaz, o homem, no conceito 

de gênero, precisa satisfazer os requisitos necessários definidos em lei para agir por 

                                                             
73 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasiliero, volume 1. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 116. 
74 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasiliero, volume 1. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 116. 
75  Diniz, ob. cit. ant. apud Antônio Chaves, “Capacidade civil” em Enciclopédia Saraiva do Direito, v.13, 
p.2.  
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si, como sujeito de obrigações e deveres de uma relação jurídica. Tal conceito 

analisaremos em momento oportuno em nossa tese. 

O elemento seguinte, chamado de não-eventualidade, também é conceituado 

como habitualidade. Habitual é aquilo que se faz por hábito; ordinário, frequente, 

usual, costumeiro ou rotineiro. O legislador não definiu o conceito de não-

eventualidade ou de habitualidade, mas sabemos, pela experiência doutrinária e 

jurisprudencial, que o critério em análise significa o compromisso, entre empregado e 

empregador, de realizar a prestação de serviços de forma sucessiva, 

independentemente do número de dias trabalhados.  

Maurício Godinho Delgado afirma que a 

“ideia de permanência atua no Direito do Trabalho em 

duas dimensões principais: de um lado, na duração do 

contrato empregatício, que tende a ser incentivada ao 

máximo pelas normas justrabalhistas. Rege esse ramo 

jurídico, nesse aspecto, o princípio da continuidade da 

relação de emprego, pelo qual se incentiva, 

normativamente, a permanência indefinida do vínculo de 

emprego, emergindo como exceções as hipóteses de 

pactuações temporalmente delimitadas de contratos de 

trabalho”76. 

Desta forma, para que se considere a relação de emprego, é necessário que 

o trabalho prestado tenha caráter de continuidade e permanência, ainda que este 

trabalho seja realizado por um curto período ou até por prazo determinado. 

                                                             
76 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2005, p. 
293. 
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O elemento subordinação, inicialmente definido como o estado de sujeição do 

empregado em face de seu empregador, passou por três fases conceituais desde o 

seu surgimento. 

Inicialmente foi definida como um critério técnico, pois entendia-se que o 

empregado se subordinava ao empregador em decorrência do conhecimento técnico 

superior do empregador em relação ao empregador. Tal conceito teve origem na fase 

pré-revolução industrial, quando havia a estrutura das corporações de ofício e o 

mestre exercia o controle do trabalho dos companheiros e aprendizes. Tal conceito 

deixou de ser justificado em decorrência da exploração da atividade econômica por 

investidores, característica essencial do capitalismo. 

Posteriormente, como desenvolvimento do capitalismo, a subordinação foi 

conceituada como um critério econômico, uma vez que o empregador possui o poder 

de direção justificado pela dependência econômica que seu empregado tem. Este 

critério também foi superado em razão da evolução do conceito de salário, outro 

elemento que analisaremos a seguir, mas que para este momento deixaremos 

afirmado ser o salário uma obrigação essencial do contrato sinalagmático. Por isso, a 

subordinação não pode ser econômica, uma vez que a sujeição econômica do 

trabalhador em relação ao empregador não define a subordinação. 

Por fim, temos que a subordinação é um critério jurídico, uma vez que o artigo 

2º da CLT prevê, como critério definidor do empregador, sendo aquele que admite e 

dirige a prestação de serviços.  

Aldacy Rachid Coutinho observa que “o direito do trabalho encobre o poder e 

mascara a subordinação com o manto contratual, projetando a emergência para a 
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empresa, enquanto organização”. Destaca, ainda, que “o direito do trabalho 

reconhece na empresa a constituição de um espaço de macropoder”77. 

Já Arion Sayão Romita afirma que “(...) o conceito objetivo de subordinação, 

chega-se à assertiva de que ela consiste em integração da atividade do trabalhador 

na organização da empresa mediante um vínculo contratualmente estabelecido, em 

virtude do qual o empregado aceita a determinação, pelo empregador, das 

modalidades de prestação de trabalho (...)”78. 

Conclui Aldacy Rachid Coutinho que a  

“subordinação, por sua vez, é acatada a partir da 

necessidade de se detalharem as condições de 

executoriedade da atividade, de conteúdo relativamente 

indeterminado e pelo estado permanente de sujeição do 

empregado com sua força de trabalho à vontade e à 

normatividade empresarial, que impõe uma série de 

deveres de conduta a esse sujeito contratual em prol dos 

objetivos da empresa. Tal característica distingue o 

contrato de trabalho dos demais negócios jurídicos.79” 

Desta forma podemos afirmar que a subordinação jurídica compreende a 

sujeição do trabalho do empregado à vontade do empregador. Na relação de 

emprego, o empregador exerce o poder de direção, que se desenvolve por intermédio 

dos poderes de organização, fiscalização e sancionatório. É por intermédio do 

exercício do poder de direção que se instrumentaliza a subordinação jurídica no 

contexto da relação de emprego. 

                                                             
77 COUTINHO, Aldacy Rachid. Poder Punitivo Trabalhista. São Paulo: LTr, 1999, p. 110. 
78 ROMITA, Arion Sayão. A Subordinação no Contrato de Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1979, 
p. 86. 
79 COUTINHO, Aldacy Rachid. Poder Punitivo Trabalhista. São Paulo: LTr, 1999, p. 115. 
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O quarto elemento é a onerosidade. Ela, por sua vez, é a que qualifica o que 

é oneroso, ou seja, aquilo que possui ônus, encargo.  

A relação de emprego pressupõe direitos e obrigações recíprocas e 

simultâneas, dentre elas, o pagamento de uma contraprestação salarial, por parte do 

empregador ao empregado. Assim, na relação contratual, o empregador tem o dever 

de pagar o salário ao empregado pelos serviços prestados, assim como o empregado 

tem a obrigação de prestar serviços ao empregador.  

Então, nas palavras de Sérgio Pinto Martins, a 

 

“onerosidade é traço essencial da prestação do 

empregado por derivação de um caractere do contrato 

individual de emprego. Seria, de fato, socialmente 

insustentável admitir-se gratuidade nessa classe de 

contratos, uma vez que a prestação do empregador (o 

salário) é fator de subsistência do empregado. Logo, onde 

for admissível a prestação gratuita do trabalho não estará 

caracterizada a figura do empregado, como prestador”80. 

 

Desta forma, a onerosidade pode ser entendida como uma contrapartida pelos 

serviços prestados ao empregador. Realiza-se por intermédio direto do salário 

percebido pela atividade laboral desenvolvida para determinada pessoa física ou 

jurídica. 

                                                             
80 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.121.  
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Por fim, temos o elemento da pessoalidade. Este vem definido na parte final 

do artigo 2º da CLT, ao afirmar-se que o empregador contrata a prestação pessoal de 

serviços. Assim, vemos que o Contrato de Trabalho é celebrado entre pessoas, sendo 

necessariamente o empregado pessoa natural, em função das necessidades do 

empregador e das qualidades do empregado. Por esta razão se diz que o contrato de 

trabalho é intuitu personae. 

Nas palavras de Jorge Neto,  

 

“a relação é pessoal, visto que o empregado não pode se 

fazer substituir por outra pessoa durante a prestação dos 

serviços, denotando o caráter de uma obrigação 

personalíssima. Assevere-se, porém, que o aspecto intuitu 

personae não implica a exclusividade de possuir um único 

tomador de seus serviços. O trabalhador subordinado 

pode ter vários empregadores, na medida em que tenha 

tempo e de acordo com as peculiaridades de cada 

relação”81.  

 

Com isso, podemos definir o contrato de trabalho como o negócio jurídico 

celebrado de forma tácita ou expressa, por meio do qual uma pessoa física ou natural 

compromete-se a prestar serviços a outra pessoa natural, jurídica ou até ente 

despersonalizado, de maneira não-eventual, subordinada, onerosa e pessoal. 

Passemos, então, analisar a denominação do Contrato de Trabalho 

                                                             
81 JORGE NETO, 2008, p.244. 
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2. DENOMINAÇÃO  

 

Denominar um instituto é apresentar a expressão, em determinada língua, que 

melhor identifica, sem margens de dúvidas ou existência de mais de um significado 

para um significante, o seu efetivo conteúdo.  

Para o aspecto científico precisamos encontrar uma expressão suficiente e 

capaz de trazer em si todos os elementos necessários, sem deixar dúvidas sobre o 

seu conteúdo e aplicação. Por isso, partiremos do conceito de linguagem ou língua, 

na concepção de Vilém Flusser.  

Segundo Flusser, língua é um conjunto de todas as palavras percebíveis e 

perceptíveis, quando ligadas entre si de acordo com regras pré-estabelecidas. Para o 

referido autor, há clara identidade entre língua e pensamento, que encerram em si 

toda a sabedoria da raça humana. O processo cognitivo de analisar situações 

quotidianas e encontrar a matéria prima do intelecto humano constitui verdadeiros 

dados brutos, que são observados na realidade e transformados em palavras.82 

Já Ludwig Wittgenstein afirma que “os limites do meu mundo significam os 

limites da minha linguagem”83. Sua intenção é mostrar que se uma ocorrência do 

mundo não for relatada em linguagem, nunca poderá ser conhecida pelo homem. 

Por isso, vemos a importância de utilizar corretamente a linguagem na 

elaboração de um conceito científico, já que este conceito determinará a 

                                                             
82 FLUSSER, Vilém. Linguagem e realidade. 2ª ed. São Paulo: Annablume, 2005, p.12 
83 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado lógico-filosófico. Investigações filosóficas. Introd. Tiago de 
Oliveira; trad. M.S. Lourenço. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 30. 
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transformação de um fato existente no mundo e observado pelo homem em 

verdadeira realidade. 

O objetivo de um trabalho científico é a busca do conhecimento científico. Este 

conhecimento requer uma linguagem rigorosa, para que construa o discurso sem os 

defeitos de ambiguidade que a linguagem comum possui. 

A expressão Contrato de Trabalho, ao se referir, especificamente, a uma 

relação de emprego, sofre pesadas críticas doutrinárias acerca da denominação. Em 

ciência, não podemos dar nomes comuns a institutos distintos, ou até semelhantes, 

pois causaremos grave equívocos científicos. 

A primeira grande crítica vem de Planiol, que sustentava que a expressão 

contrato de trabalho não trazia o real significado do instituto, indicando, somente, o 

objeto da prestação, que é o trabalho. Para este clássico jurista, seria o mesmo que 

dizer que o contrato de transporte fosse designado pela expressão contrato de coisa 

ou o contrato de locação imobiliária fosse designado pelo contrato de bem imóvel84. 

Contudo, essa objeção também encontra argumentos contrários em nossa 

doutrina pátria, da qual nos filiamos. 

Para Maurício Godinho Delgado, temos, dentre outras razões, uma importante 

objeção a esta afirmação que  

“a denominação pode enfatizar o aspecto mais relevante, 

do ponto de vista sociojurídico, do instituto a que se refere. 

No presente caso, o aspecto mais relevante é exatamente 

o trabalho prestado por uma pessoa natural a outrem. Se 

o epíteto escolhido produzir essa ênfase terá cumprido, 

                                                             
84 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de Direito do Trabalho. Vol. II, 4ª ed. São Paulo: LTr, 1993, p. 
45. 
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ainda que em parte, a missão de espelhar o conteúdo 

essencial da figura definida”85 

A segunda e comum crítica argumenta que quando nos referimos a um 

contrato de trabalho, temos sempre em mente a relação técnico-jurídica de emprego. 

Entretanto, para os que não estão muito afeitos ao Direito do Trabalho, pode relacionar 

com o contrato de um trabalhador autônomo, ou até de um trabalhador eventual, pois 

todos realizam o objeto principal da relação que é o trabalho. Esta crítica, sob o 

aspecto técnico, não está provida de contra-argumentos.  

Porém, já se pacificou, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o 

entendimento de que, quando se fala contrato de trabalho, no sentido estrito, quer-se 

referir à noção técnico-jurídica de contrato de emprego, uma vez que a própria CLT 

tipificou esta expressão direcionada ao contrato de trabalho. 

Assim, concluímos que a expressão Contrato de Trabalho possui limitação 

tipificada pela CLT para se referir, classicamente, à relação de emprego. Mas a 

utilização desta expressão se dá no sentido estrito. E será esta a utilização no 

presente trabalho. 

Existe, também, a possibilidade de utilização da expressão em sentido amplo, 

para se referir a pactuação de prestação de serviços entre trabalhador e o contratante, 

como ocorre no contrato de prestação de serviços autônomos, de serviços eventuais, 

de estágio e outros contratos de prestação de trabalho, distintos da relação de 

emprego. 

 

                                                             
85 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: LTR, 2005, p. 493. 
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3. MORFOLOGIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

A morfologia, do grego Morphe: Forma e Logos: Estudo, nada mais é do que 

o estudo da forma e da composição de certos fenômenos. Para o Direito, em relação 

aos Contratos, morfologia é o estudo dos elementos componentes da relação 

contratual. 

Afirmamos, logo acima, que sob o aspecto estrutural, o Contrato de Trabalho 

é um negócio jurídico celebrado, de forma tácita ou expressa, entre empregado e 

empregador, correspondendo, desta forma, à uma relação de emprego. 

Não é possível minimamente analisar, com clareza e conteúdo científico, um 

Negócio Jurídico, sem antes verificar com máxima cautela o conceito de fato jurídico. 

O Código Civil de 1916, no Livro III, concernente aos “Fatos jurídicos”, tratava, nas 

“Disposições preliminares”, da aquisição, conservação, modificação e extinção de 

direitos, e, em seguida, no Título I, dos “Atos jurídicos”86. 

Já o Código Civil atual, de 2002, substitui a expressão genérica “ato jurídico” 

pela designação específica “negócio jurídico”, porque somente este é rico em 

conteúdo e justifica uma pormenorizada regulamentação, aplicando-se-lhe os 

preceitos constantes do Livro III. Alterou, também, a ordem das matérias87. 

Todas as relações humanas são dotadas de ciclos, de fases e em cada fase 

dessas relações, em cada momento da vida, verificamos a ocorrência de fatos, que 

                                                             
86 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.316. 
87 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.316. 
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no direito, chamamos de fatos jurídicos, pois produzem efeitos jurídicos, ainda que 

tais fatos sejam ilícitos. Já os que não representam qualquer efeito no Direito, são 

simplesmente fatos. 

Nas palavras de Caio Mário:  

“a chuva que cai é um fato, que ocorre e continua a ocorrer, 

dentro da normal indiferença da vida jurídica, o que não 

quer dizer que, algumas vezes, este mesmo fato não 

repercuta no campo do direito, para estabelecer ou alterar 

situações jurídicas. Outros se passam no domínio das 

ações humanas, também indiferentes ao direito: o 

indivíduo veste-se, alimenta-se, sai de casa, e a vida 

jurídica se mostra alheia a estas ações, a não ser quando 

a locomoção, a alimentação, o vestuário provoquem a 

atenção do ordenamento legal”88 

O fato jurídico é todo acontecimento da vida que, de forma direta ou indireta, 

o ordenamento jurídico considera relevante no campo do direito, ou seja, ocasiona 

efeito jurídico. 

Nos ensina Miguel Reale que o  

“fato, em suma, figura, primeiro, como espécie de fato 

prevista na norma e, depois, como efeito juridicamente 

qualificado, em virtude da correspondência do fato 

concreto ao fato-tipo genericamente modelado na regra de 

direito: desse modo, o fato está no início e no fim do 

processo normativo, como fato-tipo, previsto na regra, e 

como fato concreto, no momento de sua aplicação (...) o 

fato jurídico é todo e qualquer fato que, na vida social, 

venha a corresponder ao modelo de comportamento ou de 

                                                             
88 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2002. 
V.1, p. 291. 
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organização configurado por um ou mais normas de 

direito”89. 

Doutrinariamente90 nos filiamos a classificação dos fatos jurídicos em: a) fatos 

naturais ou fatos jurídicos stricto sensu; e b) fatos humanos ou atos jurídicos lato 

sensu, também chamados de jurígenos. 

Os fatos naturais são os que decorrem de simples manifestação da natureza 

e independem da vontade do homem. Estes se subdividem em ordinários, como o 

nascimento, a morte e a maioridade e os extraordinários, que são os de caso fortuito 

e força maior, como o terremoto, raio ou tempestade, que podem ocasionar a perda 

da propriedade.91 

Já os fatos humanos ou atos jurídicos lato sensu são ações humanas 

emanadas de uma vontade, quer tenham intenção precípua de ocasionar efeitos 

jurídicos, quer não, mas criam, modificam, transferem ou extinguem direitos e dividem-

se em lícitos ou ilícitos. 

Os lícitos, por sua vez, se dividem em meramente lícitos e negócios jurídicos.  

Os meramente lícitos são praticados pelo home sem intenção direta de 

ocasionar efeitos jurídicos, tais como a construção em terreno alheio, a pintura de uma 

tela, todos atos que podem ocasionar efeitos jurídicos, mas não tem, em si, tal 

intenção, pois não possuem conteúdo negocial92. O Código Civil buscou ser tecnicista 

ao dispor, em seu artigo 185, que “aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios 

                                                             
89 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981, 198-199. 
90 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.317 e VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
366. 
91 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.317. 
92 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Parte Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 366. 
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jurídicos, aplicam-se no que couber, as disposições do Título anterior”, ou seja, o 

Negócio Jurídico.  

Diferentemente, no negócio jurídico, a ação humana visa diretamente a 

alcançar um fim prático permitido na lei, dentre a multiplicidade de efeitos possíveis93 

Por fim, os ilícitos, que se evidenciam de forma direta ou indireta pela vontade 

humana, sã os que ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários, de forma geral, ao 

ordenamento jurídico. Neste caso, eles produzem deveres e obrigações, aos invés de 

direitos, como previsto no artigo 186 do Código Civil94 e geram a obrigação de reparar 

o dano, como assegura o artigo 927 do mesmo diploma95  

Assim, importante a diferença que o Direito faz em relação a expressão 

Negócio Jurídico, pois no próprio Código Civil ela não é utilizada no sentido comum 

de transação comercial ou relação meramente contratual, mas sim como uma das 

espécies em que se subdividem os atos jurídicos lícitos. 

Para Miguel Reale,  

“negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, 

além de se originar de um ato de vontade, implica a 

declaração expressa da vontade instauradora de uma 

relação entre dois ou mais sujeitos tendo em vista um 

objetivo protegido pelo ordenamento jurídico. Tais atos, 

que culminam numa relação intersubjetiva, não se 

confundem com os atos jurídicos em sentido estrito, nos 

quais não há acordo de vontade, como, por exemplo, se 

dá nos chamados atos materiais, como os da ocupação ou 

                                                             
93 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.318. 
94 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 
95 “Art. 927. Aquele que por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 
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posse de um terreno, a edificação de uma casa no terreno 

apossado etc. Um contrato de compra e venda, ao 

contrário, tem a forma específica de um negócio 

jurídico...”96 

Já Renan Lotufo entende que “negócio jurídico é o meio para a realização da 

autonomia privada, ou seja, a atividade e potestade criadoras, modificadoras ou 

extintoras de relações jurídicas entre particulares”97. 

Por fim, para Francisco Amaral: 

“Por negócio jurídico deve-se entender a declaração de 

vontade privada destinada a produzir efeitos que o Agente 

pretende e o direito reconhece. Tais efeitos são a 

constituição, modificação ou extinção de relações 

jurídicas, de modo vinculante, obrigatório para as partes 

intervenientes. (...) De qualquer modo, o negócio jurídico é 

o meio de realização da autonomia privada, e o contrato é 

o seu símbolo”98 

 

No mundo jurídico, é possível identificar e distinguir, os planos de existência 

e de validade de um negócio jurídico. Mesmo em afronta aos conceitos científicos de 

um único significante para cada significado, essas expressões são utilizadas como 

sinônimas. Entretanto vamos diferenciá-las.  

Quando falamos em existência, não verificamos a invalidade do negócio, 

importando somente a realidade da existência. Assim, vamos analisar os requisitos 

de existência e de validade do Negócio Jurídico. 

                                                             
96 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981, 198-199. 
97 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, v.1, p. 271. 
98 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 359-360. 
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3.1 REQUISITOS DE EXISTÊNCIA 

 

Os requisitos de existência do negócio jurídico são: a) a declaração de 

vontade, b) a finalidade negocial e c) a idoneidade do objeto. 

a) Declaração de vontade 

A vontade é um requisito elementar e essencial do Negócio Jurídico, 

uma vez que este é um ato jurídico volitivo que produz efeitos. Por demonstrar a 

intenção do coração do sujeito, a vontade possui um caráter subjetivo, que se revela 

por meio da manifestação desta intenção. Assim é possível afirmar que existe uma 

vontade interna, que reside em um campo extremamente oculto para os sujeitos da 

relação, e uma vontade externa, que permite que a vontade seja por todos conhecida, 

com a manifestação expressa desta vontade. 

Caio Mário da Silva Pereira entende que “a vontade interna ou real é que 

traz a força jurígena, mas é a sua exteriorização pela declaração que a torna 

conhecida, o que permite dizer que a produção de efeitos é um resultado da vontade 

mas que esta não basta sem a manifestação exterior”99. 

Alguns princípios essenciais do Contrato, em especial do contrato de 

trabalho, se desenvolvem a partir da declaração da vontade das partes. De acordo 

com o princípio da autonomia da vontade das partes os sujeitos têm liberdade de 

celebrar um negócio jurídico, nos estritos termos da lei, criando direitos, contraindo 

obrigações e celebrando um contrato. Sabemos que este princípio não é absoluto, 

                                                             
99 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2002. 
V.1, p. 307-308. 
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especialmente nas relações de trabalho, sofrendo limitações impostas por outros 

princípios, como o princípio da supremacia da ordem pública, pois o Estado, em nome 

do interesse social, interfere nas relações contratuais, especialmente quando há 

possibilidade de abuso de poder e também para evitar a opressão dos 

economicamente mais fortes sobre os mais fracos e o princípio protetor, segundo o 

qual o trabalhador deverá ser protegido, como sendo essência principiológica do 

Direito do Trabalho. 

Uma vez manifestada a vontade, os contratantes se veem obrigados a 

cumprir os seus termos, chamado de princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta 

sunt servanda), que significa que o contrato faz lei entre as partes. A este princípio 

“opõe-se o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, baseado 

na cláusula rebus sic stantibus e na teoria da imprevisão e que autoriza o recurso ao 

Judiciário para se pleitear a revisão dos contatos, ante a ocorrência de fatos 

extraordinários e imprevisíveis”100. 

Importante destacar a forma da manifestação da vontade, uma vez que 

a Consolidação das Leis do Trabalho analisa suas diversas formas e as reconhece 

como válidas para formação do negócio jurídico. Tal manifestação pode ser tácita ou 

expressa. 

Tácita é a forma subentendida de exprimir a manifestação da vontade, 

por meio do comportamento do agente, podendo-se deduzir da conduta do agente a 

sua intenção. Importante frisar que esta forma de manifestação da vontade só se 

                                                             
100 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.350. 



67 
 

opera por expressa autorização da lei ou de forma secundária, quando a lei não exige 

que a manifestação seja expressa. 

Quando falamos em Contrato de Trabalho, a simples prestação de 

serviços, sem a correspondente recursa da parte contrária, pode gerar a celebração 

de forma tácita, com fundamento no art. 111 do Código Civil101. 

Já a maneira expressa é a que se opera por meio da “palavra, falada ou 

escrita, e de gestos, sinais ou mímicas, de modo explícito, possibilitando o 

reconhecimento imediato da intenção do agente”102. 

b) Finalidade negocial 

Como já afirmamos anteriormente, o negócio jurídico decorre do 

exercício da autonomia da vontade das partes. Assim, vemos que a finalidade 

negocial é o propósito de criar a relação jurídica, ou seja, o contrato. 

O negócio jurídico somente existirá se houver, anteriormente, a 

manifestação da vontade com a finalidade negocial. 

c) Idoneidade do objeto 

O objeto do negócio jurídico deve ser idôneo, ou seja, apto a produzir 

efeitos, adequado. 

                                                             
101 “Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizam, e não for 
necessária a declaração de vontade expressa” 
102 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.350. 
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Nas palavras de Francisco Amaral: “o objeto jurídico deve ser idôneo, 

isto é, deve apresentar os requisitos ou qualidades que a lei exige para que o negócio 

produza os efeitos desejados”103. 

 

3.2 REQUISITOS DE VALIDADE 

 

Como já afirmado anteriormente, a existência é requisito para que o 

negócio jurídico apareça no mundo fenomênico. Entretanto, a simples existência do 

negócio não dá substratos para verificar se este é válido ou não. 

Desta forma, o negócio jurídico só produzirá efeitos se existir e for 

validado. Para tanto, devemos identificar e analisar os requisitos de validade do 

negócio jurídico. A ausência de um único requisito acarretará a invalidade do negócio, 

acarretando a não produção de efeitos jurídicos, além da verificação se o negócio é 

nulo ou anulável. 

Os requisitos de validade do negócio jurídico estão elencados no artigo 

104 do Código Civil104. Assim, são eles: a) Capacidade do agente; b) Objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável; e c) Forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

                                                             
103 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 394. 
104 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I – agente capaz; 
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III – forma prescrita ou não defesa em lei”. 
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a) Capacidade do agente 

A personalidade, adquirida com o nascimento com vida, é atributo de 

todo ser humano, resumindo-se à ideia de pessoa natural. O conceito de 

personalidade também pode ser estendido a entes formados por conjunto de pessoas 

ou patrimônio, chamadas de pessoas jurídicas ou morais. Assim, o conjunto de 

poderes de contrair obrigações e obter direitos é chamado de personalidade. 

Entretanto, o limite da personalidade é a capacidade. Temos dois tipos 

de capacidade: a de direito e a de fato. Nos termos dos artigos 1º e 2º do Código Civil, 

todos possuem a chamada capacidade de direito. Já a capacidade de fato ou de 

exercício é a aptidão para pessoalmente o indivíduo adquirir direitos e contrair 

obrigações. 

Agente capaz é aquele que tem capacidade de exercer os atos da vida 

civil por si ou por outrem. 

De acordo com o Código Civil, a capacidade é medida pelos limites 

legais de restrição ao exercício da vida civil, apresentando-se de duas formas: 

absoluta e relativa. 

A incapacidade absoluta está prevista no art. 3º do Código Civil105 e a 

relativa no artigo 4º do mesmo diploma106. A incapacidade absoluta acarreta a total 

                                                             
105 Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I – os menores de dezesseis anos; 
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
106 Art. 4º São incapazes, relativamente a certo atos, ou à maneira de os exercer: 
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 
mental completo; 
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV – os pródigos. 
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proibição do exercício do direito, cujo efeito será a declaração a nulidade, nos termos 

do artigo 166, I, do Código Civil107. Já a incapacidade relativa acarreta a anulabilidade 

do ato, nos termos do artigo 171, I, do Código Civil108, salvo quando o incapaz é 

assistido, no caso de incapacidade relativa, ou representado, para a incapacidade 

absoluta, por seu representante legal. 

Para analisarmos a capacidade do agente, em especial na esfera 

trabalhista, precisamos antes analisar os preceitos existentes no Direito Civil e 

verificar as diferenças para o Direito do Trabalho. 

Inicialmente, no que concerne à capacidade do empregador, que pode 

ser pessoa natural, jurídica ou até ente despersonalizado, seguimos as regras do 

Direito Civil. Já em relação ao empregado, temos um regramento próprio, tanto no 

âmbito constitucional, quanto no âmbito da legislação consolidada. 

O trabalhador atinge a maioridade, ou seja, a capacidade plena para os 

atos da vida trabalhista, aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o artigo 402 da CLT e 

artigo 7º, XXXIII, CF. 

A incapacidade relativa do trabalhador se dá entre os 16 (dezesseis) e 

18 (dezoito) anos, pois é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos de idade e a partir dos 14 (quatorze) anos somente na 

condição de aprendiz. Já a incapacidade absoluta se dá aos menores de 14 (quatorze) 

anos, de acordo com o artigo 7.º, XXXIII, Constituição Federal. 

                                                             
107 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
I – celebrado por pessoal absolutamente incapaz; 
(...)  
108 Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 
I – por incapacidade relativa do agente; 
(...) 
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O contrato de trabalho feito com menores entre 16 e 18 anos deverá 

também ser assinado por seus pais ou responsáveis e na sua rescisão 

(encerramento), o responsável deverá participar (artigos 17, § 1.º, e 439, CLT). 

 

b) Objeto lícito, possível, determinado ou determinável 

Carlos Roberto Gonçalves define objeto lícito como “o que não atenta 

contra a lei, a moral e os bons costumes”109.  

Entretanto, no âmbito trabalhista há uma distinção essencial que deve 

ser observada no tocante a esse tema. A doutrina110 faz diferença entre ilicitude e 

proibição ou irregularidade do trabalho. 

Maurício Godinho Delgado entende que “ilícito é o trabalho que compõe 

um tipo legal penal ou concorre diretamente para ele”111. 

Já Luciano Martinez afirma que  

“entende-se por trabalho ilícito (melhor seria dizer 

“atividade ilícita”) aquela cuja prestação (execução) não é 

fundada no direito, sendo, por isso, agressiva à ordem 

social. Assim, se uma pessoa se dispõe a facilitar o tráfico 

de entorpecentes, a matar pessoas por encomenda, a 

intermediar a prostituição ou a aviar o jogo do bicho, estará 

realizando uma atividade cujo objeto é ilícito”112. 

                                                             
109 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.360. 
110 Cf. DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 
502. MARTINEZ, Luciano, Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 131. 
111 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 502. 
112 MARTINEZ, Luciano, Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 131. 
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O trabalho irregular ou proibido é, nas palavras de Maurício Godinho 

Delgado o “que se realiza em desrespeito a norma imperativa vedatória do labor em 

certas circunstâncias ou envolvente de certo tipos de empregados”113. 

Para Luciano Martinez,  

“O trabalho proibido ou ilegal, por outro lado, é assim 

caracterizado quando o seu objeto, vale dizer, sua 

prestação é apenas juridicamente impossível. Na 

proibição, a prestação, entendida efetivamente como 

trabalho, apenas contraria alguma razão especial inserta 

ne lei. Essa razão especial liga-se às qualidades do 

prestador ou às circunstâncias do ambiente onde o serviço 

é prestado”114. 

A teoria justrabalhista de nulidades incide firmemente em tais situações, 

garantindo plenas consequências trabalhistas ao contrato maculado em seu objeto. 

Evidente que o reconhecimento de efeitos justrabalhistas não elimina a necessidade 

de determinar-se a correção do vício percebido ou extinguir-se o contrato, caso 

inviável semelhante correção. 

O Contrato de Trabalho, por ser um negócio jurídico, possui os mesmos 

requisitos de validade dos contratos de natureza civil. Entretanto, no que tange a 

Teoria das Nulidades, ele não segue a visão ideológica do Direito Civil em relação à 

declaração de nulidade e às consequências que podem ser obtidas do ato. 

A diferença reside em dois aspectos essenciais. O primeiro se encontra 

na característica do objeto do contrato de trabalho, pois o seu núcleo é o labor, o 

trabalho humano, que se consubstancia no veículo garantidor da sobrevivência e 

                                                             
113 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 502. 
114 MARTINEZ, Luciano, Curso de Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 131. 
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subsistência do trabalhador. O segundo é a impossibilidade de retorno ao status quo 

ante, já que a prestação de serviços, sendo realizada, não há como devolver ou 

restituir a força de trabalho utilizada pelo trabalhador no desenvolvimento da sua 

atividade. 

Ademais, podemos citar não como aspecto essencial, mas como 

consequência natural a possibilidade de enriquecimento sem causa por parte do 

empregador ao se declarar a nulidade, pois a prestação de serviços foi realizada e o 

contratante dela de beneficiou. 

Assim, podemos afirmar que os efeitos da declaração de nulidade no 

contrato de trabalho, serão, via de regra, ex nunc, ou seja, só terão efeitos após a 

declaração de nulidade, adotando-se a regra da irretroatividade dos efeitos da 

nulidade contratual. 

Vale ressaltar o pensamento de Plínio Gonçalves, ao afirmar que:  

“(...) um ato só pede ser dito nulo, após o pronunciamento 

de sua nulidade por sentença judicial. Em outras palavras, 

só se pode falar em ato nulo, depois de ser ele invalidado 

pelo juiz. Antes de ser pronunciado nulo, teríamos apenas 

ato defeituoso, viciado. A nulidade seria espécie de 

penalidade imposta a atos defeituosos”115.  

Ao se constatar que o ato é defeituoso, podemos analisar se a 

consequência será ou não a nulidade. Porém, em relação ao contrato de trabalho, 

“(...) por ser de trato sucessivo, tanto a nulidade quanto a 

anulabilidade somente se fazem sentir no contrato de 

trabalho ex nunc, como acontece com a simples resolução, 

                                                             
115 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no Processo. Rio de Janeiro: Aide, 1993, p. 52. 
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do momento do seu pronunciamento para o futuro, sendo 

válidos os atos praticados no passado. Quer baseado no 

enriquecimento ilícito, com empobrecimento alheio, quer 

baseado na existência da relação de trabalho 

independente do contrato, o fato é que os efeitos da 

nulidade não são ex tunc, desde o início do contrato. Falha 

aqui o cânone usual quod nullum est, nullum effectm 

producit, porque é de todo impossível fazer as prestações 

e as contraprestações voltarem ao status quo ante da sua 

execução”116.  

 

c) Forma prescrita ou não defesa em lei 

A forma nada mais é do que o meio de revelação da vontade. De acordo 

com a lei, esta deve ser prescrita, ou seja, prevista, ou não defesa em lei. 

Em regra, tanto no Direito do Trabalho, por meio do artigo 442 da CLT, 

quanto no Direito Civil, por meio do artigo 107 do CC117, a forma será livre.  

Vê-se que a característica da consensualidade no contrato de trabalho 

permite que a sua existência, cujos requisitos são, como já vistos anteriormente, a 

declaração de vontade, a finalidade negocial e a idoneidade do objeto, determine-se 

por meio de qualquer prova admitida em direito, até através de indícios e presunções.  

Nesta linha, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 212 

do TST118, já teceu jurisprudência pacífica no sentido de dizer que o princípio da 

                                                             
116 MORAES FILHO, Evaristo e MORAES, Antônio Carlos Flores. Introdução ao Direito do 
Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 320-321. 
117 “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 
lei expressamente a exigir”. 
118 “Súmula 212. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de 
serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego 
constitui presunção favorável ao empregado”. 
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continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, ou 

seja, uma vez demonstrada a simples prestação de trabalho, tem-se como presumida 

a existência entre as partes de um contrato de trabalho, sendo ônus do contratante 

demonstrar que a relação jurídica se configurou de outra forma. 

Precisamos, no entanto, diferenciar a formalidade na celebração do 

contrato de trabalho, dos direitos inerentes ao trabalhador, uma vez que as normas 

trabalhistas são de direito público, imperativas e cogentes. Em regra, não há qualquer 

forma para o contrato de trabalho, mas há um núcleo de direitos mínimos 

estabelecidos para o trabalhador que, após configurar-se a relação de emprego, 

devem ser cumpridos. 

Para o Direito Civil, o negócio jurídico quando “não revestir a forma 

prescrita em lei” ou “for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para 

a sua validade”, será nulo, de acordo com o artigo 166, IV e V, do CC. 

Tal condição não se aplica ao contrato de trabalho na modalidade de 

emprego, tendo em vista o princípio protetor. Entretanto, com base neste mesmo 

princípio e nos artigos 9º da CLT e 166, IV e V do CC,  

Como a toda regra existe exceção, existem situações que o contrato de 

trabalho deve respeitar requisitos mínimos para a sua instrumentalização, como o 

contrato de trabalho por prazo determinado, o contrato do artista profissional, do atleta 

profissional, dentre outros. E mesmo nesses contratos, tendo como princípio basilar o 

já mencionado princípio protetor, o descumprimento de requisitos mínimos não 

elimina, por inteiro, os efeitos trabalhistas do contrato celebrado. 
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4. CARACTERÍSTICAS 

 

4.1 CONTRATO DE DIREITO PRIVADO 

 

O Direito, dentro de sua clássica divisão em Direito Público e Direito 

Privado, apresenta uma grande repercussão nos diversos ramos dessa ciência. O 

Direito do Trabalho é, certamente, ramo do Direito Privado, pois tutela a relação entre 

particulares. 

Hoje a questão já foi superada, enquadrando-se o Contrato de Trabalho 

dentro do Direito Privado. Porém, durante muito tempo se discutiu se o Contrato de 

Trabalho pertencia ao ramo do Direito Público ou ao ramo do Direito Privado.  

A dúvida se impera em razão de duas características distintas: (i) em 

relação aos sujeitos da relação de emprego e (ii) as normas e eles aplicáveis. Os 

sujeitos da relação possuem relação de natureza essencialmente privada, inclusive o 

Estado, quando atua como contratante/empregador, age como um particular, sem 

qualquer prerrogativa legal decorrente da legislação trabalhista. Além disso, os 

interesses envolvidos em uma relação de emprego, bem como a própria relação, são 

próprios do Direito Privado. 

Entretanto, as normas aplicáveis às relações de emprego são 

imperativas, traço característico do Direito Público, o que poderia colocar o Contrato 

de Trabalho neste ramo do Direito. Porém, como bem adverte Mauricio Godinho 

Delgado, “no contrato de trabalho as partes, à diferença do ocorrido no Direito Público, 

colocam-se em situação de paridade jurídica, por ser nitidamente privada (e está aqui 
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distinção fundamental perante o Direito Público) a relação jurídica básica regulada por 

suas cláusulas contratuais”119. 

 

4.2 CONTRATO SINALAGMÁTICO 

 

O sinalagma é o mútuo ou recíproco cumprimento das obrigações 

decorrentes de contratos bilaterais. É o cumprimento de direitos e obrigações 

recíprocas e simultâneas entre empregado e empregador. 

Genericamente, o empregado se coloca na obrigação de prestar 

serviços e tem por direito receber pelos serviços prestados. Já o empregador se vê 

obrigado, pela natureza do contrato de trabalho, a pagar pelo trabalho e tem direito a 

receber a prestação de serviços do empregado. 

Entretanto, na relação laboral, o sinalagma aparece além das simples 

obrigações específicas (trabalho e salário), estendendo-se ao conjunto do contrato de 

trabalho, pois o instituto da interrupção, como ocorre nas faltas justificadas, nos 

intervalos e nas férias, em que o empregado não realiza atividade laboral e recebe 

salário, nos termos do artigo 4º, CLT. 

Porém, pelo conjunto contratual, o contrato de trabalho é sinalagmático. 

 

 

                                                             
119 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 502. 
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4.3 CONTRATO CONSENSUAL 

 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, contratos consensuais “são 

aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontades (solo consenso), 

independentemente da entrega da coisa e observância de determinada forma. Por 

isso, são também considerados contratos não solenes”120. 

O traço marcante do contrato consensual é a ausência de formalidades 

imperativas, ou seja, não se exige qualquer fora de aperfeiçoamento. Neste caso, 

temos a modalidade de contrato real que é o que exige, para se aperfeiçoar, além do 

consentimento, a entrega da coisa que lhe serve de objeto, como ocorre na compra e 

venda, no depósito ou no comodato. Antes da efetiva entrega da coisa ou do objeto, 

ou seja, sem a tradição da coisa, temos apenas a promessa de contratar, mas não há 

compra e venda, depósito ou comodato. 

O contrato de trabalho não é revestido de qualquer formalidade e seu 

artigo definidor (CTL, art. 442) permite o ajuste tácito inclusive, sem qualquer 

necessidade de manifestação expressa da outra parte contratual. Há, no entanto, 

exceções a essa informalidade do contrato de trabalho, que falaremos oportunamente. 

 

 

 

                                                             
120 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro. Volume 3: Contratos e atos unilaterias. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 110. 
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4.4 CONTRATO NÃO SOLENE 

 

O contrato de trabalho possui, salvo raras exceções, forma livre, uma 

vez que pode ser tácito ou expresso, verbal ou por escrito.  

Orlando Gomes diz que “a lei exige que certos contratos obedeçam a 

determinada forma, elevando-se à condição de requisito essencial à sua validade. 

Nesses casos, a vontade das partes não basta à formação do contrato. Dizem-se 

solenes os contratos que só se aperfeiçoam quando o consentimento é expresso pela 

forma prescrita na lei. Também denominam-se contratos formais”121. 

Assim, os contratos não solenes são que não se exige qualquer 

formalidade, sendo, o consentimento, suficiente para a sua formação. Com efeito, 

prevê o artigo 107 do Código Civil que “a validade da declaração de vontade não 

dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 

 

4.5 CONTRATO CELEBRADO “INTUITO PERSONAE” 

 

O contrato “intuitu personae”, também chamado de personalíssimo, é 

celebrado em atenção às qualidades pessoais de um dos pactuantes, no presente 

caso, o empregado. 

                                                             
121 GOMES, Orlando. Direito Civil. Contratos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 83.  
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O legislador consolidado, ao definir as figuras da relação de emprego, 

apresentou, no artigo 3º, que o empregador, qualquer pessoa que seja, contrata uma 

prestação pessoal de serviços. 

A partir desta breve analise podemos concluir que, no contrato de 

trabalho, ao empregador predomina a figura da impessoalidade. Já para o empregado, 

o contrato é personalíssimo. Por esta razão o empregado não pode fazer-se substituir 

por outro empregado, salvo expressa permissão do empregador. 
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CAPÍTULO III. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO 

 

 

1. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO 

 

Como já analisamos anteriormente, o Direito Internacional Privado é o ramo 

do Direito que se ocupa a estudar as regras jurídicas que disciplinam as relações 

internacionais entre os entes privados, diferentemente do Direito Internacional 

Público, que se dedica a disciplinar as relações internacionais entre os entes públicos. 

Haroldo Valladão define o Direito Internacional Privado como o ramo da 

ciência jurídica que resolve os conflitos de leis no espaço, disciplinando os fatos em 

conexão no espaço com leis divergentes e autônomas122. Assim, as normas de Direito 

Internacional Privado não tratam de direito substancial, limitando-se a traçar regras de 

conexão ou normas indiretas, que restringem-se a indicar as leis aplicáveis à solução 

do caso concreto, sem fornecer por si próprio uma norma material aplicável123. 

Já para Amílcar de Castro o Direito Internacional Privado é utilizado para 

verificar juridicamente um fato anormal, identificando e impondo um critério útil e válido 

para a solução justa de um conflito. Desta forma, o Direito Internacional Privado não 

apresenta um critério de apreciação do fato, mas sim faz a indicação do direito que 

oferecerá tal critério124. 

                                                             
122 VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. 5. Ed. Rio de Janeiro: Freitas  Bastos, 1980, 
p. 38. 
123 ARAÚJO, Nádia de. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e 
convenções internacionais. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, p. 21. 
124 CASTRO, Amilcar, p. 21. 
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Com isso podemos concluir que o Direito Internacional Privado cuida das 

relações internacionais entre sujeitos ou entes privados e apresenta quais as leis 

serão aplicáveis a essa relação, sem adentrar nas normas de Direito Material para a 

apreciação e solução do conflito e da relação jurídica. O papel essencial é a solução 

do conflito de leis no espaço. 

Em uma relação jurídica e econômica, realizada entre particulares de 

diferentes países, todos soberanos, estabelecida dentro de um mundo globalizado, 

pode apresentar problemas técnicos e jurídicos quanto ao ordenamento jurídico 

aplicável, já que cada país possui seu ordenamento jurídico interno próprio. 

Desta forma, quando se apresenta, em uma relação acima citada, um 

elemento de estraneidade, ou seja, quando a relação jurídica apresenta pontos de 

contato com diferentes países, seja pela nacionalidade das partes ou pela natureza 

da obrigação contraída, por exemplo, surge o problema de definir-se a qual 

ordenamento jurídico está subordinada a relação constituída. Este será o objeto do 

Direito Internacional Privado. 

Temos assim, o conflito de leis, que passa a ser solucionado pela definição 

de qual lei será aplicável a cada relação jurídica. Outra espécie de conflito é o de 

jurisdição, que determina qual o Estado competente para julgar eventuais 

controvérsias decorrentes das relações internacionais entre os entes privados e os 

meios de efetivação da decisão proferida nesses casos. 

Doutrinariamente temos o chamado critério amplo de determinação do objeto 

do Direito Internacional. No Brasil a disciplina do Direito Internacional Privado é feita 

pela Constituição Federal quando o assunto é nacionalidade e condição de 

estrangeiro, no Estatuo do Estrangeiro, para analisar a condição de estrangeiro, na 
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Lei de Introdução ao Código Civil, para solução do conflito de leis e no Código de 

Processo Civil, para verificação do conflito de jurisdição. 

Neste ponto reside o cerne do presente trabalho que é verificar a eficácia e 

aplicabilidade do Contratos Internacionais de Trabalho em relação à Jurisdição e ao 

Direito Material a ser aplicado. 

Para tanto, precisamos, antes, definir o que se entende por Contrato 

Internacional e, então, trazer os elementos do Direito do Trabalho para tal conceito. 

Irineu Strenger define o Contrato Internacional como “todas as manifestações 

bi ou plurilaterais da vontade livre das partes, objetivando relações patrimoniais ou de 

serviços, cujos elementos sejam vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos 

extraterritoriais, pela força do domicílio, nacionalidade, sede principal dos negócios, 

lugar do contrato, lugar da execução, ou qualquer circunstância que exprima um liame 

indicativo de Direito aplicável”125. 

A Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais definiu contrato internacional, em seu artigo primeiro, ao afirmar que o 

será “se as partes tiverem residência habitual ou estabelecimento em Estados Partes 

diferentes ou se o contrato tiver relação objetiva com mais de um Estado Parte”.  

Luiz Olavo Batista nos ensina que, ao constatarmos a existência de relações 

econômicas, sociais e de trabalho entre pessoas de diferentes nacionalidades, a 

distância, as fronteiras, a os idiomas diferentes não são obstáculos para o encontro 

de vontades, mas podem se tornar verdadeiras fontes de problemas jurídicos. Assim, 

nascem contratos, chamados de internacionais, que reúnem determinadas 

                                                             
125 STRENGER, Irineu.  Contratos internacionais do comércio.  3º Ed. São Paulo: Ltr, 1998, p. 84. 
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características que fazem com que possam ser sujeitos às normas de amis de um 

sistema jurídico126. 

Existem três critérios para a definição do elemento de estraneidade do 

contrato e consequente definição como internacional: (i) econômico, adotado na 

França, cuja definição se dá pela geração de fluxo e refluxo de valores, bens e 

serviços entre países; (ii) jurídico, sempre que resultar de um conflito de leis; e (iii) 

misto, adotado em termos no Brasil, verificando-se, caso a caso, o elemento 

econômico ou jurídico de estraneidade para concluir-se se está diante de um contrato 

internacional. 

A adoção do critério misto no Brasil vem exemplificada no Decreto-Lei nº 

857/1969, que consolida a legislação sobre moeda de pagamento de obrigações 

exequíveis no Brasil. O seu artigo primeiro assevera que “são nulos de pleno direito 

os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que 

exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por 

alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro”. 

Já o artigo segundo do mencionado decreto prevê: 

Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior: 

I - aos contratos e títulos referentes a importação ou 

exportação de mercadorias; 

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de 

garantias relativos às operações de exportação de bens e 

serviços vendidos a crédito para o exterior;  

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em 

geral; 

                                                             
126 BATISTA, 1994, p. 
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IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações, cujo 

credor ou devedor seja, pessoa residente e domiciliada 

no exterior, excetuados os contratos de locação de 

imóveis situados no território nacional; 

V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, 

transferência, delegação, assunção ou modificação das 

obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas 

as partes contratantes sejam pessoas residentes ou 

domiciliadas no país. 

 

Vemos, com isso, que os incisos I, II e III referem-se ao critério econômico 

para determinação da internacionalidade do contrato, enquanto que os incisos IV e V 

descrevem o critério jurídico. 

 

1.1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CONTRATO 

INTERNACIONAL DE TRABALHO 

 

O contrato individual de trabalho é o acordo de vontade celebrado entre 

uma pessoa física, denominada empregado, que se compromete com direitos e 

obrigações, a prestar serviços de forma pessoal, habitual, subordinada e mediante 

remuneração, a outrem, denominado empregador, que pode ser pessoa física ou 

jurídica. O termo “internacional” pode ser utilizado quando o contrato de trabalho 

possui um ou mais elementos estrangeiros (elementos de estraneidade), tais como, a 

nacionalidade das partes, seu domicílio, o local de celebração do contrato ou de sua 

execução, a moeda na qual é fixada a remuneração do empregado, dentre outros 

fatores. 
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Pode ser caracterizado como internacional o contrato de trabalho que 

possui um ou mais elementos estrangeiros, tais como a nacionalidade das partes, seu 

domicílio, o local de celebração do contrato ou de sua execução, a moeda na qual é 

fixada a remuneração do empregado, dentre outras coisas.  

Importante frisar que um único elemento não necessariamente 

caracterizará o contrato de trabalho como internacional. Por exemplo, a diferente 

nacionalidade das partes, em si, não classifica o Contrato de Trabalho como 

Internacional. Neste caso há que se falar em trabalho de estrangeiro e autorização 

para trabalho no Brasil. 

A Lei nº 6.815/1980, que rege a condição do estrangeiro no país, 

estabelece a competência legal do Ministério do Trabalho e Emprego para as 

autorizações de trabalho. Nas situações de migração laboral é competência da 

Coordenação-Geral de Imigração (CGIg) autorizar o trabalho do estrangeiro, ao passo 

que compete ao Ministério das Relações Exteriores emitir o respectivo visto e ao 

Ministério da Justiça/DPF controlar a entrada, estada e saída do estrangeiro. Nesse 

contexto, o estrangeiro para trabalhar no Brasil, com vínculo empregatício, necessita 

de autorização de trabalho junto à Coordenação-Geral de Imigração do Ministério do 

Trabalho e Emprego, bem como de atender a legislação vigente, especialmente as 

normas específicas elaboradas pelo Conselho Nacional de Imigração em forma de 

Resoluções Normativas. Essa autorização é o ato administrativo de competência da 

CGI/MTE exigido pelas autoridades consulares brasileiras, em conformidade com a 

legislação em vigor, para efeito de concessão de visto permanente e/ou temporário 

ao estrangeiro que deseje permanecer no Brasil a trabalho. Já o Visto é ato 

administrativo complexo de competência do  Ministério das Relações Exteriores que 

se traduz por autorização consular registrada no passaporte do estrangeiro que lhe 
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permite entrar e permanecer no País, após satisfazer as condições previstas na 

legislação de imigração.127 

Da mesma forma, fazer a contratação de empregado e estabelecer o seu 

salário em moeda estrangeira não caracteriza o contrato, obrigatoriamente, como 

internacional. É sabido que a legislação pátria proíbe o pagamento do salário em 

moeda estrangeira, mas não o seu estabelecimento. 

Nessa definição a existência do elemento de estraneidade faz com que 

o contrato internacional de trabalho tenha ligação com mais de um ordenamento 

jurídico. Assim, qualquer um destes ordenamentos jurídicos, em princípio, seria apto 

a disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  

Portanto, em razão de haver mais de um ordenamento jurídico possível 

de ser utilizado, a grande questão é a determinação de qual desses ordenamentos 

jurídicos deverá ser utilizado na regulação do caso concreto. 

No âmbito das relações de trabalho muito se utilizou a lei do local da 

execução para resolver os problemas de conflito, assegurando a igualdade entre 

nacionais e estrangeiros de forma a proteger melhor o trabalhador. 

Ocorre que, o mundo moderno, com empresas multinacionais, é 

complexo demais a conclusão no sentido de que se adota uma única solução, ainda 

mais porque o local da prestação de serviço torna-se irrelevante com o rompimento 

das fronteiras entre os Estados, sem contar nas variadas ocasiões em que o 

                                                             
127 Dados obtidos em http://www.mte.gov.br/index.php/politicas-acoes/trabalho-estrangeiro , acessado 
em 19/07/2015. 

http://www.mte.gov.br/index.php/politicas-acoes/trabalho-estrangeiro
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empregado permanece, em períodos intermitentes, trabalhando em localidades 

diferentes.  

Desta forma, a indicação da lei para reger o conteúdo é seguramente a 

questão mais controvertida nos contratos internacionais de trabalho. 

Assim, por exemplo, no que diz respeito a um contrato de trabalho 

firmado em um determinado país “A”, se uma das partes for de nacionalidade “B”, e/ou 

for estabelecido que sua execução dar-se-á no território do país “C”, estar-se-á diante 

de um contrato internacional de trabalho. 

A existência do elemento de estraneidade faz com que o contrato 

internacional de trabalho possua ligação com mais de um ordenamento jurídico 

nacional, todos igualmente aptos, em um primeiro momento, a disciplinar as relações 

jurídicas dele decorrentes.  

Surge, assim, a grande questão da determinação de qual desses 

ordenamentos jurídicos deverá ser utilizado na regulação desta relação contratual, e 

na resolução de conflitos. Para tanto, vamos passar a analisar os elementos de 

conexão do Direito Internacional Privado. 
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2. ELEMENTOS DE CONEXÃO E CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA 

LEI DE REGÊNCIA 

 

Não há como falarmos em critérios para fixação de lei de regência no Direito 

Internacional sem antes falarmos dos elementos de conexão. A expressão conexão 

indica a relação entre elementos da legislação brasileira que se conectam com 

elementos da legislação de um outro pais. 

Para Jacob Dolinger os elementos de conexão são regras estabelecidas pelo 

Direito Internacional Privado que indicam o direito aplicável às diversas situações 

conectadas a mais de um sistema legal, subordinado a um sistema jurídico, 

estrangeiro ou nacional128.  

Assim, podemos afirmar que elemento de conexão é o meio técnico de que 

se vale o legislador para indicar o direito aplicável às relações ou situações atípicas, 

ligando-as, por esta forma, a um determinado ordenamento jurídico que pode ser 

nacional ou estrangeiro. É uma circunstância fática, abstratamente prevista na 

consequência jurídica da norma jus privatista internacional e erigida em critério jurídico 

destinado à indicação do direito aplicável às relações portadoras do elemento da 

estraneidade. 

As normas de Direito Internacional Privado compõem-se de uma hipótese 

legal constituída por categorias ou conceitos jurídicos e de uma consequência jurídica 

formada pelo direito aplicável e pelo elemento de conexão, ambos formando uma 

unidade incindível. 

                                                             
128 DOLINGER, Jacob, 2000, p. 261. 
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O elemento de estraneidade é aquele dado que se encontra na relação fática 

e faz com que ela venha projetar-se sobre mais de um ordenamento jurídico, dando 

causa ao surgimento da espécie jus privatista internacional. 

Desta forma podemos fazer a seguinte distinção entre elemento de 

estraneidade e de conexão. O elemento de estraneidade é um dado fático, encontrado 

na relação social, que tem por característica tornar a relação atípica, comportando 

apenas uma investigação fática. Por outro lado, o elemento de conexão é um critério 

jurídico encontrado nas normas de Direito Internacional Privado, que tem por função 

indicar o direito aplicável à relação atípica, comportando uma investigação jurídica. 

Podemos citar como exemplo de elementos de conexão a nacionalidade, a 

vontade individual, o domicílio e o lugar de formação do negócio jurídico.  

Os principais elementos de conexão, classificados a ordenar a matéria 

didaticamente, são: (i) relativos às pessoas: a nacionalidade, a residência e o domicílio 

das pessoas naturais e a sede das pessoas jurídicas. (ii) relativos às coisas: o pavilhão 

dos navios e aeronaves e o lugar da situação dos bens. (iii) relativos a fatos ou atos 

jurídicos: o lugar da celebração ou da execução de um contrato, o lugar da prática de 

um ato ilícito e o lugar da morte de uma pessoa. 

Jacob Dolinger afirma que o estudo da situação jurídica a ser disciplinada 

deve ser precedido da qualificação da situação jurídica, que pode versar sobre o 

estado ou a capacidade da pessoa, a situação do bem, um ato ou fato jurídico. Isso 

porque a mesma questão poderá ser qualificada em uma jurisdição como relativa à 

capacidade da pessoa, e outra como atinente à validade de um contrato; a mesma 
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norma jurídica pode ser classificada em um sistema como visando uma questão de 

validade substancial e em outro sistema como se referindo a matéria de forma129. 

Ademais, afirma o citado autor, são dois momentos diversos do processo 

conflitual. Num primeiro momento temos de qualificar a questão jurídica, qualificação 

que poderá seguir a orientação da “lex fori” ou da “lex causae”. Uma vez qualificada a 

questão, localizada a sede da mesma, aplica-se a lei do foro ou a lei estrangeira, 

conforme ordenar a competente regra de conexão130. 

Desta forma, o estado ou capacidade da pessoa é determinado pela lei do 

pais que origina sua nacionalidade ou possui seu domicílio. Já os bens imóveis são 

regidos pelas leis do país em que estiverem situados, pois deve-se respeitar a questão 

da soberania territorial do País, e os atos e fatos jurídicos regem-se pelas leis do País 

onde foram constituídos ou onde foram executados. Toda vez que coincidam o 

elemento de conexão e o elemento de estraneidade, haverá indicação do 

ordenamento estrangeiro, e sempre que forem diversos, indicar-se-á o direito local.  

O elemento de estraneidade é juridicamente neutro, ou seja, tem relevância 

jurídica apenas quando é tomado como elemento de conexão, na hipótese diversa, é 

apenas um dado fático, desprovido de relevância aos olhos do legislador. Por não 

realizar esta distinção, uma parte da doutrina italiana entende que a norma jus 

privatista internacional indica sempre o direito estrangeiro, e jamais o nacional.  

Neste momento vamos apresentar algumas das regras de conexão mais 

comuns encontradas na legislação, doutrina ou jurisprudência internacionais.  

                                                             
129 DOLINGER, Jacob, 2000, p. 369. 
130 DOLINGER, Jacob, 2000, p. 379. 
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A lex patriae é o elemento de conexão da lei da nacionalidade da pessoa 

física, pela qual se rege seu estatuto pessoal e sua capacidade. Este elemento se 

mostra muito comum na Europa. A lex domicilii nos apresenta a lei do domicílio que 

rege o estatuto, a capacidade da pessoa física em legislações de outros países, como 

a maioria dos países americanos;  

Em razão do local temos algumas regras de conexão. A primeira delas é a lex 

loci actus que nos indica a lei do local da realização do ato jurídico para reger sua 

substância. Outra regra é a lex regit actus que nos apresenta a lei do local da 

realização do ato jurídico para reger suas formalidades. Ademais temos a lex loci 

contractus indicando a lei do local em que o contrato foi celebrado para reger sua 

interpretação e seu cumprimento e a lex loci solutionis com a lei do local onde as 

obrigações, ou a obrigação principal do contrato deve ser cumprida. Por fim temos a 

lex voluntatis definindo como lei aquela escolhida pelos contratantes 
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3. A EFICÁCIA E APLICAÇÃO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

DE TRABALHO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E NAS 

NORMAS INTERNACIONAIS 

 

3.1 LEGISLAÇÃO PÁTRIA 

Inicialmente criada como Lei de Introdução ao Código Civil, o Decreto-

Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, passou a ser chamado, pela Lei nº 

12.376/2010, de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Seu objetivo, desde sempre, foi definir questões gerais para o Direito 

Brasileiro, dentre elas a eficácia, a vigência, a aplicação e o cumprimento das normas, 

as lacunas da lei, aos princípios gerais do Direito, regras de personalidade, 

qualificação e regulamentação dos bens, qualificação e regência de obrigações, 

dentre outras coisas. 

O Brasil adotou o elemento de conexão lex domicilii, que apresenta a lei 

do domicílio que rege o estatuto, a capacidade da pessoa física em legislações de 

outros países, em seu artigo 7º, afirmando que a lei do pais em que domiciliada a 

pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 

capacidade e os direitos de família. 

Na em relação às obrigações, a Lei de Introdução definiu como elemento 

de regência a lex loci actus nos indica a lei do local da realização do ato jurídico para 

reger sua substância, como a maioria dos países americanos. 

A escolha da legislação do ordenamento jurídico de determinado país, 

que incidirá sobre a relação jurídica, em especial, sobre o Contrato Internacional de 
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Trabalho, consiste no objeto do Direito Internacional Privado, cujo objetivo é a busca 

da solução dos conflitos de leis decorrentes da possibilidade de aplicação simultânea 

de normas legais oriundas de diferentes ordenamentos jurídicos nacionais. 

Como já analisamos anteriormente, cada país, por meio das suas 

normas e do seu ordenamento interno, elege um determinado elemento de conexão 

e estabelece que o ordenamento jurídico com o qual este elemento possua contato 

mais íntimo regerá toda a relação. 

Desta forma, de acordo com o artigo 9o da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro “para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país 

em que se constituírem”. 

Isto significa que as obrigações que contenham elementos relacionados 

a ordenamentos jurídicos diversos serão disciplinadas pela lei do local em que o 

contrato for celebrado, qualquer que seja o local de sua execução ou a nacionalidade 

dos contratantes. Dessa forma, no que diz respeito às obrigações, pode-se dizer que 

o elemento de conexão é o local de celebração do contrato. 

Para o Direito Brasileiro, a fundamentação Constitucional acerca dos 

Direitos entre Brasileiros e Estrangeiros está no artigo 5º, que afirma não haver 

qualquer distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

Já a Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, também 

contempla o tema em algumas de suas normas, dentre as quais destacamos a 

Convenção nº 19, que trata da Igualdade de Tratamento Entre Estrangeiros e 

Nacionais em Acidentes de Trabalho, a Convenção nº 97, que versa sobre 
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Trabalhadores Imigrantes, e a Convenção nº 118 que analisa a Igualdade de 

Tratamento entre Nacionais e Estrangeiros em Previdência Social. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 9º, é 

clara ao dispor que os contratos serão regidos pela lei do local de sua celebração. 

Assim, poder-se-ia dizer que também o contrato internacional de trabalho seria regido 

pela lei vigente no local de sua celebração.  

Entretanto, o Contrato de Trabalho, como já analisamos anteriormente, 

é um negócio jurídico complexo, distinto das demais modalidades contratuais, em 

especial, pela questão de proteção ao trabalhador. Além disso, o Contrato de Trabalho 

não se perfaz em um único ato, pois possui fases contratuais diversas e a relação de 

emprego se formaliza com a efetiva contratação e execução do contrato de trabalho, 

sendo a fase pré-contratual de pouca relevância em termos gerais. 

Infelizmente, a doutrina prevalente sustenta, sem qualquer análise 

concreta ou profundidade teórica, que a autonomia da vontade das partes é 

incompatível com o caráter protetor da legislação trabalhista, razão pela qual as partes 

não poderiam estabelecer qual a legislação seria aplicável em casos de conflitos. 

O argumento utilizado pela doutrina que não aceita a autonomia da 

vontade das partes afirma que a desigualdade econômica existente entre empregado 

e empregador acaba por implicar também em sua desigualdade jurídica, firmando-se 

a subordinação do primeiro em relação ao segundo como caráter distintivo dessa 

modalidade contratual.  

Essa suposta desigualdade entre empregador e empregado faz com que 

se afaste, desde logo, a possibilidade de as próprias partes escolherem a lei que 
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disciplinará sua relação – como se dá no campo do Direito Civil – já que o maior poder 

do empregador significaria a imposição ao empregado de uma lei que lhe fosse menos 

favorável do que a que normalmente seria aplicável, em seu prejuízo131.  

No entanto, estamos falando de ordenamentos jurídicos distintos, com 

políticas sociais e econômicas distintas. Não podemos afirmar que determinada 

situação será mais ou menos benéfica ao empregado, pois ele passará a se sujeitar 

às regras soberanas de um outro país, distinto do seu país de origem. É superficial 

afirmar que em todas as situações a norma mais favorável deverá ser aplicada, 

inclusive entre países.  Fica, portanto, sem seu fundamento negar, pela simples 

negativa, o princípio da autonomia das vontades. 

Da mesma forma, a doutrina é unânime em afirmar que não tem 

aplicação sobre os contratos de trabalho o artigo 9o, da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, já que no mais das vezes, o local da celebração do contrato de 

trabalho é irrelevante para sua execução, sendo determinado, muitas vezes, por mero 

acaso, por circunstâncias eventuais que nada influem em sua execução. 

Ademais, não se deve olvidar que o artigo 17, também da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afasta de maneira expressa a eficácia da 

legislação alienígena quando esta contrariar a ordem pública interna. 

                                                             
131 PEDREIRA, P. O contrato internacional de trabalho. Revista da Academia Nacional de Direito do 

Trabalho. São Paulo, v. 2, n. 2, p. 74, 1994. 
   FARIAS, M. A. M. Conflitos de leis do trabalho no espaço – cômputo do tempo de serviço prestado 

no estrangeiro. Revista LTr, São Paulo, vol. 48, n. 9, p. 1.057, setembro de 1984.  
   PRUNES, J. L. F. Contratos de Trabalho de Estrangeiros no Brasil e de Brasileiros no Exterior. 

São Paulo: LTr, 2000, p. 84. 
Magano admite o critério, “desde que não reflita abuso de direito ou ofensa à ordem pública” em 
MAGANO, O. B. Manual de direito do trabalho: parte geral. São Paulo: LTr, 4 ed., 1993. 
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Com esse argumento, pretende-se afastar a incidência da lei do local de 

celebração do contrato de trabalho, aplicando-se-lhe, assim, a lei vigente no local de 

sua execução, isto é, no local da efetiva prestação de serviços, pelo seu caráter 

cogente, de ordem pública. 

Os contratos internacionais de trabalho receberam um tratamento 

específico no Brasil, sendo que a jurisprudência, com amparo na doutrina, tem papel 

de destacada importância nesse processo. O que vinha sendo aplicado ao longo do 

tempo era um elemento de conexão a despeito das regras contidas na LINDB, qual 

seja, a lex loci executionis. 

Este critério era adotado pela maior parte das legislações, premiado, 

ainda, pelo Código Bustamante, em seu art. 198 (diploma legal que foi integrado ao 

ordenamento jurídico nacional através do Decreto n. º 18.871, de 13 de agosto de 

1929): “Art. 198. Também é territorial a legislação sobre acidente do trabalho e 

proteção social do trabalhador”. 

Esta orientação, até muito pouco tempo atrás era a que predominava em 

nosso país, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, a qual era consubstanciada 

pela Súmula n. º 207, do Tribunal Superior do Trabalho, com base nos supracitados 

Código de Bustamante e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 17, 

havendo, ainda, aqueles que a extraiam do próprio artigo 651, da Consolidação das 

Leis do Trabalho.  

O seguinte aresto do Tribunal Superior do Trabalho, da lavra do Ministro 

Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, apresenta o entendimento daquele Tribunal e 

destaca seus fundamentos: 
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“CONFLITO DE LEIS DO TRABALHO NO ESPAÇO. 1. O 

princípio segundo o qual a lei do local da celebração rege 

o contrato – lex loci actum, artigo 9º da Lei de Introdução 

ao Código Civil Brasileiro – não é absoluto, cedendo lugar 

ao relativo à regência pela lei do local em que executado 

o contrato – lex loci executionis – quando em jogo a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes 

– artigo 17 da aludida norma sobre direito. 2. As normas 

de proteção ao trabalhador são cogentes, atraindo 

limitação ao princípio da lex loci actum. 3. Os direitos e 

obrigações trabalhistas são regidos pela lei do local em 

que prestados os serviços – lex loci executionis – face ao 

contido nos artigos 17 da Lei de Introdução ao Código Civil 

e 198 do Código de Bustamante, verdadeiro código de 

direito internacional privado, vigente no Brasil, porque 

ratificado pelo Decreto nº 18.871, de 13.8.1929. 4. Em 

matéria trabalhista dá-se aplicação da lex loci executionis 

face ao princípio da territorialidade (Código de 

Bustamante) pertinente diante da natureza cogente das 

normas respectivas (Süssekind), que são de ordem 

pública internacional (Délio Maranhão), aspecto a afastar 

a possibilidade de derrogação pela vontade das partes 

(Deveali), da necessidade de tratamento idêntico dos 

empregados que ombreiam (Durand, Jaussaud e Gilda 

Russomano), e do fato de as prestações que entre si 

devem as partes estarem ligadas, geograficamente, ao 

lugar da execução do contrato (Manoel Alonso Olea)”. 132 

 

O princípio da lex loci executionis era consolidado pela doutrina e 

jurisprudência autorizada de nosso país como aplicável às relações trabalhistas, 

outrora, era vista sob posicionamento diverso, para a qual a forma e fundo do contrato 

de trabalho cabia tão-somente a lei do lugar de sua constituição ou conclusão, não 

importando em absoluto o local da prestação de serviços. 

                                                             
3 MELLO, M. A. 1ª Turma, Proc. n. 3.621/1983, Ac. n. 2.087, j. 30.5.85, DJU 2.8.85. Disponível em: 

http://www.tst.gov.br. Acesso em: 03 de janeiro de 2013. 

http://www.tst.gov.br/
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O cancelamento da Súmula n. º 207 do Colendo Tribunal Superior do 

Trabalho, a nosso ver, decorre da constante mutação de nosso ordenamento jurídico, 

principalmente alimentado pela jurisprudência majoritária. 

Um dos pontos que mais gerou discussões para que ocorresse o 

cancelamento da referida Súmula foi a alteração do caput do artigo 1º da Lei 

7.064/1982, por meio da Lei 11.962/2009133, que regula a situação de trabalhadores 

contratados ou transferidos para prestar serviço fora do país, excepcionadas apenas 

casos em que o empregado seja designado para prestar serviços de natureza 

transitória. 

Com a referida alteração, o artigo 3º, inciso II, da Lei 7.064/1982, passou 

a ser aplicável aos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 

empregadores para prestar serviços no exterior, com a seguinte redação: “II - a 

aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for 

incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação 

territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria”. 

Com a alteração supracitada, passou-se a entender que não seria mais 

compatível apenas o critério da territorialidade, no local da efetiva prestação de 

serviços, já que sempre seria aplicável a norma mais benéfica ao trabalhador. 

Ora, como é sabido, o Direito do Trabalho é composto essencialmente 

por normas de ordem pública, com maior proteção ao trabalhador, principalmente no 

que se refere às normas de saúde e segurança do trabalho, de modo que toda 

legislação estrangeira que contrariar dispositivo da legislação trabalhista nacional 

                                                             
133 Art. 1o Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 
empregadores para prestar serviço no exterior. (Redação da pela Lei nº 11.962, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11962.htm#art1
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também estará, por via reflexa, violando a própria ordem pública, não podendo, assim, 

ser aplicada em nosso território. 

Assim, como no Brasil é muito forte o princípio da regra mais benéfica 

ao trabalhador, este vem sendo o critério de conexão mais importante nos casos mais 

recentes. 

Importante ressaltar que não se pode analisar cada norma de forma 

fracionada, ou seja, aplicar parte da legislação brasileira no que for mais favorável, e 

parte da legislação estrangeira no que beneficiar o trabalhador, devendo ser vista a 

legislação como um todo, de acordo com a teoria do conglobamento, já que o contrário 

geraria muitas dúvidas e certamente insegurança jurídica. 

Há quem defenda, para essas matérias, a aplicação da lei do local em 

que o contrato foi celebrado, ou, ainda, o estatuto pessoal das partes. Parece-nos, 

porém, que esta não é a melhor solução, tendo lugar, também aqui, uma análise das 

normas internacionais e dos princípios do Direito do Trabalho para definir qual a 

melhor regra de conexão. 

Octavio Bueno Magano defende que os contratos internacionais de 

trabalho merecem uma regra especial quanto à capacidade. Invoca, a respeito, a lição 

de Haroldo Valladão, que considera superada a aplicação da lei pessoal quando se 

tratar de contrato de trabalho. Escreve este autor que “seria um retrocesso” regular a 

capacidade “no DIP do trabalho pelos critérios superados no próprio DIP civil, da 

nacionalidade ou do domicílio (...), quando a capacidade do empregado se integra, 
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pela attracta vis, no direito do trabalho e deve, pois, ser regulada pelo DIP próprio do 

trabalho”.134  

Passemos então a analisar as normas de Direito Internacional para 

identificar qual a melhor regra de conexão a ser aplicável. 

 

3.2 CÓDIGO DE BUSTAMANTE 

 

A Convenção de Direito Internacional Privado, chamada de Código de 

Bustamante, foi adotada na Sexta Conferência Internacional Americana, realizada em 

Havana, Cuba, e assinada a 20-2-1928, pelos Presidentes das Repúblicas do Peru, 

Uruguai, Panamá, Equador, México, Salvador, Guatemala, Nicarágua, Bolívia, 

Venezuela, Colômbia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, Haiti, 

República Dominicana, Estados Unidos Da América e Cuba.  

Ela foi aprovada no Brasil pelo Decreto nº 5.647, de 8-1-1929 e 

promulgada pelo Decreto nº 18.871, de 13-8-1929. 

O artigo 3º do Preambulo da Convenção prevê que cada uma das 

Repúblicas contratantes, ao ratificar a presente convenção, poderá declarar que faz 

reserva quanto à aceitação de um ou vários artigos do Código e que não a obrigarão 

às disposições a que a reserva se referir. Assim, determinados artigos podem não ser 

cumpridos por Países signatários, caso isso incompatível com o ordenamento interno. 

                                                             
134 MAGANO, O. B. Manual de direito do trabalho: parte geral. São Paulo: LTr, 4 ed., 1993, p. 110. 
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Já em relação às regras gerais, na parte preliminar do Código, temos, 

nos dez primeiros artigos, circunstâncias que precisamos analisar. 

Os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados contratantes 

gozam, no território dos demais, das mesmas garantias individuais, exceto funções 

públicas, direito de sufrágio e outros direitos políticos, salvo disposição especial da 

legislação interna, e dos mesmos direitos civis que se concedam aos nacionais, salvo 

as restrições que em cada um estabeleçam a Constituição e as leis.  Cada Estado 

contratante pode, por motivo de ordem pública, recusar ou sujeitar a condições 

especiais o exercício de determinados direitos civis aos nacionais dos outros, e 

qualquer desses Estados pode, em casos idênticos, recusar ou sujeitar a condições 

especiais o mesmo exercício aos nacionais do primeiro. 

O Código divide em três categorias as leis e regras vigentes em cada 

Estado contratante para o exercício dos direitos civis e para o gozo das garantias 

individuais idênticas, consideram-se divididas nas três categorias seguintes: (i) as que 

se aplicam às pessoas em virtude do seu domicílio ou da sua nacionalidade e as 

seguem, ainda que se mudem para outro país – denominadas pessoas ou de ordem 

pública interna; (ii) as que obrigam por igual a todos os que residem no território, sejam 

ou não nacionais – denominadas territoriais, locais ou de ordem pública internacional; 

(iii) as que se aplicam somente mediante a expressão, a interpretação ou a presunção 

da vontade das partes ou de alguma delas – denominadas voluntárias, supletórias ou 

de ordem privada. 

Já em relação aos preceitos constitucionais, afirma o Código, são de 

ordem pública internacional e todas as regras de proteção individual e coletiva, 
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estabelecida pelo direito político e pelo administrativo, são também de ordem pública 

internacional, salvo o caso de que nelas expressamente se disponha o contrário. 

Existem, entretanto, uma previsão para os casos em lacuna, nos quais 

o Código atribui a cada um dos Estados contratantes a liberdade de aplicar a sua 

própria definição às instituições ou relações jurídicas que tiverem de corresponder aos 

grupos de leis para o exercício dos direitos civis e para o gozo das garantias 

individuais, devendo cada Estado, aplicar como leis pessoais as do domicílio, as da 

nacionalidade ou as que tenha adotado ou adote no futuro a sua legislação interna. 

Um ponto importante a ser analisado versa sobre as obrigações. Para o 

Código, o conceito e a classificação das obrigações subordinam-se à lei territorial. 

Desta forma, caso a obrigação seja derivada da lei, ela será regida pelo direito que as 

tiver estabelecido, conforme prevê o artigo 165. A natureza e os efeitos das diversas 

categorias de obrigações, assim como a sua extinção, regem-se pela lei da obrigação 

de que se trate. Já as obrigações que nascem do contrato têm força de lei entre as 

partes contratantes e devem cumprir-se de acordo com o conteúdo contratual, salvo 

as limitações impostas pelo próprio Código.  

 No entanto, o artigo 198 assegura que é territorial a legislação sobre 

acidentes do trabalho e proteção social do trabalhador. Neste ponto precisamos fazer 

uma análise técnica e, especialmente, histórica do Código, para então, 

contextualizarmos a questão. 

O Código de Bustamante foi assinado, como já afirmado anteriormente, 

no dia 20 de fevereiro de 1928, apenas dez anos após as primeiras experiências de 

inserção de Direitos Sociais nas cartas constitucionais. Até então, mitigadas e 

esparsas eram as manifestações para garantia dos Direito Sociais do Trabalhador.  



104 
 

A primeira manifestação de cunho social e político para a proteção de 

tais direitos foi feita por meio da encíclica Rerum Novarum, escrita e publicada em 

1891, pelo papa Leão XIII. Essa encíclica enfrentou as mais diversas questões sociais 

existentes à época.  

Tratou, criticamente, de quais eram as verdadeiras causas do conflito 

entre as partes, apresentou críticas e ressalvas aos modelos socialista e capitalista, 

elevou a direito natural e intríseco do homem a propriedade particular, defendeu a 

unidade familiar e apresentou soluções aos conflitos. Dentre as soluções 

apresentadas vemos a diferenciação entre a luta de classes e a concórdia das classes. 

Para a Igreja Católica, há um pressuposto real de desigualdade os homens dentro de 

uma sociedade civil, atribuindo à própria sociedade tais diferenças. 

A partir desta manifestação feita pela Igreja Católica é que os países 

começaram a mudar sua postura em relação aos direitos e garantias sociais e a 

estabelecer maiores formas de proteção.  

MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO afirma que  

“na última década de oitocentos, os Estados iniciam uma 

intervenção normativa sistemática nesta área, pondo 

termo ao abstencionismo legislativo que caracterizara o 

século. A partir desta época, regulariza-se a emissão de 

legislação avulsa em matéria de tempo de trabalho, de 

condições de trabalho, de segurança e higiene no trabalho, 

de acidentes de trabalho e de jurisdição laboral, em boa 

parte pelo impulso da doutrina social da Igreja”135.  

 

                                                             
135 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do Trabalho. Parte I – Dogmática Geral. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 37. 
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Houve, com isso, uma passagem do Liberalismo para o 

Intervencionismo Estatal nas relações sociais. 

O excessivo poder da burguesia fez com que o Estado passasse a tomar 

posição na economia e desenvolvesse novas políticas, compreendendo, assim, uma 

nova posição perante as relações sociais. 

Há, dentro desse contexto histórico, uma importante influência do 

momento político vivido. O século XX inicia dando sinais de uma futura guerra, que 

posteriormente se confirma – é a Primeira Guerra Mundial.  

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países vitoriosos reuniram-se 

no Palácio de Versalhes e assinaram um tratado, pondo definitivamente fim à guerra 

e estabelecendo diversos direitos para os homens, por meio do conhecido Tratado de 

Versalhes. Dentre esses direitos, o artigo 16 estabeleceu que cada país trouxesse em 

sua Constituição a promoção da garantia dos direitos individuais.  

Apesar das manifestações mundiais acerca dos direitos do ser humano 

e dos princípios fundamentais do trabalho humanos esculpidos no Tratado de 

Versalhes, a inserção dos direitos individuais e sociais nas legislações de cada país, 

principalmente nas suas Constituições, começou somente no final da primeira metade 

do século XX.  

A primeira Constituição que tratou de forma ampla os direitos individuais 

e sociais foi a Constituição do México de 1917 e, logo em seguida, a Constituição 

Alemã de Weimar fez o mesmo em 1919.  

Iniciou-se, então, um movimento conhecido hoje como 

constitucionalismo social, movimento da primeira metade do século XX, pelo qual 
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alguns direitos até então ausentes nas Constituições, passaram a integrá-las, 

ganhando status de norma fundamental. Vemos nas Constituições do México e de 

Weimar a inserção de disposições sobre direito do trabalho e previdenciário, até então 

inexistentes.  

Com a inserção de direitos sociais nas Cartas Constitucionais dos 

ordenamentos jurídicos, estando incluído em tais direitos o trabalho, o Estado passa 

a ser o garantidor desses direitos e deverá promover as condições necessárias para 

a sua efetividade.  

Neste contexto de desigualdade social, luta de classes e interferência do 

Estado nas relações sociais e econômicas, vemos o início do Direito do Trabalho, que 

se desenvolveu, passando por novas mudanças, até chegar aos dias de hoje. 

Paralelamente a esses acontecimentos, vemos a atuação dos países em 

buscar a cooperação mútua e, acima de tudo, blindar a soberania de cada País.  

Com a fusão desses dois fundamentos jurídicos e sociais – de um lado 

o início dos direitos sociais do trabalhador e de outro lado a cooperação mútua dos 

Estados – vemos a criação de normas conservadoras e protecionistas. 

Para isso há uma razão histórica. Até então as partes – empregados e 

empregadores – celebravam, livremente, suas relações de trabalho. Ocorre que a 

pseudoliberdade contratual existente era, na verdade, uma forma de exploração do 

empregador em relação aos seus empregados. Estes, por sua vez, não tinham 

qualquer possibilidade de impor ou, sequer, manifestar sua vontade nas relações de 

trabalho.  
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Desta forma, a intervenção estatal ocorreu, assumidamente em favor do 

trabalhador, sob duas formas: reconhecendo que o trabalhador era a parte mais fraca 

na relação de trabalho e reduzindo a liberdade do empregador na fixação do conteúdo 

do contrato de trabalho136.   

Com essa atuação estatal, as normas trabalhistas vieram modificar dois 

dogmas do direito privado. O primeiro deles é o dogma da igualdade dos entes 

jurídicos privados: a norma de direito do trabalho, ao impor uma igualdade formal entre 

os sujeitos da relação de trabalho, o faz assumindo a existência de uma posição 

material de inferioridade negocial. O segundo dogma é o da liberdade contratual: a 

intervenção e regulamentação do vínculo contratual por intermédio da norma veio 

evidenciar que a liberdade existente em uma relação contratual é ilusória quando há 

um desequilíbrio econômico nessa relação137.   

Acrescentando a esse binômio a possibilidade de cooperação ou inter-

relação social e jurídica entre Estados, concluímos que o Código de Bustamante se 

mostrou sobremaneira conservador na escolha de manter a territorialidade como 

única forma de se estabelecer a solução dos conflitos. 

Por isso faremos a análise de outros instrumentos normativos. 

 

 

 

                                                             
136 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do Trabalho. Parte I – Dogmática Geral. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 47. 
137 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do Trabalho. Parte I – Dogmática Geral. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 47. 
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3.2 CONVENÇÃO DE ROMA 

 

A Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, chamada 

de Convenção de Roma, elaborada e assinada em 1980 teve uma versão revisada e 

consolidada em 1986. Em 14 de abril de 2005 houve a adesão de diversos países. 

Ela se baseia em dois princípios essenciais, dispostos nos artigos 2º e 

3º: (i) a universalidade da norma, pois lá afirma-se que a lei designada na referida 

Convenção é aplicável mesmo que essa lei seja de um Estado não contratante; e (ii) 

a autonomia da vontade, por meio da liberdade de escolha, indicando que o contrato 

rege-se pela lei escolhida pelas partes.  

Afirma ainda que a escolha deve ser expressa ou resultar de modo 

inequívoco das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa, podendo 

designar a lei aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato.  

A autonomia da vontade chega ao ponto de permitir alterações da 

escolha da lei durante a vigência do contrato. Qualquer modificação, quanto à 

determinação da lei aplicável, ocorrida posteriormente à celebração do contrato, não 

afeta a validade formal do contrato e nem prejudica os direitos de terceiros. 

Além disso, de acordo com o artigo 4º, quando a lei aplicável ao contrato 

não tiver sido escolhida nos termos acima apresentados, o contrato será regulado pela 

lei do País com o qual apresente uma conexão mais estreita. Todavia, se uma parte 

do contrato for separável do resto do contrato e apresentar uma conexão mais estreita 

com um outro país, a essa parte poderá aplicar-se, a título excepcional, a lei desse 

outro país. 
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Já o artigo 6º estabelece regras para o aplicação da Lei no caso do 

Contrato Individual de Trabalho, mantendo a universalidade e a autonomia da vontade 

das partes na escolha da lei aplicável ao contrato de trabalho, com a advertência de 

que ela não pode ter como consequência privar o trabalhador da proteção que lhe 

garantem as disposições imperativas da lei que seria aplicável, na falta de escolha, 

por força da universalidade.  

Assim, apesar do disposto no artigo 4º e na falta de escolha feita nos 

termos do artigo 3º, o contrato de trabalho é regulado: a) pela lei do país em que o 

trabalhador, no cumprimento do contrato, presta habitualmente o seu trabalho, mesmo 

que tenha sido destacado temporariamente para outro país, ou b) se o trabalhador 

não prestar habitualmente o seu trabalho no mesmo país, pela lei do país em que 

esteja situado o estabelecimento que contratou o trabalhador, a não ser que resulte 

do conjunto das circunstâncias que o contrato de trabalho apresenta uma conexão 

mais estreita com um outro país, sendo em tal caso aplicável a lei desse outro país.  

 

3.3 CONVENÇÃO DO MÉXICO 

 

A Convenção Interamericana Sobre Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais, chamada de Convenção do México, assinada em 17 de março de 

1994, determina o direito aplicável aos contratos internacionais. 

Ela define contrato como internacional quando as partes no mesmo 

tiverem sua residência habitual ou estabelecimento sediado em diferentes estados 

partes ou quando o contrato tiver vinculação objetiva com mais de um estado parte. 
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Vemos que o princípio da Universalidade também se opera neste caso, 

ao afirmar-se que o direito designado por esta convenção será aplicável mesmo que 

se trate do direito de um Estado não parte.  

As normas da convenção serão aplicáveis, com as adaptações 

necessárias e possíveis, às novas modalidades de contratação utilizadas em 

consequência do desenvolvimento comercial internacional. 

Um ponto que merece no necessário destaque na convenção é a 

determinação do direito aplicável que, de acordo com o artigo 7º, assegura que o 

contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo das partes sobre esta 

escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência de acordo expresso, 

depreender-se de forma evidente da conduta das partes e das cláusulas contratuais, 

consideradas em seu conjunto. Essa escolha poderá referir-se à totalidade do contrato 

ou a uma parte do mesmo.  

Importante frisar que a eleição de determinado foro pelas partes não 

implica necessariamente a escolha do direito aplicável. 

As partes poderão, a qualquer momento, acordar que o contrato seja 

total ou parcialmente submetido a um direito distinto daquele pelo qual se regia 

anteriormente, tenha este sido ou não escolhido pelas partes. não obstante, tal 

modificação não afetará a validade formal do contrato original nem os direitos de 

terceiros.  

Reafirmando a opção da Convenção de Roma, não tendo as partes 

escolhido o direito aplicável, ou se a escolha do mesmo resultar ineficaz, o contrato 

reger-se-á pelo direito do estado com o qual mantenha os vínculos mais estreitos. 



111 
 

O Tribunal levará em consideração todos os elementos objetivos e 

subjetivos que se depreendam do contrato, para determinar o direito do estado com o 

qual mantém os vínculos mais estreitos. Levar-se-ão também em conta os princípios 

gerais do direito comercial internacional aceitos por organismos internacionais. 

Não obstante, se uma parte do contrato for separável do restante do 

contrato e mantiver conexão mais estreita com outro Estado, poder-se-á aplicar a esta 

parte do contrato, a título excepcional, a lei desse outro Estado. 
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4. O PRINCÍPIO PROTETOR E O PRINCÍPIO DA COMPENSAÇÃO  

 

A base principiológica do Direito do Trabalho está concebida sobre o Princípio 

Protetor, nos moldes disciplinados pelo consagrado professor uruguaio Américo Plá 

Rodriguez138. 

Parte importante da doutrina considera esse princípio como o mais importante 

do Direito do Trabalho, pois foi sobre seu conceito que o direito do trabalho surgiu. 

O princípio protetor se refere ao critério fundamental que orienta o Direito do 

Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se em um propósito de igualdade, responde 

ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das partes: o trabalhador. 

É o que MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO chama de quebra ou modificação 

dois dos dogmas do direito privado. O tradicional dogma da igualdade dos entre 

jurídicos privados, principal característica das instituições privadas, principalmente 

após o Iluminismo, foi profundamente alterado na esfera do Direito do Trabalho.  O 

primeiro deles é o dogma da igualdade dos entes jurídicos privados: a norma de direito 

do trabalho, ao impor uma igualdade formal entre os sujeitos da relação de trabalho, 

o faz assumindo a existência de uma posição material de inferioridade negocial. O 

segundo dogma é o da liberdade contratual: a intervenção e regulamentação do 

vínculo contratual por intermédio da norma veio evidenciar que a liberdade existente 

em uma relação contratual é ilusória quando há um desequilíbrio econômico nessa 

relação139.  

                                                             
138 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª ed. atual., São Paulo: LTr, 2002. 
139 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do Trabalho. Parte I – Dogmática Geral. Coimbra: 
Almedina, 2005, p. 47. 
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AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, ao analisar o princípio protetor desdobra este 

princípio em três regras de aplicação: regra do in dubio pro operario, regra da norma 

mais favorável e regra da condição mais benéfica140.  

O in dubio pro operario se perfaz em uma regra de interpretação. Segundo tal 

regra, quando houver uma dúvida entre o trabalhador e o empregador, deve-se 

sempre privilegiar o trabalhador, por ser a parte mais fraca na relação jurídica. Essa é 

uma regra de interpretação da norma. 

De acordo com a regra da norma mais favorável, o operador do Direito do 

Trabalho, ao se deparar com duas ou mais regras aplicáveis ao caso concreto deverá 

optar pela regra que for mais favorável ao trabalhador. Esta é uma regra de hierarquia 

entre normas igualmente aplicáveis ao caso concreto, que demonstrarão que o Direito 

do Trabalho não se submete à tradicional regra de hierarquia de normas, esculpidas 

no positivismo kelseniano. Assim, guardadas as devidas proporções, como hipóteses 

expressamente previstas em lei, bem como os casos excepcionais, encontramos 

regras de conduta estabelecidas individualmente que terão prevalência sobre uma 

norma constitucional, por exemplo.  

Já no que se refere à condição mais benéfica, a regra impõe que as garantias 

e os benefícios adquiridos ao logo do contrato de trabalho devem ser preservados, 

pois se revestem, de certa forma, de direitos adquiridos (art. 5º, XXXVI, CF). Essa 

regra busca resguardar a aplicação da norma no caso concreto, viabilizando 

assegurar os direitos adquiridos pelo trabalhador. 

                                                             
140 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 1993, p. 42-43 e 28. 
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Nos filiamos à opinião de MAURÍCIO GODINHO DELGADO, que afirma o princípio 

protetor, ao estabelecer um patamar mínimo de igualdade entre empregado e 

empregador, retificando a situação de desigualdade que existe entre eles, abrange 

não somente as três regras acima elencadas, mas sim quase todos, senão todos os 

princípios do Direito do Trabalho141. 

Como bem observa MAURÍCIO GODINHO DELGADO, “não se trata, aqui, de 

contraponto entre normas (ou regras), mas cláusulas contratuais (sejam tácitas ou 

expressas, sejam oriundas do próprio pacto ou do regulamento de empresa)”142.  

Entretanto, a Professora Maria do Rosário Palma Ramalho, numa concepção 

mais atual dos princípios do Direito do Trabalho, apresenta, em sua tese de doutorado 

defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o princípio da 

compensação da posição debitória complexa das partes no contrato de trabalho. Para 

ela, esse é o primeiro princípio geral do direito do trabalho, que pode ser isolado a 

partir do sistema normativo.  

Pelo princípio da compensação, tanto o trabalhador quanto o empregador 

ocupam uma posição debitória complexa na relação de trabalho.  

O trabalhador encontra-se, na maioria das vezes, em posição de inferioridade 

jurídica e material ou econômica perante o empregador. A inferioridade jurídica 

justifica-se pelo fato de o empregador possuir os poderes de direção e organização 

da atividade e a inferioridade econômica evidencia-se na função alimentar do salário 

                                                             

141 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 2ª ed.  São 

Paulo: LTR, 2004, p. 83. 

142 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 7ª ed.  São Paulo: LTR, 2008, p. 202. 
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e também no fato de o trabalhador não controlar o destino dos bens ou serviços que 

produz. 

Já o empregador necessita de uma tutela para que haja subsistência do 

vínculo empregatício, possibilitando e dando condições fáticas reais que assegurem 

ao empregador o cumprimento dos deveres remuneratórios e não patrimoniais amplos 

que a lei lhe atribui nesse contrato. 

Ao nos depararmos com o princípio da compensação, indagamos se há 

justificação de sua existência no sistema positivo. Se nos atentarmos para a 

complexidade estrutural da relação de emprego, especialmente nos elementos que a 

singularizam, verificaremos que essa complexidade se projeta na posição debitória 

das partes, tornando-a particularmente complexa. 

Desta forma, o trabalhador não se obriga apenas a prestar a atividade de 

trabalho sob as orientações do empregador, mas compromete-se a colaborar com ele 

na empresa, submetendo-se, dentro de certos limites, às regras da organização, 

sujeita-se a modificações do conteúdo do contrato impostas pelo empregador e 

assume ainda deveres para com sujeitos terceiros em relação ao negócio, como os 

colegas de trabalho143.  

Verificamos, assim, que o Princípio da Compensação possui uma estrutura 

bipolar. Como já afirmado anteriormente, o Direito do Trabalho subjaz um princípio 

geral de proteção. Entretanto, essa proteção não deve mais ser apenas em favor do 

trabalhador, mas também em favor do empregador. “Em consonância com este duplo 

objectivo, reconhecem-se duas vertentes no princípio da compensação: uma vertente 

                                                             
143 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho. 1ª ed. 
Coimbra: Almedina, p. 969. 
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de protecção dos interesses do trabalhador e uma vertente de salvaguarda dos 

interesses de gestão do empregador.”144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do Trabalho – Parte I – Dogmática Geral. 1ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 490. 
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5. O PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO 

 

O trabalho subordinado, inserido em um meio capitalista, se tornou um dos 

meios mais garantidores de sobrevivência, qualidade de vida e poder social àqueles 

que são totalmente destituídos de riquezas.  

Dentre os princípios de proteção e valorização do trabalho humano 

estabelecidos no Tratado de Versalhes, em 1919, e na Declaração da Filadélfia, em 

1944, vemos a presença comum da desvinculação do trabalho como mercadoria ou 

um artigo de comércio, do estabelecimento do direito de representação e associação 

para os trabalhadores e seus empregadores, o pagamento, aos trabalhadores, de um 

salário justo, que assegure uma vida digna e corresponda aos ditames sociais, 

políticos e econômicos e a adoção de uma jornada de trabalho equivalente às forças 

do trabalhador. 

A inserção dos direitos sociais em Tratados Internacionais – Tratado de 

Versalhes, Constituição da OIT, Declaração da Filadélfia – e em textos constitucionais 

– México de 1917 e Weimar 1919 – trouxeram o conceito de que o trabalho humano 

é algo que deve ser protegido tanto do ponto de vista econômico, pois é através do 

trabalho que há a criação e circulação de bens e riquezas, quanto do ponto de vista 

social, pois quem executa o trabalho é um ser humano, dotado de personalidade, 

capacidade e direitos fundamentais inerentes à sua condição humana.  

Assim,  

“A valorização do trabalho humano, esclareça-se, não 

somente importa em criar medidas de proteção ao 

trabalhador, como foi destacado nos Estados Sociais. 
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[...],o grande avanço do significado do conceito que se deu 

no último século foi no sentido de se admitir o trabalho (e 

o trabalhador) como principal agente de transformação da 

economia e meio de inserção social, por isso, não pode ser 

excluído do debate relativo às mudanças das estruturas de 

uma sociedade. Assim, o capital deixa de ser o centro dos 

estudos econômicos, devendo voltar-se para o aspecto, 

talvez subjetivo, da força produtiva humana.”145 

 

No entanto, há quem entenda que  

“a própria ideia de ´valor social´ do labor humano se 

reveste de um duplo significado. De fato, ao mesmo tempo 

em que este princípio funciona como exigência da 

humanização no plano das relações sociais e econômicas, 

ele atua, também, como uma ideologia que tende a 

obscurecer o fato de que, numa sociedade capitalista, 

qualquer que seja o modelo de organização da produção, 

o trabalho é incapaz de propiciar ao homem uma autêntica 

realização.”146 

 

Nosso direito pátrio incorporou essa concepção de valorização do trabalho 

humano. Assim, “a centralidade do trabalho na vida pessoal e comunitária da ampla 

maioria das pessoas humanas é percebida pela Carta Magna, que, com notável 

sensibilidade social e ética, erigiu-a como um dos pilares de estruturação da ordem 

econômica, social e, por consequência, cultural do país”147. A Constituição Federal 

                                                             
145 BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado Democrático de Direito, 

p. 42. 
146 SILVA, Paulo Henrique Tavares da. Valorização do Trabalho como Princípio Constitucional da 

Ordem Econômica Brasileira: interpretação crítica e possibilidades de efetivação, p. 16. 
147 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho, p. 34. 
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estabelece, em seu preâmbulo, que é seu dever instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias. Os direitos sociais e individuais são, assim, o destino e o 

principal objetivo de todo o trabalho do Estado Democrático de Direito. 

Prova disso é que a Constituição estabeleceu, no seu Título I, como princípio 

fundamental e como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da 

pessoa humana e o valor social do trabalho e da livre iniciativa. No mesmo Título, 

nossa Carta Constitucional definiu, como objetivo fundamental da República, a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, por meio da garantia do 

desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização, redução das 

desigualdades sociais e regionais e promoção do bem de todos, sem quaisquer 

formas preconceito ou discriminação. 

Outros dispositivos Constitucionais que disciplinam o princípio da valorização 

do trabalho são encontrados nos artigos 6º e 7º, pois preveem os direitos sociais do 

trabalhador, garantindo condições dignas de trabalho, bem-estar e lazer. 

A Constituição Federal também determina que a ordem econômica está 

fundada no trabalho humano e na livre iniciativa e tem por finalidade assegurar a todos 

uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando, dentre 

outros, o princípio da busca pelo pleno emprego (art. 170, CF). Por fim, ao tratar da 

Ordem Social, a Constituição estabelece que a ordem social tem como base o primado 

do trabalho humano e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 193, CF).  
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Com a apresentação e análise dos princípios protetor, da compensação, da 

valorização do trabalho humano, vemos que o arcabouço normativo e principiológico 

no âmbito internacional tem a responsabilidade de efetivar o ideal de Justiça Social 

em suas normas.  

O tradicional papel das partes envolvidas no contrato de trabalho, qual seja, 

dar trabalho e pagar o salário, por parte do empregador, e trabalhar, por parte do 

empregado se reveste de uma nova roupagem.  

O trabalho que o empregador concede ao seu empregado deve ser um 

trabalho decente, que busca o desenvolvimento econômico da atividade empresarial, 

mas também que busca valorizar a condição humana do trabalhador, através de um 

meio ambiente do trabalho sadio, condições dignas de trabalho, com jornada de 

trabalho e intervalo para repouso delimitadas e uma contraprestação pelos serviços 

prestados que valorizem a condição não só profissional do trabalhador, mas elevem 

a sua condição de vida.   

A busca da justiça social não cabe somente às partes envolvidas na relação 

de trabalho, mas é um objetivo fundamental do Estado, que deve estabelecer normas 

para assegurar esse direito, mas também desenvolver políticas públicas que garantam 

a aplicação dessas leis. 
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6. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE COMO ELEMENTO 

DE CONEXÃO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRABALHO 

 

Em confronto com os princípios protetor e da compensação temos o princípio 

da autonomia da vontade das partes, pouco utilizado na questão de proteção ao 

trabalhador. 

A afirmação de que as discussões sobre a aplicabilidade da autonomia da 

vontade no Direito do Trabalho e, consequentemente, nos contratos internacionais de 

trabalho tem se tornado cada vez mais frequentes. 

Tivemos a oportunidade de já apresentar duas importantes Convenções que 

adotam o critério da autonomia da vontade como elemento de conexão, básico e 

elementar, mas vemos e trataremos mais adiante, que o Estado brasileiro ainda não 

o faz, mas poderá passar a fazê-lo, em virtude das disposições das regras de Direito 

Internacional Privado.  

Desta forma,  

“Nos casos onde houver uma escolha de lei, as partes 

devem procurar identificar claramente quais aspectos do 

contrato e quais situações devem ser regidas pela 

legislação preferida. Uma das mais complexas questões a 

respeito da escolha de lei diz respeito ao efeito dessa 

escolha em vista da disparidade de normas de direito 

internacional privado. Pode-se afirmar que simplesmente 

escolher as regras de um país para reger obrigações 

poderá não ter a eficácia almejada. Mesmo os sistemas de 

direito internacional privado que sustentam amplamente o 

princípio da autonomia da vontade não são absolutos em 

atribuir força a esta escolha. Todos os sistemas contêm 
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restrições que invalidam determinadas manifestações de 

vontade consideradas inaceitáveis. Há sistemas que 

restringem a possibilidade de escolha, e outros ainda, que 

proíbem quaisquer opções em matéria de lei aplicável”148. 

 

A autonomia das partes está diretamente ligada a escolha da lei aplicável aos 

contratos. No Brasil, em princípio, apenas é possível a escolha do foro onde serão 

dirimidas as controvérsias, mas não a lei aplicável aos contratos, conforme os ditames 

do caput do artigo 9º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro. Este é o 

parecer de Irineu Strenger, quando menciona que existem algumas restrições por 

parte de sistemas jurídicos, no que concerne a autonomia contratual, sendo o caso do 

sistema jurídico brasileiro, analisado sob a ótica formal149. 

Maria Helena Diniz se posiciona no sentido de grande limitação da autonomia 

da vontade das partes como elemento de conexão em nosso ordenamento jurídico ao 

dizer:  

“Não há acolhida da autonomia da vontade como elemento 

de conexão em matéria alusiva a contratos. Os 

contratantes apenas poderão exercer sua liberdade 

contratual na seara das normas supletivas da lei aplicável 

imperativamente determinada pela lex loci contractus. 

Vigora o princípio da autonomia da vontade em matéria de 

obrigações contratuais, mesmo na seara internacional, 

pois poder-se-á considerar como contrato internacional o 

acordo de vontades em que a conclusão da avença, a 

capacidade das partes e o objeto contratual estão 

relacionados a mais de um ordenamento jurídico. Mas será 

preciso ressaltar que a autonomia da vontade só poderá 

                                                             
148 BASTOS, Celso R., KISS, Eduardo. Contratos Internacionais, p.6. 
149 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio, p. 114. 
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prevalecer quando não estiver conflitante com norma 

imperativa ou de ordem pública”150. 

No tocante a autonomia da vontade, Antonio Carlos Rodrigues do Amaral bem 

assevera que 

“Através desse novo elemento, dá-se à vontade individual, 

expressa ou tácita, a faculdade de escolher a lei 

competente em certas matérias, dentre elas as 

substâncias e efeitos das obrigações. Torna-se imperioso 

esclarecer que se trata da vontade humana agindo própria 

e autonomamente, elegendo diretamente a lei a ser 

aplicada em determinado caso concreto, e não a vontade 

atuando como circunstancia influenciadora do elemento de 

conexão”151.  

 

A autonomia da vontade, na visão de José Edgard Amorim Pereira, significa 

que  

 

“as partes, realizando seus contratos no lugar onde 

normalmente costumam realizá-los, se o fato for anormal, 

ou no nosso caso, se se tratar de fato comercial 

internacional, ou ainda, de contrato internacional do 

comércio, poderão indicar, para apreciá-lo, qualquer direito 

com que esteja em referência, nacional ou estrangeiro”152. 

 

                                                             
150 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada, p. 277. 
151 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Direito do Comércio Internacional-Aspectos Fundamentais. 
P. 225-226. 
152 PEREIRA, José Edgard Amorim. Contratos Internacionais do Comércio, p. 14. 
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Assim, a autonomia da vontade “conduz, por sua vez, a inevitável 

possibilidade de se deslocar o contrato, tornando-o estranho às normas internas e 

submetendo-o unicamente ao direito internacional, aos usos e costumes 

internacionais ou aos princípios gerais do direito”153. 

Ao traçarmos um quadro de comparação entre os princípios protetor, da 

compensação e da autonomia da vontade das partes, demonstraremos a 

possibilidade de aplicação da autonomia da vontade como elemento de conexão para 

definir a norma aplicável aos contratos internacionais de trabalho. 

O princípio protetor, como já afirmado e analisado anteriormente, nos 

apresenta uma forma de buscar o afastamento de condições de desigualdade do 

empregado em relação ao empregador, uma vez que aquele se encontraria em 

situação de inferioridade estrutural e econômica em relação a este. 

Já o princípio da compensação da posição debitória complexa das partes no 

contrato de trabalho não nega a existência do princípio protetor, mas afirma ser 

necessário estabelecer a salvaguarda das questões econômicas do empregador. 

Quando olhamos para a atual da relação de emprego, vemos uma 

complexidade que se desenvolve cada dia mais. A relação estática de inferioridade 

do empregado, a superioridade e o domínio econômico do empregador e a 

necessidade de proteção exclusiva do empregado não estão mais condizentes com a 

realidade econômica e social das relações de trabalho.  

O trabalhador não é mais a parte hipossuficiente da relação e o empregador 

não é mais o detentor de todo poder econômico que explora de forma inescrupulosa 

                                                             
153 MAGALHÃES, José Carlos de. Contratos Internacionaism, p. 72. 
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o empregado. Não podemos negar que os interesses econômicos do empregador, 

atrelados a políticas econômicas e até públicas de baixo interesse de desenvolvimento 

social, refletem no descumprimento dos direitos trabalhistas, mas o excesso de 

proteção e o engessamento das possibilidades de negociação geram o 

enfraquecimento da efetividade das normas trabalhistas. 

Não pretendemos neste trabalho fazer qualquer menção ou afirmação que 

gere a percepção de defendemos eventuais desregulamentações, mas na verdade, 

buscamos defender um direito do trabalho não mais protetor e sim garantidor dos 

direitos fundamentais e sociais conquistados nesses mais de cem anos história das 

normas trabalhistas. 

Defendemos uma flexibilização das normas trabalhistas que mantenha o 

núcleo rígido dos direitos e garantias fundamentais do trabalhador e amplie as 

possibilidades de negociação entre empregado e empregador. A Constituição 

Brasileira já garante no artigo 7º, XXVI, o reconhecimento das negociações coletivas 

como direito fundamental e social dos trabalhadores. Além disso, é preciso que se 

amplie a possibilidade de negociação individual entre empregado e empregador, 

mantendo os direitos mínimos já alcançados. 

O impedimento da aplicação da autonomia da vontade das partes como 

elemento de conexão ainda subsiste pelo princípio protetor. Importante frisar que não 

defendemos a autonomia da vontade das partes para criação de direitos, mas sim 

como elemento de conexão do Direito Internacional em relação aos Contratos 

Internacionais de trabalho.  
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Para tanto, encontramos fundamento nas normas de Direito Internacional, 

dentre elas destacamos duas Convenções: a Convenção de Roma e a Convenção do 

México. 

A Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, chamada de 

Convenção de Roma, já analisada anteriormente, se baseia em dois princípios 

essenciais, dispostos nos artigos 2º e 3º: (i) a universalidade da norma, pois lá afirma-

se que a lei designada na referida Convenção é aplicável mesmo que essa lei seja de 

um Estado não contratante; e (ii) a autonomia da vontade das partes, por meio da 

liberdade de escolha, indicando que o contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes.  

Afirma ainda que a escolha deve ser expressa ou resultar de modo inequívoco 

das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa, podendo designar a lei 

aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato. A autonomia da vontade 

chega ao ponto de permitir alterações da escolha da lei durante a vigência do contrato. 

Qualquer modificação, quanto à determinação da lei aplicável, ocorrida 

posteriormente à celebração do contrato, não afeta a validade formal do contrato e 

nem prejudica os direitos de terceiros.  

Além disso, de acordo com o artigo 4º da mencionada Convenção, quando a 

lei aplicável ao contrato não tiver sido escolhida nos termos acima apresentados, o 

contrato será regulado pela lei do País com o qual apresente uma conexão mais 

estreita. Todavia, se uma parte do contrato for separável do resto do contrato e 

apresentar uma conexão mais estreita com um outro país, a essa parte poderá aplicar-

se, a título excepcional, a lei desse outro país.  

Já o artigo 6º estabelece regras para o aplicação da Lei no caso do Contrato 

Individual de Trabalho, mantendo a universalidade e a autonomia da vontade das 
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partes na escolha da lei aplicável ao contrato de trabalho, com a advertência de que 

ela não pode ter como consequência privar o trabalhador da proteção que lhe 

garantem as disposições imperativas da lei que seria aplicável, na falta de escolha, 

por força da universalidade.  

Já a Convenção Interamericana Sobre Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais, chamada de Convenção do México, assinada em 17 de março de 

1994, determina o direito aplicável aos contratos internacionais. 

Para esta convenção, o princípio da Universalidade também se opera, pois o 

direito designado por esta convenção será aplicável mesmo que se trate do direito de 

um Estado não parte.  

De acordo com o artigo 7º, ao analisar a determinação do direito aplicável, 

assegura que o contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo das 

partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência de acordo 

expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das partes e das cláusulas 

contratuais, consideradas em seu conjunto.  

Acreditamos que a autonomia  da vontade das partes, de acordo com as 

normas internacionais apresentadas, devem ser utilizadas para a solução dos conflitos 

internacionais. 

Para tanto, a relação existente entre empregado e empregador, no âmbito 

internacional, deve se pautar pelas normas e princípios estabelecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho e efetivar os aspectos essenciais do princípio 

protetor, da compensação e da valorização do trabalho humano, buscando, assim, 

efetivar o ideal de justiça social.  
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7. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO DO BRASIL PARA O EXTERIOR 

 

Para melhor explicitarmos a utilização da autonomia da vontade das partes 

como elementos de conexão, analisaremos o efeito da transferência de um 

empregado do Brasil para o exterior, pautada, por ausência de normas específicas, 

por analogia à Lei nº 7.064/82. 

Entretanto, antes de analisarmos o ponto crucial, precisamos definir que a 

transferência, para ser analisada, precisa ser lícita, ou seja, respeitar os termos dos 

artigos 468 e 469 da CLT, sendo imprescindível que as alterações no contrato de 

trabalho se deem por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resulte, 

direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 

infringente desta garantia. 

Partiremos da premissa que a alteração contratual  e a consequente 

transferência para outra localidade não poderá causar prejuízo à proteção social do 

trabalhador em relação ao arcabouço legislativo para onde o empregado for 

transferido. Assim, os direitos existentes no país de transferência, caso sejam 

inferiores aos direitos existentes no Brasil, poderão afetar a relação e causar 

prejuízos. 

Atrelado a isso, passemos então a analisar a aplicação do princípio da 

autonomia da vontade, em face da limitação que lhe impõe a ordem pública a qual se 

subordina. Existem três dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho que 

limitam a manifestação da vontade das partes. 
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O primeiro é o art. 9º que caracteriza como nulo qualquer ato praticado com o 

objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. 

O segundo é o art. 444 que prevê que as relações contratuais de trabalho 

podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não 

contravenha  as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes 

sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.  

Por fim, o art. 468 considera como nula a alteração dos contratos de trabalho 

que gere prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. 

Assim, a transferência do empregado para o exterior, para que seja válida, 

deverá, ao menos, preservar os direitos mínimos do empregado. 

Jacob Dolinger afirma, ao analisar a questão dos direitos adquiridos que: 

“um direito que tenha sido regularmente adquirido em um 

país, de acordo com as leis ali vigentes, pode ser invocado 

e produzirá seus efeitos em outro país. Foi assim que no 

início do Século XX, Antoine Pillet definiu a teoria dos 

direitos adquiridos no Direito Internacional Privado”154. 

 

A noção dos direitos adquiridos no direito internacional privado significa, em 

poucas palavras, a proteção, a manutenção e o reconhecimento dos direitos 

validamente adquiridos no estrangeiro, pela ordem jurídica interna. Essa teoria foi 

originalmente desenvolvida por Ulricus Huber, sendo seu último representante 

notável, Antoine Pillet.  

                                                             
154 DOLINGER, Jacob. 2003, p. 459. 
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A utilização e legitimação da teoria dos direitos adquiridos, bem como a 

aplicação do direito estrangeiro no País deve ser vista com limitações. A teoria não 

leva suficientemente em consideração o direito aplicável a relações jurídicas de direito 

privado com conexão internacional, e de acordo com qual direito estrangeiro se 

considera validamente adquirido um direito.   

Assim, não podemos utilizar única e exclusivamente a teoria dos direitos 

adquiridos como fonte justificadora das relações do Direito Internacional Privado.  

No mais, a teoria é vaga e inconstante, porque, na realidade, o direito 

internacional privado de cada país regula, individualmente, as circunstâncias em que 

os direitos, obtidos no estrangeiro, são considerados adquiridos e sob quais condições 

devem ser reconhecidos pela ordem jurídica interna.  

Inegável que quando tratamos de transferência de um empregado brasileiro 

para outro País, vemos que os sujeitos da relação de emprego são os mesmos e o 

objeto do contrato de trabalho se mantém nos seus termos gerais.  

Paralelamente aos argumentos acima apresentados, vemos que a Convenção 

de Roma prevê sua universalidade, pois lá afirma-se que a lei designada na referida 

Convenção é aplicável mesmo que essa lei seja de um Estado não contratante e 

aplicação da autonomia da vontade das partes como regra de conexão, por meio da 

liberdade de escolha, indicando que o contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes.  

Quando a lei aplicável ao contrato não tiver sido escolhida nos termos acima 

apresentados, o contrato será regulado pela lei do País com o qual apresente uma 

conexão mais estreita.  



131 
 

Todavia, se uma parte do contrato for separável do resto do contrato e 

apresentar uma conexão mais estreita com um outro país, a essa parte poderá aplicar-

se, a título excepcional, a lei desse outro país. Importante destacar que a autonomia 

da vontade não pode ter como consequência privar o trabalhador da proteção que lhe 

garantem as disposições imperativas da lei que seria aplicável, na falta de escolha, 

por força da universalidade.  

Da mesma forma, a Convenção do México, ao analisar a determinação do 

direito aplicável, assegura que o contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. 

O acordo das partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de 

inexistência de acordo expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das 

partes e das cláusulas contratuais, consideradas em seu conjunto.  

Quando analisamos as normas internacionais, em especial as Convenções de 

Roma e do México, em confronto com os princípios protetor, da compensação,  

valorização do trabalho humano e da autonomia da vontade, vemos que um 

empregado brasileiro, transferido para outro País, poderá, com seu empregador, 

estabelecer as regras a serem aplicadas no novo local de trabalho, desde que os 

direitos fundamentais de todo trabalhador, justificados pela OIT, sejam assegurados.  

Uma vez lícita a transferência e preservados os direitos já adquiridos do 

trabalhador, podemos, então, afirmar que deve-se aplicar a autonomia da vontade das 

partes, limitada pela preservação dos direitos adquiridos pelo empregado. 
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8. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

8.1. RECURSO DE REVISTA Nº TST-RR-186000-18.2004.5.01.0034155 

- ANEXO I 

 

Conforme o julgamento de Recurso de Revista acima, cabe afirmar o 

brilhantismo do mesmo, que apresentou diversos e ricos fundamentos quanto ao 

Contrato Internacional de Trabalho. 

Em primeiro momento, cabe ressaltar que os contratos internacionais de 

trabalho fazem vir à tona discussões doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao conflito 

de leis no espaço, ou seja, quanto às quais normas legais devem ser aplicadas para 

solucionar os conflitos que trazem tal situação. 

Nesse sentido, menciona o Relator que os modelos clássicos traziam 

duas formas de solução: Na primeira, as obrigações serão regidas pela lei do país em 

que se constitui o contrato de trabalho, segundo previsão do artigo 9º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, que prevê “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-

se-á a lei do país em que se constituírem”. 

Na segunda modalidade, se aplicaria as leis do país em que a prestação 

de serviço se concretizou, muito embora a contratação tenha sido feita no Brasil, por 

                                                             
155 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 1ª Turma. Recurso de Revista nº TST-RR-186000-
18.2004.5.01.0034. Recorrente: Shell Brasil LTDA. Recorrido: José Pereira Marques. Relator: Min. 
Vieira de Mello Filho. Brasília, 06 de outubro de 2010. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-
18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&lo
calPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho>. 
Acesso em: 16.12.2015. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
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conta da “lex loci executionis”, estabelecida em razão do princípio da territorialidade e 

consequente da previsão do artigo 198 do Código de Bustamante, que foi consagrado 

na Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho, conforme se observa: 

Art. 198. Também é territorial a legislação sobre acidente 

do trabalho e proteção social do trabalhador. 

Súmula 207: A relação jurídica trabalhista é regida pelas 

leis vigentes no país da prestação de serviço e não por 

aquelas do local da contratação. 

 

Entretanto, há uma nova construção jurisprudencial, que determina a 

aplicação da lei brasileira quando essa se mostrar mais favorável do que àquele 

alienígena, do local de prestação de trabalho. Fundamenta-se tal teoria no artigo 3º 

da Lei 7.064/82, que inicialmente era prevista apenas para os trabalhadores do ramo 

da engenharia civil: 

Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do 

empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da 

observância da legislação do local da execução dos serviços: 

I - os direitos previstos nesta Lei; 

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, 

naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, 

quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto 

de normas e em relação a cada matéria. 

Parágrafo único. Respeitadas as disposições especiais desta 

Lei, aplicar-se-á a legislação brasileira sobre Previdência Social, 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Programa 

de Integração Social - PIS/PASEP. 

 

Assim, foi estabelecido um novo método de solução de conflitos, 

chamado de unilateral, pelo qual não se busca de maneira objetiva a lei aplicável, mas 
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sim qual a melhor norma a se aplicar para solucionar o litígio, levando em conta fatores 

relevantes. Tal metodologia tem por base previsões do direito americano, chamada 

"Restatement Second of Conflict of Law", nacionalmente conhecida como princípio da 

proximidade ou da relação mais significativa. Nas palavras de DIZ E DINIZ156, 

observa-se pouco mais sobre tal método: 

O mencionado sistema de formato rígido e inflexível é o 

adotado pela legislação brasileira, derivando no fato 

recorrente de o juiz aplicar a norma referente ao elemento 

de conexão e não valorar e analisar criticamente se essa 

norma configura-se a mais adequada e justa à solução do 

caso. [...] 

Surgido primeiramente nos Estados Unidos, no âmbito dos 

atos ilícitos (responsabilidade extracontratual), o princípio 

da proximidade migrou para outras áreas, possuindo maior 

relevância atualmente nos contratos internacionais, 

mormente pela sua adoção pela Convenção de Roma 

sobre lei aplicável às obrigações contratuais de 1980 e 

pela Convenção do México sobre o Direito aplicável aos 

contratos internacionais de 1994. [...] 

O Direito Internacional Privado brasileiro, pois, continua 

regulado pelas noções clássicas do século XIX, utilizando 

o sistema de regras de conexões bilaterais rígidas. 

Enquanto se espera uma mudança na legislação, há de se 

constatar a inexistência da possibilidade de aplicação do 

princípio da proximidade, porquanto não fora introduzido 

em nosso ordenamento pátrio. Ademais, observa-se das 

Convenções ora analisadas e dos países que as 

incorporaram, que o princípio da proximidade está 

intimamente relacionado com o princípio da autonomia da 

                                                             
156 DIZ, Jamile Bergamaschine Mata; DINIZ, Rodrigo Vaslin. Desenvolvimento e aplicação da teoria 
dos vínculos mais estreitos no direito internacional privado: por uma rediscussão do método 
de solução do conflito de leis. Revista de Direito Internacional, v. 11, n. 1. Brasília, 2014. Disponível 
em: <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/81432/desenvolvimento_aplicacao_teoria_diz.pdf>. 
Acesso em: 16.12.2015. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/81432/desenvolvimento_aplicacao_teoria_diz.pdf
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vontade. Em geral, dispõem os instrumentos 

internacionais que, na ausência de escolha de lei pelas 

partes contratantes, aplicar-se-ia o princípio da 

proximidade. Igualmente, também se relacionam pelo fato 

de se entender, sob a concepção subjetivista, que a teoria 

dos vínculos mais estreitos consubstancia e tem por 

pretensão levar a um resultado que as partes chegariam 

se pudessem escolher a lei a ser aplicada. [...] 

O mais importante aspecto do princípio da proximidade é 

que não há uma fórmula rígida para encontrar a lei 

aplicável aos contratos, a lei do local das negociações, de 

sua execução (assinatura), de seu cumprimento, ou a lei 

da nacionalidade ou do domicílio das partes. Cada 

contrato tem suas características próprias e deve ser 

regido pela lei que lhe é mais apropriada, o que requer que 

se escolha a lei que seja a mais próxima a essas 

características, ou seja, como já colocado acima, a lei mais 

pertinente.  

 

Há que se apontar, relembrando o já anteriormente analisado, que a 

Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho foi cancelada no ano de 2012 e, 

portanto, atualmente, a jurisprudência pátria aplica a lei brasileira para os conflitos que 

surgirem de contrato internacional de trabalho, o que consequentemente facilita a 

contratação de trabalhadores para tais situações, bem como diminui a incerteza 

processual existente outrora.  

O caso relatado no acórdão mencionado demonstra uma situação muito 

interessante: um trabalhador que foi contratado no Brasil, mas enviado por duas vezes 

para exercer sua função, porém durante esse tempo, a empresa continuou efetuando 

depósito de FGTS com base em seu último pagamento no Brasil, o que demonstrou 
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expectativa de volta daquele ao país. Além disso, o trabalhador voltou ao Brasil para 

terminar a prestação de seu trabalho. 

Desse modo, segundo o Relator, uma vez demonstrado que o contrato 

foi estabelecido no Brasil, que durante a época de prestação de serviço internacional 

foi caracterizada a expectativa de retorno, e que o contrato se encerrou no Brasil, resta 

constatado que a Lei utilizada ao caso concreto foi a brasileira. 

Interessante, in casu, a utilização da continuidade dos depósitos em 

conta do FGTS do trabalhador para fundamentar a expectativa de retorno desse. 

Nota-se uma lógica em tal fundamentação, pois, uma vez que a empresa continua a 

cumprir com tal obrigação, fica clara a manutenção, pelo empregador, dos direitos 

mínimos assegurados ao empregado.  

Cabe ressaltar, novamente, que na atual época não há que se falar na 

divergência aqui apontada, uma vez que a Súmula nº 207 do Tribunal Superior do 

Trabalho foi cancelada.  

Portanto, nos presentes dias, tal conflito seria solucionado por meio da 

autonomia da vontade das partes, com fundamento nas Convenções de Roma e do 

México, uma vez que estão preservados foram os direitos mínimos e adquiridos do 

trabalhador, em valorização aos princípios protetor, da compensação e da valorização 

do trabalho humano, uma vez que restou constatado que o contrato foi realizado no 

Brasil, muito embora por anos o trabalhador tenha exercido sua função fora do país.  
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8.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-953-

65.2010.5.03.0143157 – ANEXO II 

 

De acordo com o acórdão supracitado, pode-se notar uma posição 

recente do Tribunal Superior do Trabalho em uma lide envolvendo contrato 

internacional de trabalho.  

Nessa lide, um dos fundamentos da parte Agravante foi a aplicabilidade 

da Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, como já anotado 

anteriormente, e citado no acórdão presente, essa foi cancelada, motivo pelo qual não 

é possível utilizá-la como argumento.  

In casu, a contratação do empregado se deu no Brasil, e aqui se 

encerrou, sendo que durante um ano e oito meses esse permaneceu no estrangeiro, 

a fim de prestar suas atividades laborais.  

Conforme a Relatora, em razão desse fato, há que se aplicar a Lei 

7.064/82, já mencionada anteriormente, que prevê em seus artigos 1º e 3º o que 

segue: 

Art. 1o  Esta Lei regula a situação de trabalhadores 

contratados no Brasil ou transferidos por seus 

empregadores para prestar serviço no exterior.  

                                                             
157 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 2ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista nº TST-AIRR-953-65.2010.5.03.0143. Agravante: Mercedes-Benz do Brasil LTDA. Agravado: 
Thiago Fissicaro Benedito. Relator: Min. Delaíde Miranda Arantes. Brasília, 19 de agosto de 2015. 
Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-
65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&lo
calPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)>. Acesso em: 
16.12.2015. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
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Parágrafo único. Fica excluído do regime desta Lei o 

empregado designado para prestar serviços de natureza 

transitória, por período não superior a 90 (noventa) dias, 

desde que: 

a) tenha ciência expressa dessa transitoriedade; 

b) receba, além da passagem de ida e volta, diárias 

durante o período de trabalho no exterior, as quais, seja 

qual for o respectivo valor, não terão natureza salarial. 

 

Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho 

do empregado transferido assegurar-lhe-á, 

independentemente da observância da legislação do local 

da execução dos serviços: 

I - os direitos previstos nesta Lei; 

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao 

trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto 

nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação 

territorial, no conjunto de normas e em relação a cada 

matéria. 

Parágrafo único. Respeitadas as disposições especiais 

desta Lei, aplicar-se-á a legislação brasileira sobre 

Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - 

PIS/PASEP. 

 

Tal Lei demonstra, como supracitado, que só aplicar-se-á seu regime 

quando o empregado prestar seu serviço no exterior por mais de 90 (noventa) dias.  
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Ao mais, citada Lei determina, em seu artigo 3º, II, que a legislação 

aplicável nesses casos será a brasileira, quando for mais favorável do que àquela do 

local de prestação de serviços internacional, no que diz respeito ao caso.  

Verifica-se, também, que foram citados diversos precedentes na decisão 

proferida, o que demonstra a solidificação de tal entendimento perante a justiça 

nacional. 

Em breve análise crítica, faz-se necessário apontar a importância de tais 

precedentes no ordenamento jurídico brasileiro: uma vez que, há poucos anos, havia 

uma insegurança jurídica a respeito do tema, o que levava a consequentes dúvidas e 

litígios jurídicos, bem como discussões na doutrina e jurisprudência, tem-se que a 

existência de uma norma jurídica aplicável a esses casos, e a consequente 

uniformização jurisprudencial, traz à tona uma justiça mais segura, esse que é um de 

muitos objetivos do Direito. 

Entretanto, os posicionamentos estão em desacordo com as 

Convenções Internacionais analisadas. 
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8.3 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-

80900-73.5008.5.02.0077158 – ANEXO III. 

 

Tendo em vista o acórdão supracitado, de recente decisão do Tribunal 

Superior do Trabalho, é possível notar que, no caso em tela, o empregado foi contrato 

no Brasil, sendo posterior transferido ao exterior para lá prestar suas atividades, 

permanecendo por aproximadamente 7 (sete) anos, época em que voltou ao Brasil e 

continuou trabalhando no país, até ter rescindido o seu contrato. 

Durante esse tempo, a empresa que o contratou continuou efetuando 

depósitos em sua conta do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS), com base 

em sua última remuneração percebida no Brasil.  

Na época da prestação dos serviços no exterior, vigorava a Lei 7.064/82, 

em sua antiga redação, que se aplicava apenas aos trabalhadores de engenharia civil 

que estavam prestando trabalho no exterior: 

Art. 1º - Esta Lei regula a situação de trabalhadores 

contratados no Brasil, ou transferidos por empresas 

prestadoras de serviços de engenharia, inclusive 

consultoria, projetos e obras, montagens, gerenciamento e 

congêneres, para prestar serviços no exterior. 

 

                                                             
158 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 3ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 
nº TST-AIRR-80900-73.5008.5.02.0077. Agravante: Banco do Brasil S.A. Agravado: José Antônio 
Dória de Araújo. Relator: Min. Alexandre Agra Belmonte. Brasília, 15 de abril de 2015. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2080900-
73.2008.5.02.0077&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAHHNAAW&dataPublicacao=17/04/2015&l
ocalPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)> . Acesso em: 
17.12.2015. 
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E não há que se falar em aplicar a nova redação da lei, citada abaixo, 

porque tal mudança se deu apenas em 2009, e o caso do acórdão é anterior, com 

contrato rescindido em 2001.  

A nova redação legal, aplicada hoje, assim dispõe: 

Art. 1o  Esta Lei regula a situação de trabalhadores 
contratados no Brasil ou transferidos por seus 

empregadores para prestar serviço no exterior.  

Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho 
do empregado transferido assegurar-lhe-á, 
independentemente da observância da legislação do local 

da execução dos serviços: 

I - os direitos previstos nesta Lei; 

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao 
trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto 
nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação 
territorial, no conjunto de normas e em relação a cada 

matéria. 

Parágrafo único. Respeitadas as disposições especiais 
desta Lei, aplicar-se-á a legislação brasileira sobre 
Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - 

PIS/PASEP. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, levando em conta a época da rescisão 

contratual, seria o caso da aplicação do artigo 198 do Código de Bustamante, bem 

como a Súmula nº 207 do Tribunal Superior do Trabalho, cancelada em 2012, que 

assim dispunham: 

Art. 198. Também é territorial a legislação sobre acidente 

do trabalho e proteção social do trabalhador. 

Súmula 207, TST: CONFLITOS DE LEIS TRABALHISTAS 

NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA "LEX LOCI EXECUTIONIS" 

A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes 

no país da prestação de serviço e não por aquelas do local 

da contratação. 
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Ocorre que, mesmo naquela época, o Tribunal Superior do Trabalho já 

vinha se posicionando contrariamente a tais dispositivos, prestigiando a Convenção 

Internacional nº 97, específica para trabalhadores migrantes, bem como a Convenção 

Internacional nº 111, que dispõe sobre o direito de igualdade de oportunidade e 

tratamento, vedando a discriminação por ascendência nacional.  

Desse modo, conforme o Relator, ao estrangeiro que prestava serviço 

em território brasileiro era aplicada a legislação nacional, salvo quando a estrangeira 

lhe fosse mais benéfica. 

Por conta disso, a Lei 7.064/82 teve sua redação alterada, abrangendo 

agora a todos os trabalhadores, bem como a Súmula 207 do Tribunal Superior do 

Trabalho foi cancelada, de modo, agora, a proteger todos os contratados no Brasil que 

prestavam serviço no exterior, determinando que a eles fosse aplicada a legislação 

brasileira, salvo quando a estrangeira for mais favorável. 

Assim, muito embora à época do caso do acórdão não houvesse a 

modificação na Lei já anotada, o Tribunal Superior do Trabalho já decidia por aplicar 

a legislação que fosse mais benéfica aos contratados no Brasil e transferidos para 

prestar seu trabalho no exterior. 

Portanto, esse é o entendimento utilizado no caso em tela pelo Relator, 

que conclui que, no período que o empregado prestava seus serviços no exterior, a 

interpretação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho era aquela que 

determina a aplicação da legislação mais benéfica ao trabalhador e, por isso, a 

legislação brasileira deve ser aplicada, uma vez que, in casu, discute-se o Fundo de 

Garantia e Tempo de Serviço.  
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Analisando a decisão comentada, torna-se possível concluir que, ainda 

que a lide oriunda de contrato internacional de trabalho tenha seu fato gerador em 

época anterior à nova redação dada à Lei 7.064/82, é provável que a legislação 

aplicável a tal caso seja a brasileira, salvo se a estrangeira for mais benéfica ao 

trabalhador, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho assim se posicionava 

mesmo antes de tal mudança legislativa, em razão dos fundamentos demonstrados 

anteriormente. 
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8.4 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA Nº TST-AIRR-

80900-73.5008.5.02.0077159 – ANEXO IV. 

 

De acordo com o acórdão acima mencionado, é possível absorver que 

o empregado foi contratado no Brasil, e demitido sem justa causa após um tempo, 

quando seu mudou para os Estados Unidos e, após decorrido alguns meses, passou 

a receber ajuda mensal da empresa, bem como era solicitado à ele que enviasse 

textos semanais para essa, com ressarcimento das despesas.  

Assim, restou incontroverso que o empregado continuou a manter o 

vínculo empregatício com a empresa, mesmo depois de ser demitido e estar em país 

estrangeiro. 

Há que se falar, quanto a esse caso, que o Relator entendeu por aplicar 

a legislação brasileira a tal relação, uma vez que considerou que houve continuidade 

na relação de emprego, após a mudança do empregado para os Estados Unidos. 

Isso porque o princípio da “lex loci executionis”, previsto no artigo 198 do 

Código de Bustamante, bem como na antiga Súmula 207 do Tribunal Superior do 

Trabalho, previa, conforme entendimento do Relator, que a lei do local de execução 

                                                             
159 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 3ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 
nº TST-AIRR-12700-58.2004.5.04.0025. Agravante: RBS Zero Hora Editora Jornalística S.A. 
Agravado: Francisco Zaiter Reis. Relator: Min. Mauricio Godinho Delgado. Brasília, 17 de outubro de 
2012. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2012700-
58.2004.5.04.0025&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKCnAAV&dataPublicacao=01/02/2013&l
ocalPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)>. Acesso em: 
17.12.2015. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2012700-58.2004.5.04.0025&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKCnAAV&dataPublicacao=01/02/2013&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2012700-58.2004.5.04.0025&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKCnAAV&dataPublicacao=01/02/2013&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2012700-58.2004.5.04.0025&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKCnAAV&dataPublicacao=01/02/2013&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2012700-58.2004.5.04.0025&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAKCnAAV&dataPublicacao=01/02/2013&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
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do trabalho somente deverá prevalecer quando a relação de trabalho se der, por 

inteiro, em local estrangeiro.  

Porém, uma vez que a relação de trabalho se iniciou no Brasil, e depois 

continuou em país estrangeiro, por meio de empresa multinacional, vemos a clara 

possibilidade de escolha, por parte das partes, com aplicação da autonomia da 

vontade das partes, de qual legislação pode ser aplicada. 
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CONCLUSÃO 

 

Direito, em sua concepção jurídico-sociológica, é um instrumento que regula 

a vida em sociedade, por meio de normas, regras, institutos e princípios e que objetiva 

a obtenção da justiça. 

A palavra sociedade, de origem latina societas (“associação amistosa com 

outros”), pode ser entendida como o conjunto organizado de pessoas que possuem 

em comum objetivos, propósitos, crenças e costumes. 

O Direito Internacional Público regula as relações entre Estados, no âmbito 

que excede o território e a soberania de cada Estado, com um caráter eminentemente 

público. Já o Direito Internacional Privado regula as relações entre particulares, ou 

seja, relações privadas que possuem um elemento de estraneidade decorrente quer 

da diferença de nacionalidade entre os sujeitos das ditas relações, quer do lugar, 

situado fora do território nacional, em que estas se desenrolam.  

O ponto principal do Direito Internacional Privado são os mecanismos de 

conflito de leis, por meio da determinação do direito aplicável quando o recurso a dois 

ou vários sistemas jurídicos nacionais pode ser encarado para resolver um dado 

problema. 

Cada país tem autonomia e soberania para criar suas leis, determinando 

direitos e obrigações das pessoas, bem como sua situação jurídica. Cada Estado 

possui, ao menos, mas necessariamente, uma ordem jurídica, igualmente 

denominada de ordem estatal, ou ordem interna, oposta à ordem jurídica 

internacional.  
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Apesar das influências normativas entre os Estados, as leis variam, e muito, 

entre os países. O pluralismo de leis acarreta a diversidade de leis. Como em toda 

diversidade, temos a ocorrência se circunstâncias díspares e, consequentemente, 

conflituosas. Neste ponto surge o principal papel do Direito Internacional Privado, qual 

seja, a determinação das condições legais que o problema poderá ser resolvido. 

As primeiras normas de Direito Internacional Privado surgiram nos códigos do 

Século XIX. Os três principais sistemas codificados europeus são o francês, o italiano 

e o alemão, responsáveis por influenciar as demais legislações na Europa e na 

América Latina. 

O Brasil definiu regras de Direito Internacional Privado, a exemplos das 

legislações Italiana e Alemã, em uma Introdução ao Código Civil em 1916, substituída 

em 1942, por meio do Decreto-Lei nº4.657/42, pela Lei de Introdução ao Código Civil, 

norma de 19 artigos que prevê a regras de aplicação da norma de Direito Internacional 

entre os artigos 7º e 19. 

Esta lei introdutória recebeu um tratamento todo especial, tendo sido, desde 

o início, considerada norma regulamentadora das demais leis. Prova disto é que em 

30 de dezembro de 2010 hoje a alteração da emenda do Decreto acima referido de 

“Lei de Introdução ao Código Civil” para “Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro”. 

Além das legislações dos países, o Direito Internacional Privado encontra 

importante fonte nos Tratados e Convenções, bilaterais e multilaterais. 

Como objeto do presente trabalho, temos que o Contrato de Trabalho é um 

negócio jurídico celebrado, de forma tácita ou expressa, entre empregado e 
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empregador, correspondendo, desta forma, à uma relação de emprego. Entretanto, 

vemos algumas falhas técnicas na construção do conceito de contrato de trabalho 

apresentado pela CLT. O Direito Internacional Privado cuida das relações 

internacionais entre sujeitos ou entes privados e apresenta quais as leis serão 

aplicáveis a essa relação, sem adentrar nas normas de Direito Material para a 

apreciação e solução do conflito e da relação jurídica.  

O termo “internacional” pode ser utilizado quando o contrato de trabalho 

possui um ou mais elementos estrangeiros (elementos de estraneidade), tais como, a 

nacionalidade das partes, seu domicílio, o local de celebração do contrato ou de sua 

execução, a moeda na qual é fixada a remuneração do empregado, dentre outros 

fatores. 

Pode ser caracterizado como internacional o contrato de trabalho que possui 

um ou mais elementos estrangeiros, tais como a nacionalidade das partes, seu 

domicílio, o local de celebração do contrato ou de sua execução, a moeda na qual é 

fixada a remuneração do empregado, dentre outras coisas.  

A existência do elemento de estraneidade faz com que o contrato 

internacional de trabalho possua ligação com mais de um ordenamento jurídico 

nacional, todos igualmente aptos, em um primeiro momento, a disciplinar as relações 

jurídicas dele decorrentes.  

Surge, assim, a grande questão da determinação de qual desses 

ordenamentos jurídicos deverá ser utilizado na regulação desta relação contratual, e 

na resolução de conflitos. 
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O elemento de conexão é o meio técnico de que se vale o legislador para 

indicar o direito aplicável às relações ou situações atípicas, ligando-as, por esta forma, 

a um determinado ordenamento jurídico que pode ser nacional ou estrangeiro. É uma 

circunstância fática, abstratamente prevista na consequência jurídica da norma jus 

privatista internacional e erigida em critério jurídico destinado à indicação do direito 

aplicável às relações portadoras do elemento da estraneidade. 

As normas de Direito Internacional Privado compõem-se de uma hipótese 

legal constituída por categorias ou conceitos jurídicos e de uma consequência jurídica 

formada pelo direito aplicável e pelo elemento de conexão, ambos formando uma 

unidade incindível. 

Desta forma podemos fazer a seguinte distinção entre elemento de 

estraneidade e de conexão. O elemento de estraneidade é um dado fático, encontrado 

na relação social, que tem por característica tornar a relação atípica, comportando 

apenas uma investigação fática. Por outro lado, o elemento de conexão é um critério 

jurídico encontrado nas normas de Direito Internacional Privado, que tem por função 

indicar o direito aplicável à relação atípica, comportando uma investigação jurídica. 

Podemos citar como exemplo de elementos de conexão a nacionalidade, a 

vontade individual, o domicílio e o lugar de formação do negócio jurídico.  

Em razão do local temos algumas regras de conexão. A primeira delas é a lex 

loci actus que nos indica a lei do local da realização do ato jurídico para reger sua 

substância. Outra regra é a lex regit actus que nos apresenta a lei do local da 

realização do ato jurídico para reger suas formalidades. Ademais temos a lex loci 

contractus indicando a lei do local em que o contrato foi celebrado para reger sua 

interpretação e seu cumprimento e a lex loci solutionis com a lei do local onde as 
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obrigações, ou a obrigação principal do contrato deve ser cumprida. Por fim temos a  

lex voluntatis definindo como lei aquela escolhida pelos contratantes 

A base principiológica do Direito do Trabalho está concebida sobre o Princípio 

Protetor. Parte importante da doutrina considera esse princípio como o mais 

importante do Direito do Trabalho, pois foi sobre seu conceito que o direito do trabalho 

surgiu. 

O princípio protetor se refere ao critério fundamental que orienta o Direito do 

Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se em um propósito de igualdade, responde 

ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das partes: o trabalhador. 

Já pelo princípio da compensação, tanto o trabalhador quanto o empregador 

ocupam uma posição debitória complexa na relação de trabalho. Ele possui uma 

estrutura bipolar, sendo essa proteção não deve mais ser apenas em favor do 

trabalhador, mas também em favor do empregador. 

A autonomia das partes está diretamente ligada a escolha da lei aplicável aos 

contratos.  

Ao traçarmos um quadro de comparação entre os princípios protetor, da 

compensação e da autonomia da vontade das partes, demonstramos a possibilidade 

de aplicação da autonomia da vontade como elemento de conexão para definir a 

norma aplicável aos contratos internacionais de trabalho. 

O princípio protetor, como já afirmado e analisado anteriormente, nos 

apresenta uma forma de buscar o afastamento de condições de desigualdade do 

empregado em relação ao empregador, uma vez que aquele se encontraria em 

situação de inferioridade estrutural e econômica em relação a este. 
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Já o princípio da compensação da posição debitória complexa das partes no 

contrato de trabalho não nega a existência do princípio protetor, mas afirma ser 

necessário estabelecer a salvaguarda das questões econômicas do empregador. 

Quando olhamos para a atual da relação de emprego, vemos uma 

complexidade que se desenvolve cada dia mais. A relação estática de inferioridade 

do empregado, a superioridade e o domínio econômico do empregador e a 

necessidade de proteção exclusiva do empregado não estão mais condizentes com a 

realidade econômica e social das relações de trabalho.  

O trabalhador não é mais a parte hipossuficiente da relação e o empregador 

não é mais o detentor de todo poder econômico que explora de forma inescrupulosa 

o empregado. Não podemos negar que os interesses econômicos do empregador, 

atrelados a políticas econômicas e até públicas de baixo interesse de desenvolvimento 

social, refletem no descumprimento dos direitos trabalhistas, mas o excesso de 

proteção e o engessamento das possibilidades de negociação geram o 

enfraquecimento da efetividade das normas trabalhistas. 

Não fizemos neste trabalho qualquer menção ou afirmação que gerasse a 

percepção de defendemos eventuais desregulamentações, mas na verdade, 

buscamos defender um direito do trabalho não mais protetor e sim garantidor dos 

direitos fundamentais e sociais conquistados nesses mais de cem anos história das 

normas trabalhistas. 

Defendemos uma flexibilização das normas trabalhistas que mantenha o 

núcleo rígido dos direitos e garantias fundamentais do trabalhador e amplie as 

possibilidades de negociação entre empregado e empregador.  



152 
 

O impedimento da aplicação da autonomia da vontade das partes como 

elemento de conexão ainda subsiste pelo princípio protetor. Importante frisar que não 

defendemos a autonomia da vontade das partes para criação de direitos, mas sim 

como elemento de conexão do Direito Internacional em relação aos Contratos 

Internacionais de trabalho.  

Para tanto, encontramos fundamento nas normas de Direito Internacional, 

dentre elas destacamos duas Convenções: a Convenção de Roma e a Convenção do 

México. 

A Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, chamada de 

Convenção de Roma, já analisada anteriormente, se baseia em dois princípios 

essenciais, dispostos nos artigos 2º e 3º: (i) a universalidade da norma, pois lá afirma-

se que a lei designada na referida Convenção é aplicável mesmo que essa lei seja de 

um Estado não contratante; e (ii) a autonomia da vontade das partes, por meio da 

liberdade de escolha, indicando que o contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes.  

Afirma ainda que a escolha deve ser expressa ou resultar de modo inequívoco 

das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa, podendo designar a lei 

aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato. A autonomia da vontade 

chega ao ponto de permitir alterações da escolha da lei durante a vigência do contrato. 

Qualquer modificação, quanto à determinação da lei aplicável, ocorrida 

posteriormente à celebração do contrato, não afeta a validade formal do contrato e 

nem prejudica os direitos de terceiros.  

Além disso, de acordo com o artigo 4º da mencionada Convenção, quando a 

lei aplicável ao contrato não tiver sido escolhida nos termos acima apresentados, o 

contrato será regulado pela lei do País com o qual apresente uma conexão mais 
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estreita. Todavia, se uma parte do contrato for separável do resto do contrato e 

apresentar uma conexão mais estreita com um outro país, a essa parte poderá aplicar-

se, a título excepcional, a lei desse outro país.  

Já o artigo 6º estabelece regras para a aplicação da Lei no caso do Contrato 

Individual de Trabalho, mantendo a universalidade e a autonomia da vontade das 

partes na escolha da lei aplicável ao contrato de trabalho, com a advertência de que 

ela não pode ter como consequência privar o trabalhador da proteção que lhe 

garantem as disposições imperativas da lei que seria aplicável, na falta de escolha, 

por força da universalidade.  

Já a Convenção Interamericana Sobre Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais, chamada de Convenção do México, assinada em 17 de março de 

1994, determina o direito aplicável aos contratos internacionais. 

Para esta convenção, o princípio da Universalidade também se opera, pois o 

direito designado por esta convenção será aplicável mesmo que se trate do direito de 

um Estado não parte.  

De acordo com o artigo 7º, ao analisar a determinação do direito aplicável, 

assegura que o contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo das 

partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência de acordo 

expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das partes e das cláusulas 

contratuais, consideradas em seu conjunto.  

Acreditamos que a autonomia da vontade das partes, de acordo com as 

normas internacionais apresentadas, deve ser utilizada para a solução dos conflitos 

internacionais. 
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Para tanto, a relação existente entre empregado e empregador, no âmbito 

internacional, deve se pautar pelas normas e princípios estabelecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho e efetivar os aspectos essenciais do princípio 

protetor, da compensação e da valorização do trabalho humano, buscando, assim, 

efetivar o ideal de justiça social.  
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A C Ó R D Ã O 

1ª TURMA 

VMF/gor/  

RECURSO DE REVISTA - CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO 
- CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO. A discussão sobre o mecanismo de solução do 
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conflito de leis no espaço ganha relevo no ponto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em que 
as empresas nacionais ou transnacionais, cada vez mais, expandem seus negócios além das fronteiras, 
fazendo com que empregados brasileiros tenham seus contratos de trabalho executados, parcial ou 
totalmente, em outros países. Essa tendência crescente leva à reflexão se os modelos tradicionais de 
solução atendem a essa realidade complexa e em contínua mutação. Tradicionalmente, os modelos 
clássicos de solução de conflito de leis no espaço têm seguido dois enfoques: i) norma do art. 9º da Lei 
de Introdução ao Código Civil, pela qual as obrigações são qualificadas e regidas pela lei do país em 
que se constitui o contrato; (ii) norma do art. 198 do Código de Bustamante e consagrado na Súmula 
nº 207 do TST, que adota o princípio da territorialidade e estabelece a "lex loci executionis", na qual se 
pressupõe que o contrato de trabalho seja pactuado para a prestação dos serviços em país diverso do 
país onde efetuada a contratação, adotando-se as regras integrais daquele em detrimento das 
deste. Mais recentemente, por construção jurisprudencial, tem sido, ainda, aplicada a norma do art. 3º 
da Lei nº 7.064/82, inicialmente prevista para os trabalhadores do ramo de engenharia civil, que 
relativiza a regra do art. 198 do Código de Bustamante, determinando a observação da lei brasileira, 
quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas em relação à 
matéria. Aponta-se, ainda, como novo mecanismo de solução de conflitos o método unilateral, segundo 
o qual não se busca de maneira objetiva a lei aplicável, mas sim a norma aplicável que melhor solucione 
o litígio a partir de fatores relevantes, consagrado no direito americano no "Restatement Second of 
Conflict of Law", também concebido como princípio da proximidade ou da relação mais significativa. 
Verifica-se que a situação do autor, contratado no Brasil, tendo aqui prestado serviços e, posterior e 
sucessivamente, sido transferido a dois outros países, mas com manutenção 
do contrato de trabalho no Brasil, inclusive com depósitos na conta vinculado do FGTS, o que 
indiscutivelmente concede a expectativa de retorno, confirmada pela conclusão 
do contrato de trabalho em território brasileiro, aponta uma dessas situações em que, pela unicidade 
contratual, não há elemento de conexão capaz de abranger a complexidade da contingência, fugindo 
aos enfoques clássicos de solução. Nessa medida, a decisão da Corte Regional em que se adotou a 
regra do art. 3º da Lei nº 7.064/82 não contraria a Súmula nº 207 do TST. 

Recurso de revista não conhecido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista n° TST-RR-186000-
18.2004.5.01.0034, em que é Recorrente SHELL BRASIL LTDA. e Recorrido JOSÉ PEREIRA 
MARQUES. 

O 1º Tribunal Regional do Trabalho, por meio do acórdão a fls. 670-676, negou provimento ao recurso 
ordinário da reclamada e manteve a sentença na qual a pretensão do autor de recolhimento de FGTS 
pela remuneração recebida no exterior fora julgada procedente, tendo fundamentado a aplicabilidade 
da legislação brasileira com base no art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil e pela manutenção da 
tese de sentença de que aplicável o art. 3º, da Lei nº 7.064/82 pela teoria da irradiação. 

Diante dessa decisão, a reclamada opôs embargos de declaração a fls. 677-684, aos quais foi negado 
provimento por meio do acórdão a fls. 686-688. 

Inconformada, a reclamada interpõe recurso de revista, nos termos da petição e razões expendidas a 
fls. 689-708, arguindo a nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional e por 
julgamento ultra petita. No mérito, busca a reforma do julgado, porquanto afirma ser aplicável a lex loci 
executionis. Reputa violação de dispositivos legais e da Constituição Federal e indica divergência 
jurisprudencial. 

O recurso foi admitido pela decisão singular a fls. 723. 

Apresentadas contrarrazões a fls. 727-748. 

Ausente o parecer do Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 83 do RITST. 

É o relatório. 

V O T O 

1 - CONHECIMENTO 
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Satisfeitos os requisitos de admissibilidade referentes à tempestividade, conforme fls. 688v. e 689, à 
representação processual, instrumento de mandato a fls. 627, e ao preparo, documentos acostados 
a fls. 648, 649 e 709, passo à análise dos pressupostos intrínsecos do recurso. 

1.1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA ARGUIDA EM 
CONTRARRAZÕES 

Argúi o reclamante o não conhecimento do recurso de revista, por deficiência no preenchimento das 
informações da guia de depósito recursal, tendo em vista que não teria ocorrido a identificação da conta 
vinculada do FGTS do autor, motivo pelo qual reputa não terem sido atendidos os critérios previstos na 
Instrução Normativa nº 15 do TST. 

A despeito de o processo do trabalho estar sujeito a formalismos e respeitar rotinas indispensáveis à 
segurança das partes, se o equívoco havido não impossibilita a identificação do recolhimento do 
depósito recursal, garantia do juízo para movimentação da máquina judiciária, não há como acarretar 
a deserção do recurso, haja vista que alcançado o princípio da finalidade essencial do ato processual, 
insculpido nos arts. 154 e 244 do CPC. 

Dessa forma, em observação do princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no art. 5º, LV, eis 
que a lei tão somente exige a observância do prazo legal para o recolhimento e comprovação, assim 
como do valor determinado, registra-se que os requisitos foram atendidos, in casu. 

Neste sentido, precedentes desta Corte: 

EMBARGOS - CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
EFETIVADA 1. A mera indicação equivocada do número do processo, nas guias de custas e de 
depósito recursal, não tem o condão de afastar a validade do recolhimento, quando existem outros 
dados aptos a vinculá-las com a demanda. Precedentes da C. SBDI-2. Note-se que, no tocante à 
alegação de juntada intempestiva da guia de depósito recursal, o Embargante não impugna o 
fundamento da Turma de que a questão deveria ter sido devidamente levantada/debatida na instância 
ordinária. Embargos conhecidos parcialmente e desprovidos. (E-ED-RR-92500-93.2002.5.20.0920, 
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, 
DJ de 11/12/2009) 

PREPARO. GUIA DE DEPÓSITO. DEFICIÊNCIA NO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DO NÚMERO 
DO PROCESSO E DA VARA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE IDENTIFICAM A 
DESTINAÇÃO DO DEPÓSITO. Despiciendo o preenchimento do número do processo e da Vara 
do Trabalho por onde tramitou o feito, na GRFC, quando presentes outros elementos capazes de 
identificar a sua correta destinação. Posição que adoto por ser mais consentânea aos princípios que 
informam o Processo do Trabalho. Embargos conhecidos e providos. (E-ED-RR-638/2003-017-10-00, 
Rel. Min. Maria de Assis Calsing, DJ de 16/11/2007) 

EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. GUIA DE CUSTAS 
PROCESSUAIS. CÓDIGO DE RECEITA INCORRETO. Não constitui irregularidade passível de 
inviabilizar o conhecimento do recurso interposto o fato de a guia de custas não conter o juízo a que se 
destina, o número do processo ou mesmo o nome das partes, além de qualquer outro dado que a 
identifique como sendo relativa ao respectivo processo. Tal entendimento aplica-se com maior razão 
ainda quando incorreto o código de receita formalidade da qual cuida o item V da Instrução Normativa 
nº 20 do TST, todavia sem condicionar eventual incorreção no preenchimento do código à decretação 
da deserção do recurso correspondente. A lei exige apenas que o pagamento seja efetuado dentro do 
prazo legal e no valor estipulado na decisão judicial - requisitos preenchidos na hipótese vertente dos 
autos. Embargos parcialmente conhecidos e providos. (TST-E-AIRR-1015/2004-013-04-40; Relator 
Ministro Lelio Bentes Corrêa, DJ 08.6.2007) 

Rejeito. 

1.2 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

A reclamada alega, em recurso de revista, que o 1º Tribunal Regional do Trabalho, mesmo provocado 
mediante embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto se 
negou a emitir pronunciamento sobre a alegação de contrariedade à súmula nº 207 e ao art. 198 do 
Código de Bustamante, assim como quanto à inaplicabilidade analógica da Lei nº 7.064/82. 
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Alega que não ter havido pronunciamento quanto aos itens apontados representa violação dos arts. 93, 
IX, da Constituição Federal, 897-A da CLT, 535, II, do CPC. 

Convém salientar que nos estritos termos da Orientação Jurisprudencial nº 115 da SBDI-1 do TST, que 
limita a viabilidade do recurso de revista, em se tratando de nulidade por negativa de prestação 
jurisdicional, à indicação de violação dos arts. 832 da CLT; 458 do CPC e 93, IX, da Carta Magna, 
afasta-se a análise em relação à violação de dispositivos diversos. 

 Acerca da questão da lei aplicável à relação estabelecida entre as partes, o Tribunal Regional 
manifestou-se nos termos consignados a fls. 674-675: 

.............................................................................................................. 

(...) Assim, em que pese o longo período trabalhado exterior, não podem ser consideradas como 
definitivas as transferência ocorridas durante o curso do pacto laboral, pois o autor sempre retornava 
ao país de origem, continuando com a prestação de serviços para a reclamada, mantido, sempre, o 
vínculo de emprego originário. O documento de fls. 135 revela a ajuda de custo para a transferência do 
Autor para o Chile, na época, bem como a continuidade dos recolhimentos para a COMSHELL e FGTS, 
porém com base no último salário percebido no Brasil, quando a base de cálculo deveria levar em conta 
o valor salarial percebido no exterior. E não se diga que a lição de Arnaldo Sussekind se limita à defesa 
da lei vigente no local de prestação de serviços, consoante defende a recorrente, ao citar a obra 
"O Contrato Internacional de Trabalho" (fls. 634). Olvidou-se a recorrente de seguir adiante no 
raciocínio do grande jurista, expresso a fls. 290/291 desses autos, in verbis: 

"A propagação de empreendimentos multinacionais generalizou a transferência de empregados no 
âmbito internacional. Consequência natural é que relativamente à execução dos contratos onde 
prevalecem as leis de ordem pública, sucessivamente, em virtude daLex loci executionis, a diferentes 
sistemas jurídicos..." 

"...A aplicação da lei do lugar da prestação do trabalho só não é invocável se o empregado domiciliado 
em um país for executar serviços tipicamente transitórios ou eventuais em outro ou intermitente nos 
dois territórios, casos em que fica sujeito ao sistema jurídico vigente no estabelecimento a que estiver 
vinculado. 

............................................................................................................... 

Na hipótese tratada nos autos, não se aplica, pois, a lei do local de prestação de serviços, mas aquela 
em que foi celebrado o contrato de trabalho pois como frisado anteriormente o empregado foi 
contratado no Brasil e prestou serviços temporariamente no exterior, ainda que considerado o longo 
tempo em que permaneceu no Chile e principalmente na Inglaterra. Há que se considerar, in casu, o 
artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como as disposições da Lei 7.064/1982, como 
destacou o Juízo de origem, sendo perfeita a aplicação da teoria da irradiação, fundamentada na 
sentença, para a resolução do litígio. 

Induvidoso que, se a empresa considerou o pedido de licença não remunerada como tempo de serviço, 
atraiu a aplicação das regras atinentes ao FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
considera, consoante a Lei 8.036/90 e legislação complementar, o salário efetivo do empregado, para 
fins de recolhimento e não um salário virtual, imposto pela recorrente. Importante ressaltar que a 
documentação acostada a fls. 129/133, revela que a reclamada pagou a ajuda de custo e passagens 
para o autor, quando este foi para o Chile, o que mais reforça a tipificação de transferência. A alegação 
de que os depósitos do FGTS foram efetuados por liberalidade cai por terra, diante do mandamento 
insculpido no artigo 3º, da Lei 7064/1982 e do entendimento consagrado na O. J. 232, da SDI-1, do E. 
TST, verbis: 

"O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de 
prestação de serviços no exterior." 

Diante dos fatos narrados acima, afigura-se fraco o argumento de que se consolidou a suspensão 
do contrato de trabalho, ainda que o autor tenha celebrado contratos com as empresas pertencentes 
ao grupo da reclamada, no exterior, até porque, na verdade, continuou o demandante ligado à Shell do 
Brasil, desde o início do contrato de trabalho, até a sua extinção, como visto acima e como revela 



164 
 

também o TRCT de fls. 151, que registra a sua admissão em 01/02/1978 e a sua dispensa sem justa 
causa, em 15/07/2003. 

Devido, portanto, o recolhimento do FGTS e indenização compensatória, sobre os valores salariais 
percebidos no exterior, como determinado na sentença, sendo nula a cláusula contratual 5.b (fls. 373), 
que determinava que o FGTS fosse depositado com base no último salário percebido pelo autor, antes 
de sua transferência para o exterior (art. 9º, CLT). 

Da leitura da referida decisão, nota-se que houve a efetiva entrega da prestação jurisdicional, porquanto 
a Corte Regional emitiu tese de que não se aplica a lei do local de prestação de serviços, comando da 
súmula nº 207 do TST, e que é aplicável o disposto no art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, 
assim como o art. 3º, da Lei nº 7.064/82. 

Correto ou equivocado, atendendo ou não os interesses da recorrente, certo é que pronunciamento 
judicial houve. Não se revela recusa em se prestar a jurisdição, pois motivado o decisum, com a 
exteriorização de valor acerca da questão essencial da aplicação da lei no espaço. Incólume o art. 93, 
IX da Constituição Federal. 

Não conheço. 

1.3 - JULGAMENTO ULTRA PETITA 

A recorrente alega que o Tribunal Regional, ao manter a sentença quanto à consagração do princípio 
da irradiação, nos fundamentos adotados, alterou o que foi consignado na causa de pedir, porquanto o 
autor, em nenhum momento, teria consignado que as transferências a que fora submetido teriam 
caráter provisório ou transitório. Reputa violação dos arts. 128 e 460 do CPC. 

Verifica-se a fls. 6 que o autor postulou o direito aos depósitos de FGTS e da indenização de 40% pela 
consideração da remuneração recebida no exterior no período de setembro de 1991 a julho de 2003. 

Da leitura do excerto transcrito da decisão do Tribunal Regional, verifica-se que a lide foi julgada nos 
limites da inicial e da defesa proposta, tendo sido proferida tese quanto à questão central e julgada 
procedente a pretensão, nos exatos termos em que proposta. 

Importa considerar que eventual interpretação da Corte Regional quanto aos fatos incontroversos não 
tem o condão de alterá-los, tampouco constitui provimento jurisdicional além do pretendido. 

Imaculados os arts. 128 e 460 do CPC. 

Não conheço. 

1.4 - PRESCRIÇÃO 

O Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário da reclamada e manteve a sentença quanto 
ao reconhecimento da prescrição trintenária sobre a pretensão do autor, nos termos consignados a fls. 
671: 

--------------------------. 

A hipótese dos autos versa sobre pedido de recolhimentos de FGTS e indenização compensatória de 
40%, considerando-se a remuneração percebida pelo autor, no exterior de setembro de 1991 a 15 de 
julho de 2003 período em que a reclamada, ora recorrente, sempre efetuou os depósitos do FGTS, 
porém, com base em valor fixado no "Pacote Salarial de Transferência (fls. 124 e 131/132). Nesse caso, 
é trintenária a prescrição do direito para reclamar, tendo em vista que o recolhimento do FGTS, além 
de constituir crédito do trabalhador, também se configura em uma contribuição fiscal. Vale destacar que 
mesmo após o advento da Constituição de 1988, foi mantida a trintenariedade da prescrição do FGTS, 
como se pode ver no artigo 23, § 5º da Lei nº 8036/90. O Egrégio TST já se manifestava nesse sentido 
desde o surgimento do Enunciado nº 95, verbis: 

"É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço." 

............................................................................................................... 
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A reclamada alega que a pretensão do reclamante refere-se a diferenças de recolhimentos e não 
quanto ao não recolhimento do FGTS, motivo pelo qual a prescrição a ser observada não é aquela 
prevista na súmula nº 362 do TST, a qual reputa contrariada, mas sim a prevista na norma constitucional 
insculpida no art. 7º, XXIX da Carta Magna, que afirma ter sido violada. Traz arestos a cotejo. 

Não prospera a irresignação da reclamada, porquanto a pretensão do autor refere-se ao não 
recolhimento de FGTS pela remuneração paga no exterior, sendo irrelevante o fato de ter sido 
denominado diferenças pelo fato de ter ocorrido o recolhimento de FGTS sobre parcela inferior à 
pretendida. 

Esclareça-se à recorrente que a hipótese prevista na súmula nº 206 do TST trata de hipótese relativa 
ao reconhecimento e condenação de parcela remuneratória, o que não se subsume ao caso em análise 
em que incontroverso o recebimento de remuneração no exterior, discutindo-se tão somente a 
existência do direito referente aos depósitos de FGTS sobre esta remuneração. 

Portanto, a decisão recorrida está em perfeita consonância ao disposto na súmula nº 362 do TST, 
impondo-se o óbice do art. 896, § 4º da CLT ao seguimento do recurso. 

Não conheço. 

1.5 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES 

Conforme excerto transcrito na análise do tema "Negativa de Prestação Jurisdicional", o Tribunal 
Regional negou provimento ao recurso ordinário da reclamada e manteve a sentença na qual fora 
julgado procedente a pretensão depósitos de FGTS e indenização de 40% pela consideração da 
remuneração paga no exterior. 

A decisão foi fundamentada no reconhecimento de que os serviços prestados pelo autor no exterior 
tinham caráter transitório, temporário, o que atrairia a incidência do art. 9º da Lei de Introdução do 
Código Civil e no art. 3º da Lei nº 7.064/82, cuja aplicação foi justificada em sentença pela teoria da 
irradiação. 

A reclamada insurge-se dessa decisão, afirmando que há ausência de prova quanto à transitoriedade 
dos períodos em que o autor executou suas atividades no exterior, as quais são reconhecidas estáveis 
pelo próprio recorrido. Ressalta que, nos termos em que proferida a decisão recorrida, o Tribunal 
Regional incorreu em contrariedade ao disposto na súmula nº 207 do TST, que consigna a lex loci 
executionis e define o direito aplicável como aquele do local da execução dos serviços. 

A recorrente afirma ser inaplicável a Lei nº 7.064/82, porquanto este diploma legal restringe-se aos 
trabalhadores do ramo de engenharia civil. Alega que o Tribunal Regional incorreu em violação do art. 
126 do CPC porquanto não havia lacuna ou obscuridade da lei, pois o art. 198 do Código de 
Bustamante, ratificado e promulgado pelo Decreto nº 18.871/29 determina a aplicação da lei de 
execução do contrato. Indica divergência jurisprudencial. 

Inicialmente, cumpre observar que a Corte Regional, por seus próprios critérios, entendeu que a norma 
aplicável era aquela estabelecida no art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, o que, por si, afasta 
a possibilidade de violação do art. 126 do CPC. 

De outro giro, nos arestos trazidos a fls. 702, não houve indicação da fonte de publicação, o que 
desatende a regra da Súmula nº 337, I, do TST e inviabiliza a admissibilidade do recurso. 

Passa-se à análise da alegação de contrariedade à Súmula nº 207 do TST. 

Tendo em vista que os fatos referentes ao contrato de trabalho noticiados pelo autor não foram objeto 
de impugnação pela ré, tem-se como incontroversos. Em resumo, nos termos expostos a fls. 2-3, o 
autor iniciou a relação de emprego com a ré em 2 de janeiro de 1973, o qual foi rescindido para 
realização de mestrado na Inglaterra. Ao retornar ao Brasil, foi estabelecido novo pacto laboral a partir 
de 1/1/1978, sendo que em junho de 1980, foi transferido para Inglaterra e Holanda, onde trabalhou até 
1983. Prestou serviços no Brasil entre 1983 e setembro de 1991, quando foi transferido para o Chile, 
onde ficou até 1995, de onde foi transferido para Inglaterra, local em que trabalhou até julho de 2003, 
quando retornou ao Brasil, para término do contrato de trabalho com a reclamada. Enquanto ocorreu a 
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prestação de serviços do autor além dos limites territoriais nacionais, a reclamada manteve os 
depósitos de FGTS sobre o último salário observado pelo autor no Brasil. 

Destacando os elementos alienígenas que levam ao questionamento acerca da legislação aplicável à 
relação das partes, pode-se afirmar, em síntese, que o autor, cidadão brasileiro, foi contratado, em 
território brasileiro, pela ré, empresa brasileira que faz parte de grupo econômico transnacional com 
sede na Holanda, tendo inicialmente desenvolvido suas atividades no Brasil e, posteriormente, em pelo 
menos outros três Estados, mas tendo sido mantido o vínculo empregatício original com depósitos 
regulares efetuados na conta de FGTS, sendo que o término do vínculo empregatício ocorreu no Brasil. 

A discussão sobre o mecanismo de solução do conflito de leis no espaço ganha relevo no ponto de 
desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em que as empresas nacionais ou transnacionais, cada vez 
mais, expandem seus negócios além das fronteiras. 

Por já constituir um polo de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, no hemisfério Sul, a 
tendência é que cada vez mais empregados brasileiros tenham seus contratos de trabalho executados, 
parcial ou totalmente, em outros países. 

Essa tendência crescente leva à reflexão se os modelos tradicionais de solução atendem a essa 
realidade complexa e em contínua mutação. 

A questão da aplicação da legislação material do trabalho tem sido, classicamente, analisada, no Brasil, 
pelo método bilateral típico de solução de conflito de leis no espaço, sob dois principais enfoques: (i) 
norma do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, pela qual as obrigações são qualificadas e regidas 
pela lei do país em que se constitui o contrato; (ii) norma do art. 198 do Código de Bustamante e 
consagrado na Súmula nº 207 do TST, que adota o princípio da territorialidade e estabelece a "lex loci 
executionis", na qual se pressupõe que o contrato de trabalho seja pactuado para a prestação dos 
serviços em país diverso do país onde efetuada a contratação, adotando-se integralmente as regras 
daquele em detrimento deste. 

Mais recentemente, por construção jurisprudencial, tem sido, ainda, aplicada a norma do art. 3º da Lei 
nº 7.064/82, inicialmente prevista para os trabalhadores do ramo de engenharia civil, que relativiza a 
regra do art. 198 do Código de Bustamante, determinando a observação da lei brasileira, quando mais 
favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas em relação à matéria. 

Nesse sentido, observem-se alguns precedentes deste Tribunal Superior, inclusive desta Turma 
Julgadora: 

APLICAÇÃO DA LEI DO TRABALHO NO ESPAÇO. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO. 
PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. A 
questão relativa à aplicação da legislação material do trabalho no espaço pode ser examinada sob dois 
enfoques distintos: a) trabalhador contratado em um país para prestar serviços em outro e; b) 
trabalhador que, embora contratado em um país para nele prestar serviços, é transferido 
posteriormente, de forma provisória, para prestar serviços em outro país. 2. No caso sob exame, cuida-
se da segunda hipótese descrita, porquanto se trata de empregado contratado no Brasil e 
posteriormente transferido para prestar serviços em diversas empresas coligadas, localizadas em 
diversos países, sob a direção e orientação do Banco recorrente. Após ativar-se em várias empresas 
e em diferentes países, o reclamante teve seu contrato de trabalho rescindido no mesmo país da 
contratação, o Brasil. 3. Nesse contexto, não tem aplicabilidade o entendimento consagrado na Súmula 
n.º 207 desta Corte superior, tendo em vista não se tratar de empregado contratado no Brasil para 
prestar serviços no exterior. O contrato foi firmado e teve vigência no Brasil, sucedendo-se as 
constantes transferências a que submetido o reclamante no curso do pacto laboral, cuja unicidade é 
inafastável. Durante todo o período, portanto, esteve o empregado sob o pálio da legislação brasileira. 
As vantagens porventura auferidas no exterior não têm o condão de afastar as obrigações e direitos 
resultantes da lei nacional. Precedentes desta Corte superior. 5. Recurso de revista de que não se 
conhece. (RR - 152100-66.2004.5.06.0014, DEJT de 25/09/2009, Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTRARIEDADE À SÚMULA N.º 207. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO 
PROVIMENTO. 1. A orientação da Súmula n.º 207 tem aplicação na hipótese em que o empregado é 
contratado em determinado país para prestar serviços em outro. Em tais situações, o entendimento 
jurisprudencial possui respaldo no Decreto n.º 18.871/1929, que promulgou a Convenção de 
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Direito Internacional Privado de Havana (Código Bustamante), cujo artigo 198 impõe a prevalência da 
legislação do local da prestação de serviços em detrimento daquela de onde foi tão-somente celebrado 
o contrato de trabalho: lex loci executionis. 2. Entretanto, a contratação de empregado no Brasil, para 
a prestação de serviços em nosso território, ainda que as obrigações contratadas sejam eventual e 
transitoriamente cumpridas em outros países (transferências provisórias) mantém a expectativa de que 
retorne e que as obrigações recíprocas voltem a ser adimplidas no Brasil em caráter permanente, pois 
aqui ocorre a fixação jurídica do vínculo de emprego. 3. Nestas hipóteses, a lei trabalhista se mostra 
omissa, terreno fértil para a integração. Assim, aplica-se, por analogia, a Lei n.º 7.064/82, cujo artigo 3º 
atrai a incidência das normas protetivas brasileiras. Também o direito comparado reforça o 
entendimento de que o reclamante possui as garantias mínimas prevista na lei brasileira, pois o artigo 
6º da Convenção de Roma de 1980 determina a aplicação da lei do país onde o trabalhador efetua 
habitualmente o seu trabalho, ainda que esteja empregado temporariamente em outro país. 4. Portanto, 
não evidenciada a contrariedade à Súmula n.º 207. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento 
(RR-107121/2003-900-04-00, DJU de 13/2/2009, Rel. Min. Caputo Bastos). 

APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS E NORMAS BRASILEIRAS (CLT). 
EXTRATERRITORIALIDADE. Nos termos do que restou consignado pelo eg. TRT, a hipótese dos 
autos refere-se à contratação de empregado, pelo Banco Banestado S.A., para prestação de serviços 
em território nacional, em 10/04/72, tendo sido transferido, apenas em caráter provisório, entre 1993 e 
1997, para laborar em agência do Banco del Paraná, integrante do mesmo grupo econômico daquele 
empregador. Assim, não se trata de hipótese de aplicação da Súmula n.º 207 do TST que, de acordo 
com a jurisprudência desta Corte, diz respeito, tão somente, a situações em que a prestação laboral 
ocorre, predominantemente, em território estrangeiro, mesmo tendo sido contratado o empregado no 
Brasil. Recurso de revista conhecido e provido (RR-1231/1999-094-09-00, DJU de 24/4/2009, Rel. Min. 
Renato de Lacerda Paiva). 

SÚMULA 207 DO TST. TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA PARA O EXTERIOR. Não se vislumbra a 
suscitada contrariedade à Súmula 207 do TST, em razão de não se reportar à peculiaridade retratada 
pelo Regional de a prestação de serviços no exterior ter ocorrido de forma provisória. O aresto da SBDI-
1 colacionado a fim de embasar a tese de que a transferência por mais de três revela o seu caráter 
definitivo não tem o condão de lhe atribuir a especificidade exigida pela Súmula 296 do TST. Isso 
porque além de versar hipótese em que o trabalhador fora despedido no local para o qual fora 
transferido, enquanto nos autos ficou evidenciado o retorno ao Brasil para a continuidade da prestação 
de serviços, não alude à previsão no termo de transferência de prazo para sua duração. Os demais 
julgados também agigantam-se inespecíficos, nos termos da Súmula 296 do TST, tendo em vista não 
se reportarem ao fato de o trabalhador ter prestado serviços no Brasil e ter sido transferido para o 
exterior de forma provisória. Recurso não conhecido (RR-14155/2001-013-09-00, DJU de 16/9/2005, 
Relator Ministro Barros Levenhagen). 

Aponta-se, ainda, um novo mecanismo de solução de conflitos em substituição ao modelo bilateral, o 
método unilateral, segundo o qual não se busca de maneira objetiva a lei aplicável, mas sim a norma 
aplicável que tenha o resultado mais justo e de melhor solução à lide a partir de fatores relevantes, 
consagrado no direito americano no "Restatement Second of Conflict of Law", também concebido como 
princípio da proximidade ou da relação mais significativa. 

A esse respeito, dispõe o Doutor Antonio Galvão Peres, em "Contrato Internacional de Trabalho", Ed. 
LTr, São Paulo, 2004, a fls. 55: 

Opõe-se ao sistema tradicional europeu o método americano, dito unilateral. As regras de 
Direito Internacional Privado nos Estados Unidos não pretendem indicar de maneira objetiva a lei 
aplicável, mas os mecanismos para encontrar a melhor norma material para solucionar o litígio. Nesse 
sistema, como esclarece Nadia de Araujo, "a solução deve ser vista a partir de seu resultado, sendo a 
seleção feita de acordo com o conteúdo do problema em questão". Há, dessa forma, uma inversão de 
valores - abandona-se o método em que o formalismo prevalece em fórmulas quase que matemáticas 
e privilegia-se o resultado da escolha da lei. 

O Restatement Second on the Conflicts of Law (1971), obra doutrinária do Instituto de Direito 
Americano que reúne os pontos de convergência da doutrina e jurisprudência sobre 
Direito Internacional Privado, consagrou o princípio da proximidade - também chamado dos vínculos 
mais estreitos ou da relação mais significativa. Seu art. 6º estipula as regras gerais para a escolha da 
lei aplicável conforme o princípio: 
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"§ 6. Princípios para escolha da lei. 

Um tribunal, sujeito às restrições constitucionais, seguirá a legislação de seu estado sobre conflitos de 
leis no espaço. 

Quando não houver tal legislação, os fatores relevantes para a escolha da lei aplicável incluem: 

as necessidades dos sistemas interestaduais e internacionais; 

as políticas relevantes do fórum; 

as políticas relevantes de outros Estados e seus interesses na determinação da questão em particular; 

a proteção de expectativas justificadas; 

as políticas básicas que fundamentam o ramo do direito em particular; 

certeza, previsibilidade e uniformidade do resultado; e 

facilidade na determinação e aplicação da lei escolhida." 

Adicionalmente, cumpre trazer o entendimento do magistrado e doutor Carlos Roberto Husek, em 
"Curso Básico de Direito Internacional Público e Privado do Trabalho", Ed. LTr, São Paulo, 2009, que 
dispõe a fls. 168: 

Por fim, cabe aqui alguma crítica à posição jurisprudencial da Súmula n. 207 do TST, que ainda está 
apegada à concepção clássica, nem sempre boa para o mundo e as necessidades modernas, uma vez 
que é possível que a um estrangeiro de um país rico e bem de vida, com leis extremamente benéficas, 
mas trabalhando no Brasil, aplicar-se-lhe-ia a legislação brasileira, e a um brasileiro transferido para 
um país incipiente em termos de legislação e proteção trabalhista aplicar-se-lhe-ia a legislação deste 
país. Portanto, a proteção do empregado brasileiro nesta situação comparativa estaria deficitária. Ao 
que se propõe na finalidade de incidir a lei territorial (Lex loci executionis), segundo os defensores deste 
princípio, o objetivo não seria atingido. Não há elemento de conexão perfeito que abranja todas as 
contingências, motivo pelo qual somos por uma maior flexibilidade na lei de regência, com promoção à 
autonomia de vontade, exatamente para fazer valer o Direito como instrumento de justiça. 

Verifica-se que a situação do autor, contratado no Brasil, tendo aqui prestado serviços e, posterior e 
sucessivamente, sido transferido a dois outros países, mas com manutenção 
do contrato de trabalho no Brasil, inclusive com depósitos na conta vinculado do FGTS, o que 
indiscutivelmente concede a expectativa de retorno, confirmada pela conclusão 
do contrato de trabalho em território brasileiro, aponta uma dessas situações em que, pela unicidade 
contratual, não há elemento de conexão capaz de abranger a complexidade da contingência, fugindo 
aos enfoques clássicos de solução. 

A hipótese estaria contemplada pela regra prevista pelo Professor Haroldo Valladão no anteprojeto da 
"Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas", no seu art. 62, de seguinte teor: 

Art. 62. Às relações de trabalho iniciadas, exercidas ou concluídas em território brasileiro aplicam-se 
as leis brasileiras referentes a direitos, vantagens e garantias, mínimos, do empregado. 

Para felicidade dos críticos ou desespero dos entusiastas, certo é que o projeto do Professor Valadão 
não entrou em vigor, motivo pelo qual a regra prevista é de todo inaplicável. Entretanto, certo é que 
pelas particularidades destacadas, as regras clássicas utilizadas são igualmente inaplicáveis ao caso 
em análise, motivo pelo qual não se denota na decisão recorrida contrariedade à Súmula nº 207 do 
TST ou violação ao art. 198 do Código de Bustamante. 

Nesse aspecto, uma vez que a situação em análise não era contemplada por norma específica a 
determinar a solução para o conflito de leis no espaço, é cabível a aplicação da norma do art. 3º da Lei 
nº 7.064/82 

Não conheço do recurso quanto ao tópico. 

1.6 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA 
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A reclamada destaca ser incontroverso que enquanto o autor prestou serviços no exterior, 
o contrato de trabalho no Brasil esteve interrompido, motivo pelo qual os depósitos efetuados na conta 
vinculada do FGTS constituíam mera liberalidade do empregador e nessa medida deve receber 
interpretação restritiva. Reputa violação do art. 114 do Código Civil e indica divergência jurisprudencial. 

O fato dos depósitos na conta vinculada do FGTS terem sido mantidos durante o período em que o 
autor desenvolveu suas atividades não pode ser desprezado na análise da pretensão. 

Não tendo sido esse o único elemento a indicar a unicidade contratual, não se denota interpretação 
extensiva do fato incontroverso que a reclamada manteve os pagamentos de depósitos de FGTS na 
conta vinculada do autor. 

Intacto o art. 114 do Código Civil. 

Nos termos da Súmula nº 296, I do TST, os arestos trazidos a cotejo não revelam identidade fática a 
conferir a especificidade necessária ao conhecimento do recurso. 

Não conheço. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não 
conhecer do recurso de revista. 

Brasília, 06 de outubro de 2010. 

Ministro Vieira de Mello Filho 

Relator160 

 

 

ANEXO II 

 

A C Ó R D Ã O 

2.ª Turma 

GMDMA/ICN/sm 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRABALHO NO EXTERIOR. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI 7.064/82 (SÚMULA 333 DO TST). HORAS EXTRAS. ÔNUS DA 
PROVA (SÚMULA 126 DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar 
recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de 
instrumento não provido. 

                                                             
160 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 1ª Turma. Recurso de Revista nº TST-RR-186000-
18.2004.5.01.0034. Recorrente: Shell Brasil LTDA. Recorrido: José Pereira Marques. Relator: Min. 
Vieira de Mello Filho. Brasília, 06 de outubro de 2010. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-
18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&lo
calPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho>. 
Acesso em: 16.12.2015. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20186000-18.2004.5.01.0034&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAL8nAAG&dataPublicacao=15/10/2010&localPublicacao=DEJT&query=contrato%20and%20internacional%20and%20de%20and%20trabalho
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n.º TST-
AIRR-953-65.2010.5.03.0143, em que é Agravante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e 
Agravado THIAGO FISSICARO BENEDITO. 

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região denegou seguimento ao recurso de 
revista interposto pela reclamada, com fundamento no art. 896, § 4.º, da CLT e nas Súmulas 221, II, 
296 e 333, do TST. 

Inconformada, a reclamada interpõe agravo de instrumento, sustentando que seu recurso de revista 
tinha condições de prosperar. Renova os argumentos relativos ao trabalho no exterior e às horas extras. 

Não foram apresentadas contrarrazões nem contraminuta. 

Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, consoante o art. 83, § 2.º, II, do 
RITST. 

É o relatório. 

V O T O 

1 - CONHECIMENTO 

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. 

2 - MÉRITO 

O recurso de revista da reclamada teve seu seguimento denegado pelo juízo primeiro de 
admissibilidade, aos seguintes fundamentos: 

"PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 

Tempestivo o recurso (decisão publicada em 24/03/2011.- fl.240; recurso apresentado em 01/04/2011 
- fl. 241). 

Regular a representação processual, fl(s). 112/113. 

Satisfeito o preparo (fls. 177, 188, 187 e 249). 

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

NORMAS ESPECIAIS SOBRE DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Alegação(ões): 

- contrariedade à(s) Súmula(s) 207/TST. 

- divergência jurisprudencial. 

Consta do y. acórdão (fl. 234): 

'TRABALHO PRESTADO NO EXTERIOR.INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 207/TST. A previsão 
sumulada em destaque opera-se para aquelas situações em que a contratação do trabalhador, ocorrer 
neste território nacional e a prestação laboral se der, no decorrer de toda a contratualidade, em terras 
estrangeiras.. In casu, apurando-se que o obreira labutou para a ré por mais de dez anos, 
permanecendo nos EUA por, aproximadamente dois anos, inaplicável a legislação estrangeira.' 

São inespecíficos os arestos válidos colacionados, porque não abordam as mesmas premissas aqui 
salientadas pela d. Turma julgadora, notadamente porque o empregado trabalhou para a ré por mais 
de dez anos, permanecendo nos EUA apenas por um ano e oito meses, inaplicável, portanto, a 
legislação estrangeira (Súmula 296/TST). 

Pelo mesmo motivo afasta-se a possibilidade de divergência com a Súmula 207/TST. 

DURAÇÃO DO TRABALHO/HORAS EXTRAS. 
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Alegação(ões): 

- violação do(s)art(s). 818/CLT. 

Consta do v. acórdão (f. 239): 

Outrossim, cumpre esclarecer que, tratando-se de empresa obrigada ao controle de ponto, sucumbe 
ao teor da previsão sumular n° 338, III, do C. TST, que inverte o ônus da prova, devendo a reclamada 
comprovar a efetiva jornada de trabalho do reclamante, encargo do qual não se desvencilhou e, sendo 
assim, presume-se verdadeiro o labor apontado no intróito. 

Dessarte, é de se manter a v. sentença do juízo a quo, que condenou a reclamada ao pagamento da 
diferença de horas extraordinárias por todo o período da consecução laboral obreira no exterior e 
respectivos reflexos. 

A douta Turma decidiu em sintonia com a Súmula 338/TST (artigo 896, parágrafo 4º, da CLT). O 
entendimento adotado pela d. Turma traduz interpretação razoável do dispositivo legal pertinente nos 
termos da Súmula 221, item II/TST, o que inviabiliza o seguimento do apelo. 

CONCLUSÃO 

DENEGO seguimento ao recurso de revista." 

A reclamada, nas razões do agravo de instrumento, sustenta que a legislação aplicável ao caso dos 
autos é aquela do local da prestação de serviços, e, sendo assim, não são devidas as diferenças 
salariais e nem o pagamento das horas extras. Renova a arguição de violação dos arts. 818 da CLT e 
333, I, do TST, bem como de divergência jurisprudencial e contrariedade à Súmula 207 do TST. 

O Tribunal Regional, em relação ao tema, assim fundamentou: 

"Conforme se infere do que consta dos autos, o reclamante trabalhou nos EUA no período de julho/2005 
a março/2007, tendo sido ajustado com a reclamada o pagamento semanal da quantia de U$ 812,69 
(oitocentos e doze dólares e sessenta e nove cents). Entretanto, afirmou o autor na exordial, que 
recebeu apenas U$1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito dólares) ao mês, pleiteando 
expressamente no rol de pedidos, a diferença salarial pertinente (f. 03 c/c pedido 1. de f. 04). 

O juízo de origem com fulcro no acervo probatório dos autos, julgou procedente a pretensão obreira, 
deferindo-lhe as diferenças pretendidas, com respectivos reflexos (fls. 167 e 176). 

Pugna a reclamada pela reforma de tal decisão, não se conformando com a sua condenação ao 
pagamento de diferenças entre o salário auferido no Brasil e o que era percebido nos EUA, à míngua 
da devida comprovação de estipulação do salário semanal de US$812,69, além do depoimento pessoal 
do recorrido ter sido elucidativo acerca dos valores estipulados, admitindo as diárias de US$66 dólares. 
Assevera não ser aplicável à espécie a legislação trabalhista brasileira (Súmula nº 207 do TST) e 
inexistir qualquer irregularidade relativamente à transferência do autor para o exterior, com pagamento 
dos valores acordados; e, derradeiramente, pela regularidade do pactuado quando da transferência do 
postulante para o país estrangeiro. 

De início, afasta-se a pretensão recursal de aplicação do verbete sumular nº 207 do C. TST. Com efeito, 
esta se faz adequada àquela situação em que a contratação se der neste país e a prestação laboral 
suceder, por toda a pactuação, ou ao menos, predominantemente, em outro país estrangeiro, o que à 
evidência não é a hipótese tratada. Do exame dos autos colhe-se que o empregado trabalha por mais 
de doze anos para a ré, vindo a permanecer nos EUA por um interstício de um ano e oito meses. Por 
conseguinte, não cabe a aplicação da legislação estrangeira. Não fosse isto, observo que sequer foi 
anexada aos autos a legislação estrangeira que se pretende ver aplicada. 

Assim, pelo contexto probatório produzido no processado, não há negar ter o acionante se 
desvencilhado, satisfatoriamente do ônus de provar que ao ser transferido para os EUA, foi 
convencionado um patamar salarial que não veio a ser observado pela ré. 

O documento de fls. 10, impugnado, elaborado pela ré para fins de imigração e entregue ao Bureau ou 
citizenship and immigration services, consiste em requerimento para trabalhador temporário como 'L-1 
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nonimmigrant intra-company transfers', o qual retrata que a recorrente acordou com o autor o 
pagamento pela prestação laboral no exterior a percepção salarial semanal de R$812,69 (oitocentos e 
doze dólares e sessenta e nove cents). 

Isto considerado e tendo-se em conta asseverar a ré acerca da manutenção da vigência da cláusula 
salarial do contrato original (que olvidou-se de anexar), certo é que as parcelas de diárias, moradia e 
condução não devem integrar o salário, advindo, assim, que o obreiro percebia valor salarial bem 
abaixo àquele originariamente contratado, o que é vedado, por consistir em alteração in pejus para 
aquela remuneração acordada pelo autor quando de seu labor nos EUA. Daí, de pouco importa ao 
desate da controvérsia, como pretende a ré em seu apelo, que o autor tenha se referido às diárias 
quando de seu depoimento pessoal (f. 163). 

Ressalto ter olvidado a ré de apresentar documento que informasse sobre a prática salarial no âmbito 
da unidade de Tuscaloosa/EUA, impondo-se adotar a prova documental de que se valeu o autor e as 
suas assertivas no aspecto. 

    Por fim, não se olvida embasar-se a pretensão inicial no princípio isonômico, pelo qual se tem vedado 
o emprego de critérios empresariais que redundem em discriminação remuneratória entre 
trabalhadores que desempenhem idêntica função no mesmo local de trabalho. 

Destarte, nego provimento ao apelo patronal, restando mantida a decisão de origem no aspecto. Os 
reflexos seguem mantidos, por consectários que são ao principal deferido." 

HORAS EXTRAS NO EXTERIOR 

Insurge-se a reclamada contra o deferimento de horas extras, ao argumento de inaplicabilidade da lei 
trabalhista brasileira, afirmando, mais, que eventuais horas de trabalho extraordinário laboradas pelo 
reclamante foram pagas obedecendo a legislação dos EUA. 

Entrementes, razão não lhe assiste. 

Passando à análise do art. 1º da Lei 7.064/82, com redação em vigor nos anos da prestação de serviços 
no exterior, restam assegurados os direitos da legislação pátria aos empregados transferidos para o 
exterior, considerada sua própria literalidade: 

"Art. 1º - Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil, ou transferidos por 
empresas prestadoras de serviços de engenharia, inclusive consultoria, projetos e obras, montagens, 
gerenciamento e congêneres, para prestar serviços no exterior." 

Por conseguinte, é plenamente aplicável a legislação citada ao caso em comento, que prevê: 

Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, 
independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços: 

I - os direitos previstos nesta Lei; 

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com 
o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em 
relação a cada matéria. 

Sendo assim, fica evidente e inevitável a aplicação da legislação pátria ao caso em tela. Outrossim, 
cumpre esclarecer que, tratando-se de empresa obrigada ao controle de ponto, sucumbe ao teor da 
previsão sumular nº 338, III, do C. TST, que inverte o ônus da prova, devendo a reclamada comprovar 
a efetiva jornada de trabalho do reclamante, encargo do qual não se desvencilhou e, sendo assim, 
presume-se verdadeiro o labor apontado no intróito. 

Dessarte, é de se manter a v. sentença do juízo a quo, que condenou a reclamada ao pagamento da 
diferença de horas extraordinárias por todo o período da consecução laboral obreira no exterior e 
respectivos reflexos. 

Nada a reformar." 



173 
 

Como se verifica, o Tribunal Regional salientou que, tendo sido o Reclamante contratado no Brasil e 
tendo trabalhado no exterior em apenas parte do período de duração do contrato de trabalho, deve ser 
aplicada a legislação brasileira, motivo pelo qual são devidas as diferenças salariais pleiteadas. 

Destaca-se inicialmente que não é possível o provimento do recurso com base em contrariedade à 
Súmula 207 do TST, uma vez que ela foi cancelada. 

Por outro lado, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido 
de que é aplicável em casos como o dos autos a Lei 7.064/82. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: 

"APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. EMPREGADO QUE TRABALHAVA PARA A 
RECLAMADA NO BRASIL E FOI TRANSFERIDO PARA A INGLATERRA. DIFERENÇAS DE 
DEPÓSITOS PARA O FGTS. SALÁRIO RECEBIDO NO EXTERIOR. ARTIGO 3º, II, DA LEI Nº 
7.064/1982. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 207 DO TST. O Tribunal a quo decidiu pela aplicação 
da lei inglesa, por entender que ela era mais favorável ao trabalhador, pois esse passou a receber cinco 
vezes mais quando foi trabalhar no exterior. No entanto, esse fato significa apenas que a legislação 
inglesa, em relação ao valor do salário, era mais benéfica ao reclamante. Questão diversa ocorre 
quanto ao direito do empregado ao depósito da importância correspondente a 8% de sua remuneração 
a ser feita pelo empregador em conta vinculada do empregado no Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, previsto na legislação brasileira. Segundo estabelece o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/1982, 
considera-se mais benéfica a lei -no conjunto de normas e em relação a cada matéria-. Remuneração 
mensal, no entanto, é matéria diversa de depósitos para o FGTS na conta vinculada do empregado, 
não se podendo compará-las para se concluir qual legislação seria a mais benéfica. Por outro lado, a 
jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que, se o reclamante já prestava serviços à 
reclamada no Brasil antes de ter sido transferido para o exterior, não se aplica a lei do local da prestação 
de serviços, mas a legislação pátria, mormente quando mais favorável ao trabalhador. Além disso, o 
parágrafo único do inciso II do artigo 23 da Lei nº 7.064/1982 estabelece a aplicação da legislação 
brasileira em relação ao FGTS. Portanto, em se tratando de pedido de depósitos para o FGTS, não se 
fazia necessária a discussão da norma mais benéfica, pois, independentemente desse critério, seria 
aplicada a lei pátria. Assim, sobre o valor cinco vezes maior recebido pelo reclamante no exterior 
deveriam incidir os depósitos para o FGTS, como estabelece a Orientação Jurisprudencial nº 232 da 
SBDI-1. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 14740-58.1996.5.01.0063 , Relator Ministro: 
José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT de 06/09/2013) 

"RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA LEX 
LOCI EXECUTIONIS. INAPLICABILIDADE. TRABALHADOR CONTRATADO NO BRASIL E 
POSTERIORMENTE TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA NORMA MAIS 
FAVORÁVEL. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que inaplicável o entendimento 
consagrado na Súmula 207/TST aos trabalhadores contratados no Brasil, para prestar serviços neste 
país e, posteriormente, transferidos ao exterior, devendo incidir, no caso, a norma protetiva mais 
favorável, à luz do disposto na Lei 7.064/82. Configurada contrariedade à Súmula 207/TST, ante a sua 
má-aplicação ao caso em apreço. Revista conhecida e provida, no tema. (RR - 51300-
47.2007.5.10.0003 Data de Julgamento: 07/03/2012, Relator Juiz Convocado: Flavio Portinho 
Sirangelo, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/03/2012). 

"CONFLITO DE LEI NO ESPAÇO. EMPREGADO BRASILEIRO CONTRATADO NO BRASIL PARA 
LABORAR EM OUTRO PAÍS. ART. 3.º, II, DA LEI N.º 7.064/82. Nos termos do art. 3.º, inciso II, da Lei 
n.º 7.064/82, sendo a contratante uma empresa brasileira e firmado o contrato de trabalho no Brasil, 
deve ser aplicada a legislação brasileira, sobretudo quando mais favorável ao empregado. Recurso de 
revista não conhecido." (RR - 129933/2004-900-01-00.2, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, Data de Julgamento: 20/05/2009, 3.ª Turma, Data de Publicação: 12/6/2009). 

"RECURSO DE REVISTA - CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO - CONTRATO INTERNACIONAL DE 
TRABALHO. A discussão sobre o mecanismo de solução do conflito de leis no espaço ganha relevo no 
ponto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em que as empresas nacionais ou transnacionais, 
cada vez mais, expandem seus negócios além das fronteiras, fazendo com que empregados brasileiros 
tenham seus contratos de trabalho executados, parcial ou totalmente, em outros países. Essa tendência 
crescente leva à reflexão se os modelos tradicionais de solução atendem a essa realidade complexa e 
em contínua mutação. Tradicionalmente, os modelos clássicos de solução de conflito de leis no espaço 
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têm seguido dois enfoques: I) norma do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, pela qual as 
obrigações são qualificadas e regidas pela lei do país em que se constitui o contrato; (II) norma do art. 
198 do Código de Bustamante e consagrado na Súmula nº 207 do TST, que adota o princípio da 
territorialidade e estabelece a - lex loci executionis-, na qual se pressupõe que o contrato de trabalho 
seja pactuado para a prestação dos serviços em país diverso do país onde efetuada a contratação, 
adotando-se as regras integrais daquele em detrimento das deste. Mais recentemente, por construção 
jurisprudencial, tem sido, ainda, aplicada a norma do art. 3º da Lei nº 7.064/82, inicialmente prevista 
para os trabalhadores do ramo de engenharia civil, que relativiza a regra do art. 198 do Código de 
Bustamante, determinando a observação da lei brasileira, quando mais favorável do que a legislação 
territorial no conjunto de normas em relação à matéria. Aponta-se, ainda, como novo mecanismo de 
solução de conflitos o método unilateral, segundo o qual não se busca de maneira objetiva a lei 
aplicável, mas sim a norma aplicável que melhor solucione o litígio a partir de fatores relevantes, 
consagrado no direito americano no -Restatement Second of Conflict of Law-, também concebido como 
princípio da proximidade ou da relação mais significativa. Verifica-se que a situação do autor, 
contratado no Brasil, tendo aqui prestado serviços e, posterior e sucessivamente, sido transferido a 
dois outros países, mas com manutenção do contrato de trabalho no Brasil, inclusive com depósitos na 
conta vinculada do FGTS, o que indiscutivelmente concede a expectativa de retorno, confirmada pela 
conclusão do contrato de trabalho em território brasileiro, aponta uma dessas situações em que, pela 
unicidade contratual, não há elemento de conexão capaz de abranger a complexidade da contingência, 
fugindo aos enfoques clássicos de solução. Nessa medida, a decisão da Corte Regional em que se 
adotou a regra do art. 3º da Lei nº 7.064/82 não contraria a Súmula nº 207 do TST." (TST-RR-186000-
18.2004.5.01.0034, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 15.10.2010). 

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR - CONFLITO DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO - 
EMPRESA ESTRANGEIRA SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA ESTATAL BRASILEIRA 

1. Em harmonia com o princípio da Lex loci execucionis, esta Eg. Corte editou em 1985 a Súmula nº 
207, pela qual adotou o princípio da territorialidade, sendo aplicável a legislação protetiva do local da 
prestação dos serviços aos trabalhadores contratados para laborar no estrangeiro. 

2. Mesmo antes da edição do verbete, contudo, a Lei nº 7.064, de 1982, instituiu importante exceção 
ao princípio da territorialidade, prevendo normatização específica para os trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviços de engenharia no exterior. 

3. Segundo o diploma, na hipótese em que o empregado inicia a prestação dos serviços no Brasil e, 
posteriormente, é transferido para outro país, é aplicável a legislação mais favorável (art. 3º, II). Por 
outro lado, quando o empregado é contratado diretamente por empresa estrangeira para trabalhar no 
exterior, aplica-se o princípio da territorialidade (art. 14). 

4. Apesar de o diploma legal ter aplicação restrita às empresas prestadoras de serviços de engenharia, 
a jurisprudência desta Eg. Corte Superior passou, progressivamente, a se posicionar favoravelmente à 
sua aplicação a outras empresas, como se pode observar em vários precedentes. 

Essa tendência também tem sido verificada no ordenamento jurídico de outros países. 

5. Atento à jurisprudência que veio se firmando no âmbito desta Eg. Corte, o legislador, por meio da 
Lei nº 11.962/2009, alterou a redação do art. 1º da Lei nº 7.064/82, estendendo o diploma a todos os 
trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviços no 
exterior. 

6. No caso concreto, o empregado foi contratado pela Braspetro Oil Service Company, empresa 
subsidiária da Petrobras constituída em outro país, para prestar serviços nas águas territoriais da 
Angola. 

7. Por se tratar de empresa subsidiária da maior empresa estatal brasileira, que tem suas atividades 
estritamente vinculadas ao país, entendo aplicável a legislação mais favorável ao trabalhador - no caso, 
a brasileira -, em razão dos estreitos vínculos do empregador com o ordenamento jurídico nacional. 
Embargos conhecidos e desprovidos. (Processo: E-RR - 219000-93.2000.5.01.0019 Data de 
Julgamento: 22/09/2011, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 07/10/2011). 
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Assim, a decisão recorrida, pois, está em consonância com entendimento já consagrado por esta Corte, 
atraindo a incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 4.º, da CLT. Superada, portanto, a 
divergência jurisprudencial trazida a confronto. 

Finalmente, não prospera a alegada violação dos arts. 333, II, do CPC e 818 da CLT, pois, no que 
pertine ao ônus da prova na espécie, a Corte de origem consignou expressamente que a reclamada 
não comprovou e efetiva jornada de trabalho do reclamante, ônus que lhe incumbia, nos termos da 
Súmula 338 do TST. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo de instrumento. 

Brasília, 19 de Agosto de 2015. 

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

DELAÍDE MIRANDA ARANTES 

Ministra Relatora161 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

A C Ó R D Ã O 

3ª TURMA 

GMAAB/wic/ct/dao/APF/AAB 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL 
E TRANSFERIDO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO EXTERIOR NO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE OS ANOS DE 1993 A 2001. CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
232/SDI-1/TST. 1. Da leitura do acórdão do TRT extrai-se que "'In casu', o reclamante, empregado 
brasileiro, foi aqui admitido em 23 de abril de 1975, tendo laborado em território nacional até novembro 
de 1993, quando foi transferido para São Francisco, nos Estados Unidos da América, permanecendo 

                                                             
161 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 2ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 
nº TST-AIRR-953-65.2010.5.03.0143. Agravante: Mercedes-Benz do Brasil LTDA. Agravado: Thiago 
Fissicaro Benedito. Relator: Min. Delaíde Miranda Arantes. Brasília, 19 de agosto de 2015. Disponível 
em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-
65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&lo
calPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)>. Acesso em: 
16.12.2015. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20953-65.2010.5.03.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMjoAAU&dataPublicacao=28/08/2015&localPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)
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até janeiro de 1996. Em fevereiro de 1996 foi transferido para Paris, na França, e lá ficou até janeiro de 
2001, quando retornou ao Brasil e teve rescindido o trato laboral em 11 de fevereiro de 2007 
(...)". Segundo o acórdão regional, durante o período em que o autor trabalhou no exterior, por 
aproximadamente 7 anos, o Banco do Brasil efetuou os depósitos de FGTS levando em consideração 
a remuneração que o empregado receberia se estivesse trabalhando no Brasil, que era efetivamente 
menor do que a remuneração paga no período em que laborou no exterior. 2. Como se vê, cinge-se a 
controvérsia a se definir se os depósitos de FGTS deveriam ser calculados sobre os valores 
efetivamente recebidos pelo empregado no exterior, ou se seriam exigíveis pelo valor da remuneração 
de um empregado que exercesse função equivalente no Brasil. 3. Ao tempo da prestação de serviços 
do trabalhador fora do Brasil (período compreendido entre 1993 a 2001), vigorava a Lei nº 
7.064/82 em sua antiga redação. A redação da lei, na época, determinava a aplicação da lei brasileira, 
salvo se a estrangeira fosse mais benéfica. No entanto, essa legislação tinha âmbito restrito de 
incidência, uma vez que regulava apenas a situação de trabalhadores contratados no Brasil, ou 
transferidos por empresas prestadoras de serviços de engenharia, inclusive consultoria, projetos e 
obras, montagens, gerenciamento e congêneres, para prestar serviços no exterior (art.1º). 4. A 
princípio, em se tratando de prestação de trabalho no exterior por quem não era abrangido pela Lei nº 
7.064/82, seria o caso de aplicação do Código Bustamante (de 20/02/1928, promulgado pelo Decreto 
18.871/1929) e da então Súmula 207 do TST (hoje cancelada), que ao tempo em que foi aplicada com 
ele se coadunava, pois ambos determinavam a aplicação da lei estrangeira. 5. Ocorre que a 
jurisprudência do TST, contemporânea à prestação de serviços do reclamante, afastava, na 
hipótese, o que dispunha o Código Bustamente, bem como a Súmula 207/TST (Precedentes). E 
há uma razão para este comportamento jurisprudencial, qual seja, o TST passou a prestigiar a 
Convenção Internacional nº 97, que é específica dos trabalhadores migrantes, bem como a Convenção 
Internacional nº 111, sobre o direito à igualdade de oportunidade e de tratamento, que veda a 
discriminação por ascendência nacional, ambas ratificadas pelo Brasil. 6. Nesse esteio, exatamente 
para compatibilizar a legislação nacional à Convenção 97, de 3/7/2009, a lei 7064/82 foi revista pela lei 
11.962/2009 para regular a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 
empregadores para prestar serviço no exterior (na hipótese de contratação no Brasil para aqui prestar 
serviços e posterior transferência para prestação de serviços no exterior), determinando a aplicação da 
lei brasileira, salvo se a estrangeira for mais favorável aos migrantes. 

7. Não por outra razão é que a Orientação Jurisprudencial nº 232-SDI-1-TST dispõe no mesmo 
sentido da diretriz das Convenções Internacionais nº 97 e 111. Seus termos: "O FGTS incide 
sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços 
no exterior". 8. Em consequência, o TST cancelou a Súmula nº 207, que determinava a aplicação da 
lei do local da prestação de serviços ao trabalho no exterior. 9. Dentro desse contexto fático e 
jurídico, irrefragável que durante todo o pacto laboral esteve o empregado sob a proteção da legislação 
brasileira. Dessa forma, é certo que as vantagens eventualmente auferidas no exterior não têm o 
condão de afastar as obrigações e os direitos resultantes da lei brasileira, aí incluído o recolhimento do 
FGTS sobre parcelas salariais recebidas em outro país. 10. Os depósitos do FGTS são devidos com 
base nos valores recebidos pelo reclamante quando em serviço no exterior, como decidido pelo 
Regional, não produzindo efeitos eventual acordo feito com o reclamante, no sentido de que o 
recolhimento seria feito com base na remuneração paga no Brasil sobre o salário de gerente geral de 
agência. Ou seja, devem ser calculados sobre a quantia média de $10.000 dólares mensais enquanto 
prestou serviços na cidade de São Francisco e de $14.000 dólares mensais enquanto trabalhou em 
Paris, com a correspondente conversão de moedas pelos valores nacionais correspondentes, vigentes 
contemporaneamente ao trabalho nessas localidades. Decisão regional consoante com a 
jurisprudência da Corte. Incidência da Súmula 333/TST a impedir o provimento do agravo de 
instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-
AIRR-80900-73.2008.5.02.0077, em que é Agravante BANCO DO BRASIL S.A.e Agravado JOSÉ 
ANTÔNIO DÓRIA DE ARAÚJO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco recorrente contra o r. despacho por meio do 
qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao seu recurso de revista. 
Sustenta que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo. 

O agravado deduziu contraminuta e contrarrazões, sendo dispensada a remessa dos autos ao d. 
Ministério Público do Trabalho, na forma regimental. 
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É o relatório. 

V O T O 

1 - CONHECIMENTO 

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. 

2 - MÉRITO 

2.1 - CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO - PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS - 
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso do Banco do Brasil, aos 
seguintes fundamentos: 

Inconforma-se o banco recorrente com a condenação que lhe foi imposta pela n. instância "a quo", que 
julgou procedente o pedido de diferenças de FGTS, entendendo que os depósitos fundiários devem ser 
realizados sobre os valores recebidos pelo reclamante quando em serviço no exterior. Afirma que a 
presente hipótese não é de transferência provisória, impondo-se a aplicação da Súmula n.º 207, do C. 
TST. Destaca que o recorrido permaneceu prestando serviços no exterior por mais de sete anos. 
Chama a atenção para o artigo 198, do Código de Bustamante, que estabelece que a legislação do 
trabalho é territorial. 

Pontua que, em regra, a legislação aplicável é a do país da prestação de serviços. Ressalta que, como 
as leis dos Estados Unidos e da França, onde laborou o autor, não dispõem sobre recolhimento do 
FGTS, o banco acordou com o reclamante que o recolhimento seria feito sobre o salário de gerente 
geral de agência no Brasil, o que está de acordo com os artigos 4º e 5º, da Lei nº 7064/82. 

Não procede a insurgência manifestada pelo recorrente, sendo certo que a r. sentença está de acordo 
com a jurisprudência emanada do C. TST. 

A Súmula n.º 207, do C. TST: 

"CONFLITOS DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA 'LEX LOCI EXECUTIONIS'. A 
relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por 
aquelas do local da contratação". 

Ocorre que esse entendimento é aplicado pela Superior Corte Trabalhista quando o empregado é 
contratado no Brasil para prestar serviços no exterior, hipótese diversa da dos autos, em que o 
reclamante foi contratado para a prestação de serviços no Brasil e, posteriormente, transferido para o 
exterior, de forma provisória. 

Cito: 

"APLICAÇÃO DA LEI DO TRABALHO NO ESPAÇO. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO. 
PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. A 
questão relativa à aplicação da legislação material do trabalho no espaço pode ser examinada sob dois 
enfoques distintos: a) trabalhador contratado em um país para prestar serviços em outro; b) trabalhador 
que, embora contratado em um país para nele prestar serviços, é transferido posteriormente, de forma 
provisória, para prestar serviços em outro país. 2. No caso sob exame, cuida-se da segunda hipótese 
descrita, porquanto se trata de empregado contratado no Brasil e posteriormente transferido para 
prestar serviços em diversas empresas coligadas, localizadas em diversos países, sob a direção e 
orientação do Banco recorrente. Após ativar-se em várias empresas e em diferentes países, o 
reclamante teve seu contrato de trabalho rescindido no mesmo país da contratação, o Brasil. 3. Nesse 
contexto, não tem aplicabilidade o entendimento consagrado na Súmula nº 207 desta Corte superior, 
tendo em vista não se tratar de empregado contratado no Brasil para prestar serviços no exterior. O 
contrato foi firmado e teve vigência no Brasil, sucedendo-se as constantes transferências a que 
submetido o reclamante no curso do pacto laboral, cuja unicidade é inafastável. Durante todo o período, 
portanto, esteve o empregado sob o pálio da legislação brasileira. As vantagens porventura auferidas 
no exterior não têm o condão de afastar as obrigações e direitos resultantes da lei nacional. 
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Precedentes desta Corte Superior. 5. Recurso de revista de que não se conhece. (RR 152100-
66.2004.5.06.0014, DEJT de 25/09/2009, Rel. Min. Lélio Bentes Corrêa) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTRARIEDADE À SÚMULA N.º 207. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO 
PROVIMENTO. 1. A orientação da Súmula n.º 207 tem aplicação na hipótese em que o empregado é 
contratado em determinado país para prestar serviços em outro. Em tais situações, o entendimento 
jurisprudencial possui respaldo no Decreto nº 18871/1929, que promulgou a Convenção de Direito 
Internacional Privado de Havana (Código Bustamante), cujo artigo 198 impõe a prevalência da 
legislação do local da prestação de serviços em detrimento daquela de onde foi tão-somente celebrado 
o contrato de trabalho: lex loci executionis. 2. Entretanto, a contratação de empregado no Brasil, para 
a prestação de serviços em nosso território, ainda que as obrigações contratadas sejam eventual e 
transitoriamente cumpridas em outros países (transferências provisórias) mantém a expectativa de que 
retorne e que as obrigações recíprocas voltem a ser adimplidas no Brasil em caráter permanente, pois 
aqui ocorre a fixação jurídica do vínculo de emprego. 3. Nestas hipóteses, a lei trabalhista se mostra 
omissa, terreno fértil para a integração. Assim, aplica-se, por analogia, a Lei n.º 7064/82, cujo artigo 3º 
atrai a incidência das normas protetivas brasileiras. Também o direito comparado reforça o 
entendimento de que o reclamante possui as garantias mínima na lei brasileira, pois o artigo 6º da 
Convenção de Roma de 1980 determina a aplicação da lei do país onde o trabalhador efetua 
habitualmente o seu trabalho, ainda que esteja empregado temporariamente em outro país. 4. Portanto, 
não evidenciada a contrariedade à Súmula n.º 207. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento 
(RR- 107121/2003-900-04-00, DJU de 13/2/2009, Rel. Min. CAPUTO BASTOS)". 

"In casu", o reclamante, empregado brasileiro, foi aqui admitido em 23 de abril de 1975, tendo 
laborado em território nacional até novembro de 1993, quando foi transferido para São 
Francisco, nos Estados Unidos da América, permanecendo até janeiro de 1996. Em fevereiro de 
1996 foi transferido para Paris, na França, e lá ficou até janeiro de 2001, quando retornou ao 
Brasil e teve rescindido o trato laboral em 11 de fevereiro de 2007. Vê-se que foram quase trinta e 
dois anos de trabalho para o banco, dos quais pouco mais de sete fora do país, restando inafastável o 
caráter provisório das transferências a que foi submetido o recorrido.Nesse contexto, confirmando o 
recorrente que os depósitos fundiários não eram realizados sobre o salário percebido pelo autor no 
exterior, mas sobre o salário recebido pelo gerente geral de agência no Brasil, é inquestionável a 
existência de diferenças que favorecem o recorrido, estando certa a sentença que determinou o 
recolhimento do FGTS sobre a remuneração recebida no exterior, com respaldo na Orientação 
Jurisprudencial n.º 232, do C. TST. 

Nesse sentido: 

"FGTS. INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. REMUNERAÇÃO. O 
FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação 
de serviços no exterior (Orientação Jurisprudencial n.º 232 da SBDI-1). Incidência da Súmula 333 do 
TST (Processo RR-1210796-77.2004.5.01.0900, data de julgamento: 22/09/2009, Relator Ministro JÃO 
BATISTA BRITO PEREIRA, 5ª Turma, data de publicação: DEJT 02/10/2009). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTOS 
DO FGTS SOBRE A REMUNERAÇÃO. TRABALHO NO EXTERIOR. LEI N.º 7064/82. "FGTS. 
INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTEIROR. REMUNERAÇÃO. Inserida em 
20.06.2001. O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em 
virtude prestação de serviços no exterior". Orientação Jurisprudencial n.º 232 da SDI-1 do TST. 
Aplicação da Súmula n.º 333 e da Orientação Jurisprudencial nº 336 da SDI-1 do TST, ambas desta 
Corte. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR 9496900-83.2003.5.01.0900, data de 
julgamento: 24/6/2008, relator Ministro PEDRO PAULO MANUS, 7ª Turma, data de publicação: DJ 
27/6/2008)". 

Por fim, a condenação está limitada a diferenças de depósitos do FGTS, motivo pelo qual não há que 
se falar em compensação. 

Mantenho." 

Contra essa decisão o Banco interpôs recurso de revista. Argumenta que efetuou corretamente 
os depósitos de FGTS no período em que o autor laborou fora do Brasil. Denunciou 
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contrariedade às Súmulas 51 e 207/TST, bem como à OJ 232, SDI-I/TST. Indicou violação dos 
artigos 444 e 468, da CLT. 

A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho obstruiu o trânsito do recurso de revista do 
Banco recorrente, fundamentando, em síntese, que: 

(...) Conforme se vê da passagem supratranscrita, ao contrário do quando alegado pelo 
Recorrente, a decisão regional está de acordo com a atual jurisprudência da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais - I do C. Tribunal Superior do Trabalho (Orientação 
Jurisprudencial de nº 232), o que inviabiliza o presente apelo nos termos da Súmula nº 333 do 
C. Tribunal Superior do Trabalho e §4º do artigo 896 da CLT. 

A função uniformizadora do Tribunal Superior do Trabalho já foi cumprida na pacificação da 
controvérsia, o que obsta o seguimento do presente recurso, quer por divergência, quer por 
violação de preceito de lei ou da Constituição Federal. 

Já no que se refere à discussão acerca dos recolhimentos de FGTS somente sobre parcelas de 
natureza salarial percebidas pelo Reclamante enquanto este laborou no exterior, não houve 
prequestionamento. Preclusa, portanto, a questão, ante os termos da Súmula nº 297 do C. 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Inconformado, o Banco interpõe agravo de instrumento sustentando a viabilidade do apelo 
denegado, ao argumento de que a decisão contraria a Súmula 207/TST, uma vez que não se 
pode admitir a aplicação da legislação brasileira enquanto a execução do contrato ocorrer no 
exterior. 

Diz que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de 
serviços, e não por aquelas do local da contratação, e as diferenças de FGTS reclamadas se 
referem ao período em que o autor trabalhou no exterior. 

Reitera o argumento de violação dos arts. 5º, II e XXXIV, da Constituição da República e 444 e 
468, da CLT e contrariedade às Súmulas nº 51 e 207, e à Orientação Jurisprudencial nº 232 da 
SBDI-I, todas do TST. 

Passo ao exame. 

Da leitura do acórdão do TRT extrai-se que "In casu", o reclamante, empregado brasileiro, foi 
aqui admitido em 23 de abril de 1975, tendo laborado em território nacional até novembro de 
1993, quando foi transferido para São Francisco, nos Estados Unidos da América, 
permanecendo até janeiro de 1996. Em fevereiro de 1996 foi transferido para Paris, na França, e 
lá ficou até janeiro de 2001, quando retornou ao Brasil e teve rescindido o trato laboral em 11 de 
fevereiro de 2007 (...)". 

Durante o período em que trabalhou no exterior, por aproximadamente 7 anos, o Banco efetuou 
os depósitos de FGTS levando em consideração o valor da remuneração de um empregado que 
exercesse função equivalente no Brasil. 

O TRT manteve a sentença que deferiu o pedido do autor, ao fundamento de que os depósitos 
deveriam ter sido realizados com amparo na remuneração efetivamente recebida no exterior. Consta 
da sentença, efetivamente mantida pelo TRT: 

Primeiramente, quanto ãs diferenças de FGTS resultantes dos valores pagos a título de auxílio-aluguel, 
cumpre registrar que, para que uma determinada utilidade seja considerada salário é necessário que 
seja concedida com o objetivo de retribuir o empregado pelos serviços prestados, como uma espécie 
de acréscimo de vantagens ofertadas ao trabalhador. Não se confunde com a utilidade fornecida para 
melhor execução dos serviços. Neste sentido a lição do Ministro Maurício Godinho Delgado (Curso de 
Direito do Trabalho, LTr, 63 edição, p. 722), abaixo transcrita: 

(...) 
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No caso em tela, restou provado que o objetivo da reclamada ao conceder auxílio-aluguel ao 
reclamante era 'propiciar maior conforto e comodidade no estabelecimento do autor em terras 
estrangeiras, diante dos maiores gastos com moradia em relação ao Brasil. 

Por outro lado, restou incontroversa, consoante se observa na réplica às folhas 136, a afirmação de 
que o autor utilizava-se do imóvel que habitava para o desempenho de atividades profissionais, o que 
demonstra a inexistência do caráter salarial da utilidade, a teor do disposto na Súmula 367, item I, do 
Colendo TST. 

Assim sendo, julgo improcedente o pedido de diferenças de FGTS pela integração dos valores pagos 
a título de auxílio-aluguel. 

Quanto às demais diferenças de FGTS, a reclamada admitiu que recolhia o FGTS com base na 
remuneração paga ao funcionário no Brasil, a saber, os proventos de gerente de agências do 
território nacional, conforme notório quadro de carreira da instituição. 

Neste particular, cumpre registrar que as partes não divergem quanto aos valores efetivamente pagos 
ao autor, sendo que, na realidade, confundem-se em determinado momento em razão de se referirem 
a valores em moedas distintas. Assim é que os valores efetivamente recebidos pelo reclamante 
constam da planilha juntada pelo banco reclamado (docs. 419/422 do volume anexo), conforme 
apontado pelo próprio autor, que afirmou que recebia, na cidade de São Francisco, a quantia média de 
$ 10.000,00 (dez mil dólares) mensais, e, na cidade de Paris, a quantia média de $ 14.000,00 (catorze 
mil dólares) mensais. (fl. 141) 

Como se vê, cinge-se a controvérsia a se definir se os depósitos de FGTS deveriam ser calculados 
sobre os valores efetivamente recebidos pelo empregado no exterior, ou se seriam exigíveis pelo valor 
da remuneração aplicável a empregado com função equivalente no Brasil. 

Ao tempo da prestação de serviços do trabalhador, vigorava a Lei nº 7.064/82 em sua antiga 
redação. Essa lei, que determinava a aplicação da lei brasileira, salvo se a estrangeira fosse mais 
benéfica, tinha âmbito restrito de incidência, uma vez que regulava apenas a situação de 
trabalhadores contratados no Brasil, ou transferidos por empresas prestadoras de serviços de 
engenharia, inclusive consultoria, projetos e obras, montagens, gerenciamento e congêneres, para 
prestar serviços no exterior (art.1º).Afasta-se, assim, a sua aplicação na antiga redação, porque 
não abrangia o trabalhador. 

E nem se argumente que a atual redação da Lei 7064/82 seria aplicável à hipótese, na medida 
em que a nova redação passou a viger a partir de 2009 e o período em debate é bem anterior (de 
1993 a 2001). Ao tempo em que editado o novo texto da Lei 7064/82, o contrato de trabalho do 
empregado já havia sido rescindido. 

Consequentemente, em se tratando de prestação de trabalho no exterior por quem não era abrangido 
pela Lei nº 7.064/82, seria o caso de aplicação do Código Bustamante (de 20/2/1928/promulgado 
pelo Decreto 18.871/1929) e da então Súmula 207 do TST (hoje cancelada), que com ele se 
coadunava, com incidência da lei estrangeira. 

A respeito, o artigo 198 do Código Bustamante prevê: 

Art. 198. Também é territorial a legislação sobre acidente do trabalho e proteção social do trabalhador 

Ocorre que ao tempo da prestação de serviços do reclamante para a empresa recorrente, a 
jurisprudência do TST já vinha inclinando-se contrariamente ao que dispunha o Código 
Bustamente, bem como à orientação que prevalecia na Súmula 207/TST. 

E há uma razão para este comportamento jurisprudencial, qual seja, o TST passou a prestigiar a 
Convenção Internacional nº 97, que é específica dos trabalhadores migrantes, bem como a 
Convenção Internacional nº 111, sobre o direito à igualdade de oportunidade e de tratamento, 
que veda a discriminação por ascendência nacional, ambas ratificadas pelo Brasil. 

Logo, tem-se que se aplica ao trabalhador estrangeiro que presta serviço em território brasileiro 
a legislação nacional, salvo se a estrangeira lhe for mais benéfica. 



181 
 

Para compatibilizar a legislação à Convenção 97/2009, da OIT, a Lei 7064/82 foi revista pela Lei 
11.962/2009, para regular a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus 
empregadores para prestar serviço no exterior (na hipótese de contratação no Brasil para aqui prestar 
serviços e posterior transferência para prestação de serviços no exterior), determinando a aplicação da 
lei brasileira, salvo se a estrangeira for mais favorável aos migrantes. 

Logo, a Lei 7064/82, que anteriormente tinha âmbito restrito de incidência, uma vez que regulava 
apenas a situação de trabalhadores contratados no Brasil, ou transferidos por empresas prestadoras 
de serviços de engenharia e congêneres, passou a contemplar todo tipo de trabalho, não somente de 
engenharia. 

Em consequência, o TST cancelou a Súmula nº 207, que determinava a aplicação da lei do local da 
prestação de serviços ao trabalho no exterior. 

De qualquer sorte, embora a Lei nº 7064/82 formalmente tivesse aplicação restrita às empresas 
prestadoras de serviços de engenharia e congêneres, a jurisprudência da Corte trabalhista já 
decidia pela aplicação da legislação mais favorável a todos os trabalhadores contratados no 
Brasil e transferidos para outro país. E é este entendimento que deve prevalecer na hipótese 
concreta. 

Vale ressaltar que, nos termos da referida lei, a empresa estrangeira é obrigada a custear as despesas 
de viagem de ida e volta do trabalhador ao exterior, inclusive dos seus dependentes, bem como seguro 
de vida e acidentes pessoais a favor do trabalhador. A permanência do trabalhador no exterior não 
poderá ser ajustada por período superior a três anos, salvo quando for assegurado a ele e a seus 
dependentes o direito de gozar férias anuais no Brasil, com as despesas de viagem pagas pela 
empresa estrangeira. 

Considerados todos estes fatos, conclui-se que, no período em que o autor prestou serviços no 
exterior, a interpretação contida na jurisprudência da Corte superior trabalhista era no sentido 
da aplicação da legislação mais favorável a todos os trabalhadores contratados no Brasil e 
transferidos para outro país. 

Não por outra razão é que a Orientação Jurisprudencial nº 232-SDI-1/TST, de 2001, contemporânea à 
prestação de serviços do reclamante para a empresa recorrente, dispõe no mesmo sentido da diretriz 
das Convenções nºs 97 e 111. Vejamos seus termos: 

232. FGTS. INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. REMUNERAÇÃO 
(inserida em 20.06.2001)  
O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de 
prestação de serviços no exterior. 

Logo, o período de duração da transferência será computado no tempo de serviço do empregado para 
todos os efeitos da legislação brasileira, ainda que a lei local de prestação do serviço considere essa 
prestação como resultante de um contrato autônomo e determine a liquidação dos direitos oriundos da 
respectiva cessação. 

Nesse contexto, irrefragável que durante todo o pacto laboral esteve o empregado sob a proteção da 
legislação brasileira. Dessa forma, é certo que as vantagens eventualmente auferidas no exterior não 
têm o condão de afastar as obrigações e direitos resultantes da lei brasileira, aí incluído o recolhimento 
do FGTS sobre parcelas salariais recebidas em outro país. 

Cito precedentes desta Corte: 

RECURSO DE REVISTA. (...)OJ Nº 232/SBDI-1/TST. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 207/TST. 
(...)  I. O Tribunal Regional manteve a condenação da Reclamada ao pagamento das diferenças de 
depósitos e da multa de 40% do FGTS relativos ao período em que o empregado trabalhou no exterior. 
Concluiu que se aplica à hipótese dos autos o entendimento contido na OJ/SBDI-1 nº 232 TST, segundo 
a qual o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de 
prestação de serviços no exterior. Assentou, também, que, -no período de afastamento do reclamante, 
para trabalhar no exterior, continuaram a ser efetuados depósitos em sua conta vinculada do FGTS, o 
que afasta a alegação de ser inaplicável a legislação do fundo, já que o pleito se restringe a diferenças-
. Registrou que -o reclamante trabalhou no Brasil e posteriormente foi transferido para os Estados 
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Unidos-. Por esses fundamentos, entendeu pela não incidência da Súmula nº 207/TST ao caso 
concreto. II. Esta Corte tem decidido que o princípio da lex loci executionis não se aplica aos casos 
como o presente, em que a contratação se deu no Brasil, para trabalhar nesse país e, posteriormente, 
houve a transferência temporária do trabalhador para prestação de serviços no exterior. Nessas 
hipóteses, incide a regra prevista na Orientação Jurisprudencial nº 232 da SBDI-1/TST. Precedentes. 
III. Não se verifica contrariedade à Súmula nº 207 do TST, pois tal preceito foi cancelado em 19/04/2012 
(Res. 181/2012). IV. Não se visualiza violação do art. 198 do Decreto nº 18.871/1929, que promulgou 
a Convenção de Direito Internacional Privado de Havana (Código Bustamante), pois, de acordo com a 
jurisprudência consolidada desta Corte, em casos como o presente deve prevalecer a legislação mais 
favorável ao empregado. IV. Recurso de revista de que não se conhece. (RR - 151200-
27.2006.5.02.0046 , Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 02/05/2012, 4ª Turma, 
DEJT 18/5/2012) 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO EMBARGADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.496/2007. (...) CONFLITO DE LEIS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS. 
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Da decisão embargada, dessume-se que se trata 
de empregado contratado no Brasil e posteriormente transferido para prestar serviços no exterior 
(Inglaterra, Holanda e Chile), retornando, ao final, ao Brasil. Nesse contexto, patente que não tem 
aplicabilidade o entendimento consagrado na Súmula 207/TST, tendo em vista não se tratar de 
empregado contratado no Brasil para prestar serviços no exterior. Pelo contrário, restou evidenciado 
que o contrato foi celebrado e teve vigência no Brasil, sucedendo-se transferências (provisórias) para 
o exterior no curso do pacto laboral. Recurso de embargos não conhecido. CONCLUSÃO: RECURSO 
DE EMBARGOS INTEGRALMENTE NÃO CONHECIDO. 

 (E-ED-RR - 186000-18.2004.5.01.0034 , Relator Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de 
Julgamento: 05/05/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 13/5/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. (...) EMPREGADO CONTRATADO NO 
BRASIL E POSTERIORMENTE TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. SUCESSIVOS CONTRATOS 
DE TRABALHO COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. UNICIDADE CONTRATUAL. 
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO LABORAL. 
INAPLICABILIDADE DA ANTIGA SÚMULA 207/TST (HOJE, INCLUSIVE, JÁ CANCELADA). FGTS 
MAIS INDENIZAÇÃO DO PERÍODO LABORADO NO EXTERIOR. A jurisprudência trabalhista, 
sensível ao processo de globalização da economia e de avanço das empresas brasileiras para novos 
mercados no exterior, passou a perceber a insuficiência e inadequação do critério normativo inserido 
na antiga Súmula 207 do TST (lex loci executionis) para regulação dos fatos congêneres multiplicados 
nas duas últimas décadas. Nesse contexto, já vinha ajustando sua dinâmica interpretativa, de modo a 
atenuar o rigor da velha Súmula 207/TST, restringido sua incidência, ao mesmo tempo em que passou 
a alargar as hipóteses de aplicação das regras da Lei n. 7.064/1982. Assim, vinha considerando que o 
critério da lex loci executionis (Súmula 207) - até o advento da Lei n. 11.962/2009 - somente prevalecia 
nos casos em que foi o trabalhador contratado no Brasil para laborar especificamente no exterior, fora 
do segmento empresarial referido no texto primitivo da Lei n. 7064/82. Ou seja, contratado para laborar 
imediatamente no exterior, sem ter trabalhado no Brasil. Tratando-se, porém, de trabalhador contratado 
no País, que aqui tenha laborado para seu empregador, sofrendo subsequente remoção para país 
estrangeiro, já não estaria mais submetido ao critério normativo da Convenção de Havana (Súmula 
207), por já ter incorporado em seu patrimônio jurídico a proteção normativa da ordem jurídica 
trabalhista brasileira. Em consequência, seu contrato no exterior seria regido pelo critério da norma 
jurídica mais favorável brasileira ou do país estrangeiro, respeitado o conjunto de normas em relação 
a cada matéria. Mais firme ainda ficou essa interpretação após o recente cancelamento da velha 
Súmula 207/TST. No caso concreto, ficou evidenciado que o Reclamante foi contratado no Brasil e, 
posteriormente, transferido para o exterior, bem como que retornou para o Brasil e aqui foi dispensado. 
Além disso, infere-se do acórdão regional que o obreiro celebrou sucessivos contratos de trabalho com 
empresas do mesmo grupo econômico (empregador único, portanto), o que permite o reconhecimento 
da unicidade contratual (art. 2º, § 2º, CLT). Em face disso, o recebimento de indenizações pelo 
Reclamante não tem o condão de impedir o reconhecimento da unicidade contratual, diante dos termos 
do art. 453 da CLT. Isso porque os desligamentos do Reclamante foram apenas aparentes, porquanto 
seguidos de novos contratos de trabalho (com intervalos de 1 ou 2 dias apenas). Ademais, as 
indenizações recebidas pelo Reclamante pelo tempo de serviço -prestado durante todo o período-, 
além daquelas destinadas a indenizar os serviços prestados no exterior, foram concedidas por 
liberalidade da empregadora, não se confundindo com a indenização legal prevista no dispositivo 
celetista mencionado (o preceito da CLT - art. 453 - refere-se à antiga indenização do caput do art. 477 
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da CLT, revogado em 5.10.1988, pelo advento da Constituição Federal). Assim, em decorrência da 
unicidade contratual, faz jus o Obreiro ao FGTS mais 40% (parcela indenizatória aplicável), no período 
em que prestou serviços no exterior, conforme previsto no art. 3º, caput e inciso II, da Lei 7064/82. 
Recurso de revista conhecido e provido. 2) SALÁRIO-UTILIDADE - VEÍCULO. PLANO DE INCENTIVO 
PROPORCIONAL. O recurso de revista, quanto aos temas -salário-utilidade - veículo- e -plano de 
incentivo proporcional-, não é suscetível de conhecimento porque não preenchidos os requisitos do art. 
896 da CLT. Recurso de revista não conhecido. 

(RR - 123740-26.2004.5.01.0026 , Redator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 
15/08/2012, 6ª Turma, DEJT 31/8/2012) 

EMBARGOS INTERPOSTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.º 11.496/2007 - ACÓRDÃOS DA TURMA 
PUBLICADOS EM 24/04/2009 E 29/05/2009. 1 - APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS - 
TERRITORIALIDADE - JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA 1.1 - A Turma determinou sejam 
aplicados os diplomas coletivamente negociados ao contrato de trabalho do empregado, no período 
em que este foi transferido provisoriamente para agência de instituição financeira componente do 
mesmo grupo econômico, situada na República do Paraguai. (...). 3. APLICABILIDADE DE NORMAS 
COLETIVAS - TERRITORIALIDADE - EMPREGADO CONTRATADO PARA TRABALHAR NO BRASIL 
TRANSFERIDO PROVISORIAMENTE PARA O EXTERIOR 3.1 - Segundo o acórdão emanado da 2.ª 
Turma desta Corte, o Embargado foi contratado para trabalhar no Brasil em 10/04/1972, sendo 
transferido provisoriamente para agência de instituição financeira integrante do grupo econômico do 
empregador - Banco del Parana, sediado na República do Paraguai -, no intervalo de 1993 a 1997. A 
Turma concluiu pela inaplicabilidade da Súmula n.º 207 do TST à espécie examinada, em virtude de 
ter sido o empregado contratado para trabalhar no Brasil, com transferência de natureza excepcional e 
temporária para prestação de serviços no exterior. 3.2 - Inviável o conhecimento do recurso por 
divergência jurisprudencial. O primeiro julgado paradigma, oriundo desta Subseção Especializada, é 
inespecífico porque trata de situação de empregado estrangeiro cujo contrato de trabalho foi celebrado 
e rescindido no exterior (Súmula n.º 296, I, do TST). O segundo modelo é igualmente inespecífico 
(Súmula n.º 296, I, do TST), pois aborda genericamente a diretriz consagrada na Súmula n.º 207 do 
TST, não alcançando o debate concernente à contratação para prestação de serviços em território 
nacional e à provisoriedade da transferência para o exterior. Finalmente, o terceiro aresto trazido a 
confronto é proveniente do mesmo órgão que proferiu o acórdão embargado, circunstância que obsta 
o conhecimento dos embargos, ex vi do art. 894, II, da CLT (OJ n.º 95 desta SBDI-1 do TST). Embargos 
não conhecidos. (ED-RR - 123100-64.1999.5.09.0094 , Relator Juiz Convocado: Douglas Alencar 
Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2009, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 
29/10/2009) 

Assim, tem-se que os depósitos do FGTS são devidos com base nos valores recebidos pelo reclamante 
quando em serviço no exterior, como decidido pelo Regional, não produzindo efeitos eventual acordo 
feito com o reclamante, no sentido de que o recolhimento seria feito com base na remuneração paga 
no Brasil sobre o salário de gerente-geral de agência. Ou seja, devem ser calculados sobre a quantia 
média de $10.000 dólares mensais enquanto prestou serviços na cidade de São Francisco e de $14.000 
dólares mensais enquanto trabalhou em Paris, com a correspondente conversão de moedas pelos 
valores nacionais correspondentes, vigentes contemporaneamente ao trabalho nessas localidades. 

Com estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, 
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. 

Brasília, 15 de Abril de 2015. 

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

ALEXANDRE AGRA BELMONTE 
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ANEXO IV 

 

A C Ó R D Ã O 

3ª Turma 

                                                             
162 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 3ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 
nº TST-AIRR-80900-73.5008.5.02.0077. Agravante: Banco do Brasil S.A. Agravado: José Antônio Dória 
de Araújo. Relator: Min. Alexandre Agra Belmonte. Brasília, 15 de abril de 2015. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2080900-
73.2008.5.02.0077&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAHHNAAW&dataPublicacao=17/04/2015&l
ocalPublicacao=DEJT&query=NEAR((%20contrato,%20internacional),%200,%20true)> . Acesso em: 
17.12.2015. 
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GMMGD/tp/vln/jr  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONTRATO E INÍCIO DE LABOR NO 
BRASIL - POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO LABORAL - INAPLICABILIDADE DA EX-
SÚMULA 207/TST. DANO MORAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. A jurisprudência do 
TST, mesmo antes do cancelamento da Súmula 207/TST, entendia que a lex loci executionis somente 
se aplicaria a trabalhadores contratados no País para prestarem serviços no exterior. Caso, entretanto, 
se trate de trabalhador contratado e exercente de funções no Brasil, com subsequente transferência 
para o estrangeiro, voltando ou não a este País, terá seu contrato regido pelas leis trabalhistas 
brasileiras, respeitada a norma mais favorável do Estado estrangeiro, se houver, durante o período de 
estada naquele território externo. Assim, não há como assegurar o processamento do recurso de revista 
quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, 
que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° 
TST-AIRR-12700-58.2004.5.04.0025, em que é Agravante RBS ZERO HORA EDITORA 
JORNALÍSTICA S.A. e Agravado FRANCISCO ZAITER REIS. 

A Vice-Presidência do TRT da 4ª Região denegou seguimento ao recurso de revista do Reclamado. 

Inconformado, o Reclamado interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando que o seu apelo 
reunia condições de admissibilidade. 

Foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento, sendo dispensada a remessa dos autos ao 
Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 83, § 2º, do RITST. 

PROCESSO ELETRÔNICO. 

É o relatório. 

V O T O 

I) CONHECIMENTO 

Atendidos todos os pressupostos recursais, CONHEÇO do apelo. 

II) MÉRITO 

O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista. 

No agravo de instrumento, o Reclamado reitera as alegações trazidas no recurso de revista, ao 
argumento de que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 896 da CLT. 

Contudo, a argumentação do Reclamado não logra desconstituir os termos da decisão agravada, que 
subsiste pelos seus próprios fundamentos, ora endossados e integrantes das presentes razões de 
decidir, verbis: 

"PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

Contrato Individual de Trabalho / Unicidade Contratual. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência / Competência / 
Competência da Justiça do Trabalho. 

Alegação(ões): 
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- contrariedade à(s) Súmula(s) 207/TST. 

- violação do(s) art(s). 9º, §2º, da LICC. 

A 6ª Turma, em decisão interlocutória, deu provimento ao recurso do autor para reconhecer a 
continuidade da relação de emprego quando da sua transferência para os Estados Unidos. Transcrevo 
a fundamentação adotada: Busca o recorrente a reforma da decisão na parte em que não reconheceu 
a unicidade contratual, com vínculo empregatício, quando de sua transferência desta Capital para os 
Estados Unidos, e na parte em que o julgador entendeu pela aplicação das normas vigentes nos 
Estados Unidos para o período em que ele trabalhou naquele país, e não pela CLT. Argumenta que 
houve rescisão fictícia quando de sua transferência para os Estados Unidos, onde continuou 
trabalhando para a reclamada, "recebendo ordens e reportando-se diretamente à chefia desta Capital 
e percebendo salário fixo mensal através do Brasil" (fl. 579). Defende que seus direitos, com base na 
CLT, já estavam integrados ao contrato de trabalho quando da transferência. Sustenta que o juízo não 
poderia julgar improcedentes os pedidos pela incompetência declarada, no sentido de aplicar as 
normas vigentes nos Estados Unidos, porque tal fato geraria tão somente a extinção do processo, sem 
julgamento do mérito, afirmando que sequer o mérito foi analisado na sentença. Requer que seja 
determinada a competência desta Justiça para apreciar e julgar os pedidos da inicial. Ao exame. Trata 
a inicial de reconhecimento de unicidade de vínculo empregatício no período de 01.12.92 até 31.12.02, 
com dispensa sem justa causa, sob a alegação de que a ré simulou a rescisão contratual em 14.03.97, 
quando o autor foi transferido para trabalhar como correspondente nos Estados Unidos. O julgador 
assim entendeu sobre a matéria: Restou incontroverso nos autos que o autor manteve vínculo 
empregatício com a ré no período de 01/12/92 até 14/03/97, quando foi formalizada a rescisão 
contratual, por iniciativa da ré e sem justa causa, e que o autor foi morar nos Estados Unidos, de onde 
passou a enviar matérias à demandada como colaborador (segundo a ré), e que recebia pagamentos 
mensais. A prova oral revela que o autor pediu para que fosse demitido em 14/03/97, por motivos 
particulares, quando manifestou interesse em residir nos Estados Unidos e, após alguns meses, passou 
a enviar matérias e artigos. Portanto, alguns meses após a demissão, o autor continuou a prestar 
serviços para a ré nos Estados Unidos, onde foi residir por seu próprio interesse. Como houve uma 
nova relação entre as partes, alguns meses após a demissão, quando o autor já residia nos Estados 
Unidos, aplica-se à espécie o estatuído no art. 9º da LICC, in verbis: "Para qualificar e reger as 
obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem". Por outro lado, mesmo que se 
considerasse os serviços prestados nos Estados Unidos como continuidade da relação empregatícia 
anteriormente existente no Brasil, conforme ressaltado na defesa, o art. 198 do Código de Bustamante, 
o qual foi ratificado e promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 18.871/1929, estabelece que a 
legislação aplicável aos acidentes do trabalho e proteção social do trabalhador é territorial (Lex loci 
executionis). (grifei) Nesse sentido, também temos os termos da Súmula nº 207 do TST, verbis: 
"CONFLITOS DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA "LEX LOCI EXECUTIONIS". A 
relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por 
aquelas do local da contratação. (Res. 13/1985, DJ 11.07.1985)". Entendeu a origem, em suma, que o 
novo contrato do autor, com prestação de serviços realizada nos Estados Unidos, independentemente 
se contratado lá ou no Brasil, está subordinado à lei vigente naquele país. Ao decidir pela aplicação 
das normas vigentes nos Estados Unidos, entendeu indevidos os direitos da inicial, porque foram 
postulados com base na legislação brasileira. Veja-se. Ao contrário do decidido na origem, a prova 
demonstra que houve continuidade da relação de emprego quando da transferência do autor para os 
Estados Unidos. Disse a reclamada, em depoimento, que o autor, após o rompimento ocorrido em 
1997, continuou a receber ajuda mensal, passou a residir nos Estados Unidos e era solicitado a enviar 
semanalmente um texto para a empresa. Disse que o autor recebia ressarcimento de despesas. A 
testemunha Luciano, indicada pela reclamada, disse que o autor fez acordo para mudança para os 
Estados Unidos, o que teria ocorrido quando ainda era casado, passando a ser colaborador da 
empresa. Disse que determinava a pauta a ser cumprida pelo autor e que ele recebia um valor fixo 
mensal. A testemunha Clóvis, indicada pelo autor, disse que a transferência deu-se pelo ajuste com a 
empresa, tendo o autor a solicitado. Disse que o autor passou a ser o correspondente da ré, o que era 
feito até então por outro correspondente "free lancer", sendo que a ré solicitava matérias para serem 
publicadas. Disse que o autor recebia valor fixo mensal, sem correspondência com o número das 
matérias enviadas, e que as despesas eram custeadas. Disse que o autor não teve mais interesse em 
manter o vínculo com a ré "quando a ré decidiu que não teria mais condições de manter o autor nos 
EUA e ofereceu condições para que retornasse ao país, custeando passagens aéreas; que para essas 
mudanças foi oferecido o prazo de 3 meses". Destaca-se o documento da fl. 91, informando o trabalho 
do autor como correspondente da ré desde maio de 1997, sendo que a alegada despedida teria ocorrido 
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em 14.03.1997 (fl. 462). Não é crível que a transferência, com mudança de um país para o outro, se 
proceda em um curto espaço de tempo, quando a reclamada ofereceu para seu retorno, o prazo de 
três meses, sem manutenção do vínculo entre as partes. É certo, pois, que o autor permaneceu 
vinculado à reclamada quando da transferência para os Estados Unidos e que ela exercia o controle 
de suas atividades e as remunerava mensalmente, com valor fixo. Diga-se ser irrelevante o fato de ter 
o autor solicitado a transferência para os EUA em face do ajuste com a reclamada nesse sentido, 
mantendo seu vínculo contratual. Entende-se que o período em que o autor deixou de trabalhar no 
Brasil, até iniciar a prestação de serviços nos Estados Unidos, foi em decorrência da necessidade de 
sua mudança e adaptação ao novo local de trabalho. Assim, ao contrário do decidido na origem, o 
reclamante não foi residir nos EUA por seu próprio interesse, nem houve novo contrato de trabalho. É 
nula, portanto, a rescisão contratual ocorrida em 14.03.1997. Considerando-se que não houve solução 
de continuidade no contrato de trabalho, cabe a remessa à origem para apreciar os pedidos da inicial, 
decorrentes do segundo período contratual. Nota-se que o julgador, ao decidir que houve novo contrato 
com o autor, com prestação de serviços realizada nos Estados Unidos, entendeu estar ele subordinado 
à lei vigente naquele país, independentemente se contratado lá ou no Brasil, sendo indevidos os direitos 
da inicial porque postulados com base na legislação brasileira. Entendeu, ainda, ser aplicável a 
legislação dos EUA mesmo que se considerasse única a relação empregatícia, com os serviços 
prestados nos Estados Unidos. Fundamentou sua decisão na previsão constante do artigo 198 do 
Código de Bustamante (ratificado e promulgado pelo Brasil por meio do Decreto nº 18.871/1929), o 
qual estabelece que a legislação aplicável aos acidentes do trabalho e proteção social do trabalhador 
é territorial (Lex loci executionis), em conformidade com o entendimento da Súmula nº 207 do TST, in 
verbis: "CONFLITOS DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA "LEX LOCI 
EXECUTIONIS". A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de 
serviço e não por aquelas do local da contratação". Ao contrário do entendimento do julgador, em face 
da continuidade da relação empregatícia anteriormente existente no Brasil, é inaplicável a disposição 
legal invocada. O caso trata de relação de emprego, na qual o empregado foi contratado neste país e 
iniciou a prestação de serviços aqui, com empregador domiciliado neste país. A transferência sequer 
foi definitiva, porque a ré "ofereceu condições para que retornasse ao país, custeando passagens 
aéreas; que para essas mudanças foi oferecido o prazo de 3 meses", conforme demonstrado pela prova 
testemunhal (testemunha Clóvis). Diga-se, desde logo, que o fato de o autor ter sido contratado neste 
país, iniciada a prestação de serviços aqui, por empregador domiciliado aqui, sequer tendo filial ou 
agência no local onde se deu a prestação de serviços durante o segundo período contratual, define a 
competência para esta Justiça julgar a matéria, o que foi objeto da decisão de origem (fls. 92/93). Nesse 
sentido, o artigo 12 da LICC: Art. 12. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu 
domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Também há respaldo na previsão do 
artigo 651, "caput" e parágrafo terceiro, da CLT. O caput do dispositivo mencionado é inequívoco ao 
estabelecer que a competência é determinada pela localidade em que o empregado prestar serviços 
ao empregador, -(...ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro). O § 3º do mesmo 
artigo 651, faculta ao empregado eleger o foro onde promoverá a ação trabalhista: Em se tratando de 
empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado 
ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos 
respectivos serviços. Há que sinalar que, no caso, a continuidade da prestação de serviços no exterior 
não pode ser invocada como óbice à propositura da reclamatória no Brasil. Quanto ao conflito de leis 
materiais, se aplicáveis as normas vigentes do país em que se deu a prestação de serviços ou a 
legislação pátria, entende-se inexistente diante do contrato único, iniciado neste país, sob a égide da 
CLT. Registra-se que há distinção, no conflito de leis materiais no espaço, entre a questão de se 
determinar qual a legislação aplicável ao caso e o problema da jurisdição, no qual se busca determinar 
de que país é a Justiça competente para solucionar o litígio. Nesse sentido, a decisão 00429-2003-
001-04-00-2, exarada pelo JUIZ CONVOCADO MARÇAL HENRI FIGUEIREDO, em 29.10.2008, 
publicada em 07.11.2008, nos seguintes termos: Dissente-se, ainda, do entendimento do Julgador ao 
acolher a tese da defesa de aplicação do ordenamento jurídico do local da prestação de serviços 
durante a prestação de serviços no exterior. Trata-se de empregado admitido no Brasil, que prestou 
serviços para o mesmo empregador no exterior e no território nacional durante o contrato de trabalho, 
com rescisão contratual levada a efeito no Brasil. Adota-se como razões de decidir a fundamentação 
de acórdão relatado pelo Desembargador Ricardo Gehling sobre a mesma matéria: "com o escopo de 
solucionar o conflito de leis trabalhistas no espaço, remanescem dois critérios: o do local da celebração 
do contrato (lex loci actum), ou o do local onde executado o mesmo (lex loci executionis). O primeiro 
critério é previsto no art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) ao dispor que: Para qualificar 
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem". O segundo, previsto no artigo 
198 do Código de Bustamante, prescreve que as: "...leis de acidentes do trabalho e proteção social ao 
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trabalhador são de natureza territorial" .O Enunciado nº 207 da súmula do E. TST preceitua que: 'A 
relação jurídica é regida pelas leis vigentes no País da prestação de serviço e não por aquelas do local 
da contratação' . Entretanto, de acordo com o magistério de Délio Maranhão: ' Dispõe o art. 198 do 
Código de Bustamante que é territorial a legislação de proteção social ao trabalhador. Rege, assim, a 
lei do lugar do trabalho, contra a qual não pode prevalecer a autonomia da vontade. Nesse sentido a 
súmula n. 207 do TST. Mas este princípio geral da lex loci executionis não é absoluto. Supõe que o 
trabalho se realize de modo permanente em determinado país. Em consequência, se o trabalho é 
efetuado em caráter transitório em um lugar, continuando a ser outro o da ocupação principal, é a lei 
do país em que o contrato normalmente se executa que se há de aplicar . Abordando a questão sob 
concepção diversa, profere, in verbis : ` Outro problema do maior interesse é o da prestação do trabalho 
iniciada em determinado país e que prossegue, com caráter permanente, em outro. Não aceitamos a 
solução defendida por Balladore Pallieri no sentido de que cada prestação de trabalho, executada em 
cada Estado singular, é considerada separadamente, regulada pela lei aplicável segundo o critério 
territorial normal. Entendemos que a inteira atividade do trabalhador deve ser considerada como uma 
unidade, que decorre do fato da prestação de serviço ao mesmo empregador e em execução do mesmo 
contrato. A lex loci executionis, que é a do país em que o trabalho está sendo, atualmente, prestado, 
há de ser a competente, por conseguinte, para reger a relação jurídica como um todo . Discorrendo 
acerca da aplicação da legislação na relação jurídica de emprego estabelecida com empresas 
transnacionais, adverte: Se a empresa é multinacional tendo, portanto, subsidiária brasileira, à relação 
de emprego do empregado há de se aplicar a lei brasileira, ainda que ele tenha prestado serviço no 
estrangeiro, computado esse tempo de serviço, se no Brasil ocorreu a rescisão do contrato. A lei 
brasileira regerá a relação jurídica com um todo. No caso dos autos, com mais razão é imperativa a 
aplicação do ordenamento jurídico pátrio, por se tratar de empregado brasileiro, contratado no Brasil 
por instituição financeira brasileira à época, tendo prestado serviços no exterior e no próprio local da 
contratação. Consoante a fundamentação retro, a hipótese sub judice reside na execução de contrato 
de emprego único em favor do mesmo empregador. Por outro lado, o objetivo do entendimento 
jurisprudencial, consubstanciado no enunciado 207 da súmula do E. TST, é o de assegurar ao 
empregado as garantias conferidas pela legislação brasileira, impedindo que os direitos mínimos 
possam ser afastados pelo contrato celebrado entre as partes (processo nº 00955.009/99-5 RO, 
publicado em 20-01-03, disponível no site deste Regional). Não se adota, portanto, no caso, a 
legislação do local da prestação de serviços, nos termos da Súmula nº 207/TST. Em face do vínculo 
empregatício único, cabe a origem julgar os demais pedidos da inicial. (grifei - Relatora: Maria Cristina 
Schaan Ferreira, acórdão fls. 635 e ss.). 

A decisão não contraria a Súmula indicada. 

Não detecto violação literal a dispositivo de lei, circunstância que obsta a admissão do recurso pelo 
critério previsto na alínea "c" do art. 896 da CLT. 

Responsabilidade Civil do Empregador / Indenizaçao por Dano Moral. 

Alegação(ões): 

- violação do(s) art(s). 5º, V, X, XXVIII, da CF. 

- violação do(s) art(s). 20, 186, 953 do CC. 

A Turma manteve a condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido do nome do 
reclamante. Assim fundamentou: Rebela-se a reclamada contra a condenação ao pagamento de 
indenização pelo uso indevido do nome do reclamante após a rescisão, no montante de R$ 40.000,00. 
Aduz, em apertada síntese, que apenas uma única vez houve a veiculação do nome do reclamante 
indevidamente. Por cautela, postula a redução do valor arbitrado. Ao exame. Giza-se, inicialmente, que 
em contestação a recorrente alegou tratar-se de mero equívoco a indicação do nome do reclamante no 
rol de colaboradores do jornal. Como se pode ver, a reclamada admite o uso indevido do nome do 
reclamante após a rescisão contratual, como se seu colaborador ainda fosse, fato que, de qualquer 
sorte, resta comprovado pelo documento da folha 152. Consoante decidiu o Julgador de origem, ainda 
que tivesse decorrido de equívoco, beira à obviedade que a reclamada se beneficiou ao fazer o leitor 
crer que o reclamante ainda integrava seu corpo de colaboradores, ao lado de nomes de outros 
colunistas da Zero Hora de idêntico gabarito, como Moacyr Scliar e Luiz Fernando Veríssimo. O direito 
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ao uso do nome está previsto no artigo 18 do CC, "verbis": "Sem autorização, não se pode usar o nome 
alheio em propaganda comercial". De resto, o direito de imagem possui respaldo no artigo 5º, incisos 
V, X e XXVIII, da Constituição Federal, de 1988, bem como no artigo 20 do Código Civil, o qual prevê 
o seguinte: -Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou 
se destinarem a fins comerciais. Assim, forte no artigo 186 do Código Civil, devido o pagamento de 
indenização ao reclamante. Quanto ao valor arbitrado, cumpre registrar que a indenização 
correspondente ao dano moral tem dupla finalidade, pois deve compensar o dano sofrido pelo lesado, 
e punir a conduta do agente causador do dano, sem importar enriquecimento sem causa do primeiro, 
e sem extravasar as possibilidades financeiras do segundo. Considerando-se a capacidade da 
reclamada (empresa de grande porte), bem como a necessidade de prevenir a conduta ilícita, entende-
se adequado o valor de R$ 40.000,00 arbitrado para a indenização em comento. Negado 
provimento. (grifei - acórdão fls. 748 e ss.) 

Não constato violação aos dispositivos de lei e da Constituição Federal invocados, circunstância que 
obsta a admissão do recurso pelo critério previsto na alínea "c" do art. 896 da CLT. 

CONCLUSÃO 

Nego seguimento." 

Acrescente-se às razões expendidas, que não se há falar em aplicação da Súmula 207/TST, 
atualmente cancelada, tendo em vista não se tratar de empregado contratado no Brasil para prestar 
serviços no exterior. O contrato foi firmado e teve vigência no Brasil, sucedendo-se a transferência do 
Reclamante no curso do pacto laboral. Aplicável, portanto, a legislação brasileira em relação a todo o 
período contratual. 

Nesses termos, os seguintes precedentes: 

"APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS - TERRITORIALIDADE - EMPREGADO 
CONTRATADO PARA TRABALHAR NO BRASIL TRANSFERIDO PROVISORIAMENTE PARA O 
EXTERIOR 3.1 - Segundo o acórdão emanado da 2.ª Turma desta Corte, o Embargado foi contratado 
para trabalhar no Brasil em 10/04/1972, sendo transferido provisoriamente para agência de instituição 
financeira integrante do grupo econômico do empregador - Banco del Parana, sediado na República 
do Paraguai -, no intervalo de 1993 a 1997. A Turma concluiu pela inaplicabilidade da Súmula n.º 207 
do TST à espécie examinada, em virtude de ter sido o empregado contratado para trabalhar no Brasil, 
com transferência de natureza excepcional e temporária para prestação de serviços no exterior. 3.2 - 
Inviável o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial. O primeiro julgado paradigma, 
oriundo desta Subseção Especializada, é inespecífico porque trata de situação de empregado 
estrangeiro cujo contrato de trabalho foi celebrado e rescindido no exterior (Súmula n.º 296, I, do TST). 
O segundo modelo é igualmente inespecífico (Súmula n.º 296, I, do TST), pois aborda genericamente 
a diretriz consagrada na Súmula n.º 207 do TST, não alcançando o debate concernente à contratação 
para prestação de serviços em território nacional e à provisoriedade da transferência para o exterior. 
Finalmente, o terceiro aresto trazido a confronto é proveniente do mesmo órgão que proferiu o acórdão 
embargado, circunstância que obsta o conhecimento dos embargos, ex vi do art. 894, II, da CLT (OJ 
n.º 95 desta SBDI-1 do TST). Embargos não conhecidos" (TST-ED-RR-123100-64.1999.5.09.0094, 
SBDI-1, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT de 29/10/2009); 

"TEMPO DE SERVIÇO NO EXTERIOR - O Enunciado 207/TST não foi contrariado. Ao contrário do 
alegado, foi o mesmo corretamente aplicado, pois se o trabalho é efetuado em caráter transitório em 
um lugar, continuando a ser outro o da ocupação principal, é aplicável a lei do país em que o contrato 
tem a sua conclusão, ou constituição, nada importando o lugar da execução do serviço contratado. 
Embargos não conhecidos" (TST-E-RR- 153440/1994, SBDI-1, Rel. Juiz Convocado Márcio Rabelo, 
DJ de 25/06/1999); 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 207. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO 
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PROVIMENTO. 1. A orientação da Súmula nº 207 tem aplicação na hipótese em que o empregado é 
contratado em determinado país para prestar serviços em outro. Em tais situações, o entendimento 
jurisprudencial possui respaldo no Decreto nº 18.871/1929, que promulgou a Convenção de Direito 
Internacional Privado de Havana (Código Bustamante), cujo artigo 198 impõe a prevalência da 
legislação do local da prestação de serviços em detrimento daquela de onde foi tão-somente celebrado 
o contrato de trabalho: lex loci executionis. 2. Entretanto, a contratação de empregado no Brasil, para 
a prestação de serviços em nosso território, ainda que as obrigações contratadas sejam eventual e 
transitoriamente cumpridas em outros países (transferências provisórias) mantém a expectativa de que 
retorne e que as obrigações recíprocas voltem a ser adimplidas no Brasil em caráter permanente, pois 
aqui ocorre a fixação jurídica do vínculo de emprego. 3. Nestas hipóteses, a lei trabalhista se mostra 
omissa, terreno fértil para a integração. Assim, aplica-se, por analogia, a Lei nº 7.064/82, cujo artigo 
3º atrai a incidência das normas protetivas brasileiras. Também o direito comparado reforça o 
entendimento de que o reclamante possui as garantias mínimas prevista na lei brasileira, pois o artigo 
6º da Convenção de Roma de 1980 determina a aplicação da lei do país onde o trabalhador efetua 
habitualmente o seu trabalho, ainda que esteja empregado temporariamente em outro país. 4. Portanto, 
não evidenciada a contrariedade à Súmula nº 207. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento" 
(TST-RR-107121/2003-900-04-00, 7ª Turma, Rel. Min. Caputo Bastos, DEJT de 13/2/2009); 

"APLICAÇÃO DA LEI DO TRABALHO NO ESPAÇO. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO. 
PRINCÍPIO DA LEX LOCI EXECUTIONIS . INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. A 
questão relativa à aplicação da legislação material do trabalho no espaço pode ser examinada sob dois 
enfoques distintos: a) trabalhador contratado em um país para prestar serviços em outro e; b) 
trabalhador que, embora contratado em um país para nele prestar serviços, é transferido 
posteriormente, de forma provisória, para prestar serviços em outro país. 2. No caso sob exame, cuida-
se da segunda hipótese descrita, porquanto se trata de empregado contratado no Brasil e 
posteriormente transferido para prestar serviços em diversas empresas coligadas, localizadas em 
diversos países, sob a direção e orientação do Banco recorrente. Após ativar-se em várias empresas 
e em diferentes países, o reclamante teve seu contrato de trabalho rescindido no mesmo país da 
contratação, o Brasil. 3. Nesse contexto, não tem aplicabilidade o entendimento consagrado na Súmula 
n.º 207 desta Corte superior, tendo em vista não se tratar de empregado contratado no Brasil para 
prestar serviços no exterior. O contrato foi firmado e teve vigência no Brasil, sucedendo-se as 
constantes transferências a que submetido o reclamante no curso do pacto laboral, cuja unicidade é 
inafastável. Durante todo o período, portanto, esteve o empregado sob o pálio da legislação brasileira. 
As vantagens porventura auferidas no exterior não têm o condão de afastar as obrigações e direitos 
resultantes da lei nacional. Precedentes desta Corte superior. 5. Recurso de revista de que não se 
conhece" (TST-RR-1521/2004-014-06-00, 1ª Turma, Rel. Min. Lélio Bentes Corrêa, DEJT de 
25/9/2009); 

"SÚMULA 207 DO TST. TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA PARA O EXTERIOR. Não se vislumbra a 
suscitada contrariedade à Súmula 207 do TST, em razão de não se reportar à peculiaridade retratada 
pelo Regional de a prestação de serviços no exterior ter ocorrido de forma provisória. O aresto da SBDI-
1 colacionado a fim de embasar a tese de que a transferência por mais de três revela o seu caráter 
definitivo não tem o condão de lhe atribuir a especificidade exigida pela Súmula 296 do TST. Isso 
porque além de versar hipótese em que o trabalhador fora despedido no local para o qual fora 
transferido, enquanto nos autos ficou evidenciado o retorno ao Brasil para a continuidade da prestação 
de serviços, não alude à previsão no termo de transferência de prazo para sua duração. Os demais 
julgados também agigantam-se inespecíficos, nos termos da Súmula 296 do TST, tendo em vista não 
se reportarem ao fato de o trabalhador ter prestado serviços no Brasil e ter sido transferido para o 
exterior de forma provisória. Recurso não conhecido" (TST-RR-14155/2001-013-09-00, 4ª Turma, Rel. 
Min. Barros Levenhagen, DJ de 16/09/2005)." 

Em síntese: a jurisprudência do TST, mesmo antes do cancelamento da Súmula 207/TST, entendia 
que a lex loci executionis somente se aplicaria a trabalhadores contratados no País para prestarem 
serviços no exterior. Caso, entretanto, se trate de trabalhador contratado e exercente de funções no 
Brasil, com subsequente transferência para o estrangeiro, voltando ou não a este País, terá seu 
contrato regido pelas leis trabalhistas brasileiras, respeitada a norma mais favorável do Estado 
estrangeiro, se houver, durante o período de estada naquele território externo. 

Registre-se, ademais, que o Tribunal Regional entendeu que "houve continuidade da relação de 
emprego quando da transferência do autor para os Estados Unidos". Assim, para se chegar a conclusão 
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diversa da adotada pelo Tribunal Regional, no sentido de que o Reclamante teria promovido a resilição 
contratual, sendo posteriormente contratado para exercer atividades em território estrangeiro, seria 
necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta instância extraordinária de jurisdição, 
conforme o disposto na Súmula 126/TST. 

No que tange ao tema "dano moral", ressalte-se que o Tribunal Regional entendeu pela existência do 
dano, tendo o Reclamado utilizado indevidamente o nome do Reclamante após a rescisão contratual. 
Assim, o reexame do conjunto probatório pretendido pelo Reclamado em sede de recurso de revista, 
no sentido de que esta Corte aprecie novamente a prova, dando-lhe, agora, interpretação diferente 
daquela proveniente do Eg. Tribunal de Origem e, por conseguinte, negue a existência de elementos 
ensejadores da indenização por danos morais, além de conflitar com os princípios da primazia da 
realidade e o da persuasão racional, está desautorizado pela Súmula 126 do TST, que veda a 
reapreciação da prova dos autos nesta fase processual. 

Por fim, no que diz respeito ao quantum indenizatório, frise-se que inexiste na legislação pátria 
delineamento do quantum a ser fixado a título de dano moral. Caberá ao juiz fixá-lo, equitativamente, 
sem se afastar da máxima cautela e sopesando todo o conjunto probatório constante dos autos. A 
lacuna legislativa na seara laboral quanto aos critérios para fixação leva o julgador a lançar mão do 
princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade, pelo qual se estabelece a 
relação de equivalência entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de 
modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e servir de desestímulo a 
práticas inadequadas aos parâmetros da lei. 

É oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte vem se direcionando no sentido de rever o valor 
fixado nas instâncias ordinárias a título de indenização apenas para reprimir valores estratosféricos ou 
excessivamente módicos, o que não se verifica na hipótese. Os valores fixados pelo TRT para 
reparação por dano moral (R$ 40.000,00) foram pautados em parâmetros claramente razoáveis, como 
a intensidade do sofrimento, a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a sua condição 
econômica, o não enriquecimento indevido da vítima e o caráter pedagógico da medida, não se 
configurando violação aos dispositivos apontados. 

Pelo seu acerto, portanto, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão agravada e NEGO 
PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo de instrumento. 

Brasília, 17 de outubro de 2012. 

Firmado por assinatura digital (Lei nº 11.419/2006) 
Mauricio Godinho Delgado 
Ministro Relator163 
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