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MÓDULO 9 

(Este módulo vai analisar os incisos IV e V do art. 1º da Constituição Federal) 

Art. 1º A República(1) Federativa(2) do Brasil, formada pela união(3) indissolúvel(4) dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal(5), constitui-se em Estado democrático de 

direito(6) e tem como fundamentos(7): 

................................................................................................................................................ 

IV – os valores sociais do trabalho(1) e da livre iniciativa(2) 
 
1. O trabalhador foi visto e entendido, por muito tempo, como uma espécie de engrenagem 
num mecanismo de produção de riqueza. A atual Constituição não aceita esse entendimento e 
impõe que o trabalho seja, além de gerador de riquezas para o empregador e para o Brasil, 
instrumento do trabalhador para obter todos os direitos sociais que estão assegurados no art. 
6º. O trabalho, assim e por isso, deve proporcionar ao trabalhador condições de viver com 
dignidade, dentro e fora do local de trabalho. A Constituição, principalmente nos arts. 6º  e 7º, 
relaciona diversos direitos que objetivam essas condições mínimas ao trabalhador.  
 
2. Aqui se assegura um direito ao brasileiro empresário, ao partícipe efetivo da vida econômica 
do Estado, que nela poderá disputar o seu espaço protegido contra práticas ilícitas de 
mercado, monopólios e oligopólios. Por isso, a livre iniciativa deve assegurar à pessoa que 
pretenda enveredar pela atividade econômica um ambiente de legalidade, e equidade de 
condições, protegendo os mercados contra práticas ilícitas de mercado, monopólios e 
oligopólios. 
 
Trabalho e trabalhador 
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Livre iniciativa e terceirização  
Tema que tem ocupado o meio jurídico e o Legislativo, a terceirização das atividades 
empresariais ainda não encontrou adequado adensamento quer na legislação, quer no 
Judiciário. Muitos analistas do fenômeno o atribuem à globalização, que teria levado o modelo 
bilateral empregador – empregado a se transformar em um formato trilateral (empresa 
terceirizante – empresa terceirizada – empregado), com barateamento da mão-de-obra e 
custos de produção e evoluções no modo de produção das empresas. Atualmente, a questão é 
regida pela Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que restringe essa prática aos 
serviços de vigilância e limpeza e a funções não relacionadas às atividades-fim das empresas.  
 



Súmula nº 331 do TST 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, 
de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 
nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados 
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que 
haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa 
no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização 
do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 
empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
 
Extrato de jurisprudência: 
- o reconhecimento do direito à aposentadoria densifica valor social do trabalho (STF, ADI nº 
1.721, de 11/10/2006). 
 
V – o pluralismo político(1) 
 
1. Além da liberdade de expressar sua concepção política, reunindo-se com seus iguais em 
qualquer partido político, o brasileiro também pode exercer o direito ao pluralismo político 
reunindo-se em associações, em sindicatos, em igrejas, em clubes de serviço. O pluralismo 
político é expressão do reconhecimento, no Brasil, da liberdade de concepção e expressão 
política, com isso permitindo qualquer ideário que não ofenda os valores constitucionais, e a 
liberdade de organização de partidos políticos.  
 
Quadro:  

Áreas de expressão do pluralismo político - político-partidário 
- religioso 
- filosófico 
- associativo 
- sindical 
- social 

 
Pluralismo político 
A essência do pluralismo é o reconhecimento de que, no meio social, existem inúmeras forças 
de grupos formadores da sociedade, que ocorrem, se expressam, coexistem, contrastam e se 
limitam e respeitam mutuamente, impedindo a predominância de apenas uma delas. Buscam, 
assim, dentro do sistema e de seus mecanismos, assegurar suas existência e força, alinhando-
se para a obtenção de soluções sociais e estatais que as respeitem e preservem. 
  
Extrato de jurisprudência 
- O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica contemporânea, o abandono de 
qualquer leitura excessivamente inflacionada das competências normativas da União (sejam 
privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de novas searas normativas que 
possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo isso em 
conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil (STF, MS 33046, de 10.3.2015). 



- a infidelidade partidária ofende direitos essenciais que derivam do Estado Democrático de 
Direito, como a soberania popular, a cidadania e o pluralismo político (STF, MS nº 26.603, de 
4/10/2007). 


