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Introdução

Conceitos básicos como os de subordinação, pessoalidade e 
remuneração são comuns nas definições de empregado tanto no Brasil 
quanto no Canadá. A existência de um salário mínimo, seja nacional 
ou provincial, aviso prévio em caso de desligamento e indenizações 
são igualmente direitos previstos em ambos os países. As regras que 
os definem, no entanto, merecem atenção por conterem diferenças.

No Brasil, a Constituição Federal, de 1988, traz os direitos fundamentais 
e sociais do trabalho, mas a principal fonte do regramento está na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que passou por uma grande 
reforma recente, no ano de 2017.  Naquele ano também houve a criação 
e a alteração de outras leis trabalhistas, que passaram a regulamentar 
a terceirização. Outra alteração do novo regramento diz respeito à 
extinção da obrigatoriedade da contribuição aos sindicatos, uma 
mudança que impactou todo o sistema sindical brasileiro.

No Canadá, questões como a terceirização e contribuição sindical 
também são regulamentadas. A responsabilidade pela legislação, 
no entanto, é dividida entre governo federal e províncias. Por isso, 
ainda que muitas regras sejam bastante similares, é importante 
o empregador estar atento ao que diz a lei da província em que o 
negócio estiver estabelecido.

Questões como a jornada de trabalho semanal – de 44 horas no 
Brasil e 40 horas no Canadá –, encargos sobre a folha de pagamento 
e verbas rescisórias também merecem atenção. Essas e outras 
informações fundamentais sobre a legislação e a Justiça trabalhista 
nos dois países são detalhadas nas páginas a seguir, nos artigos dos 
advogados Beatriz Frambach e Pablo Mourente, do escritório David 
& Athayde Advogados (Brasil), e Marc-Alexandre Girard, do escritório 
Dunton Rainville (Canadá).
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DEFINIÇÕES BÁSICAS

Definição de Empregado

Para ser considerado um empregado e, consequentemente, para 
que lhe seja garantida a proteção da legislação trabalhista brasileira, 
os serviços prestados por um trabalhador rural ou urbano devem 
preencher cinco requisitos de forma simultânea, quais sejam: 

a) ser exercido por pessoa física; 
b) com pessoalidade; 
c) de forma não eventual; 
d) com subordinação (o trabalhador não possui autonomia para   

 definir como e de que forma o serviço será prestado), e; 
e) com onerosidade. 

O preenchimento desses requisitos em um caso concreto 
(independentemente de qualquer acordo ou contrato escrito entre 
as partes) determina a existência de uma relação “empregador x 
empregado”, que se diferencia da relação “cliente x prestador de 
serviço autônomo”.

Principais Leis

No topo da hierarquia legislativa brasileira está a Constituição Federal, 

que estabelece uma quantidade expressiva de direitos fundamentais 
e sociais do trabalho, especialmente nos artigos 7º ao 11º.

Não obstante a prevalência da Constituição Federal sobre as 
demais normas, a principal fonte do direito trabalhista no Brasil é 
a Consolidação das Normas Trabalhistas (CLT), um código que em 
2017 foi profundamente modificado com o objetivo de trazer maior 
flexibilidade às relações trabalhistas.

Além da CLT, as relações de emprego no Brasil são reguladas 
principalmente pelas seguintes leis:

• Lei nº 605/1949 – regulamenta o repouso semanal remunerado;
• Lei nº 3207/1957 – regulamenta algumas especificidades a 

respeito de empregados que trabalham como vendedores;
• Lei nº 4090/1962 – regulamenta o pagamento anual do 13º 

salário (gratificação natalina);
• Lei nº 5889/1973 – regulamenta o contrato de trabalho de 

empregados em atividades rurais;
• Lei nº 6019/1974 modificada pela Lei nº 13.429/2017 – 

regulamenta o trabalho temporário;
• Lei nº 7418/1985 – regulamenta o benefício do vale-transporte;
•  Lei  nº  7 783/1989 – regulamenta o direito dos 

trabalhadores à  greve;
• Lei nº 8036/1990 – regulamenta o Fundo de Garantia por 
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de serviço autônomo, situação na qual as partes contratantes são 
livres para negociar os termos e condições do serviço a ser prestado, 
bem como possíveis benefícios.

Por outro lado, no que tange ao contrato de trabalho (relação de 
emprego), o empregador deve cumprir com condições mínimas 
estabelecidas por lei e pelos acordos e/ou convenções coletivas 
aplicáveis. Entre os direitos trabalhistas de observância obrigatória, 
aplicáveis aos empregados (aos quais os prestadores de serviços 
autônomos não possuem direito), cabe destacar:

• Salário mínimo: o valor-hora pago aos empregados não pode 
ser inferior ao valor-hora do salário mínimo vigente.

• FGTS: o empregador deve depositar mensalmente quantia 
equivalente a 8% do salário mensal de cada empregado, em 
conta bancária específica para esse propósito. Na hipótese 
de demissão sem justa causa, aposentadoria, ou grave 
enfermidade, entre outras situações, o empregado poderá sacar 
o valor depositado. Na primeira situação, além da liberação 
do valor total depositado, deverá ser pago pelo empregador 
uma multa equivalente a 50% da quantia já depositada (40% 
será devido ao empregado e 10% ao governo federal).

• Férias anuais remuneradas: após um período de 12 meses de 
trabalho, o empregado poderá gozar de 30 dias corridos de 
descanso remunerado, bem como deverá receber um adicional 

Tempo de Serviço (FGTS);
• Lei nº 9029/1995 – proíbe a discriminação no ambiente 

de trabalho;
• Lei nº 10101/2000 – regulamenta políticas de participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa;
• Lei nº 8212/91 – regulamenta o financiamento do sistema de 

seguridade social;
•  Lei  nº  8213/91  –  regulamenta  os  b enefícios  da 

prev idência  so cial ;
• Lei nº 12506/2011 – regulamenta o aviso prévio proporcional.

Entre outras leis importantes, o mesmo status legal é conferido aos 
acordos e convenções coletivas (acordos trabalhistas negociados 
entre os empregados, representados pelo sindicato, e seu respectivo 
empregador ou sindicato patronal), os quais estabelecem direitos 
específicos relativos a uma categoria profissional e que devem ser 
observados durante a vigência do contrato de trabalho.

DIREITOS E DEVERES

Direitos básicos: empregados x prestadores de serviços autônomos

Conforme explicado anteriormente, a fim de que seja reconhecido 
como empregado, o trabalhador necessita preencher os cinco 
requisitos simultaneamente, senão será classificado como prestador 
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de um terço sob o valor do salário (isto é, o empregado receberá 
a mesma quantia que receberia caso tivesse trabalhado 
normalmente + 1/3 de seu salário).

• 13º salário: ao final de cada ano, o empregado tem direito a receber 
um 13º salário com quantia equivalente ao seu salário mensal.

• Limite da jornada de trabalho: no Brasil, o limite da jornada de 
trabalho é de oito horas por dia e 44 horas por semana. Contudo, 
é possível adequar a jornada de trabalho com o objetivo de 
permitir que o empregado trabalhe mais de oito horas por 
dia, desde que observados certos parâmetros e respeitado o 
limite de 44 horas semanais. Todo trabalho executado além 
desse limite é considerado como hora extraordinária (exceto 
nos casos de alguns tipos restritos de empregados).

• Intervalo intrajornada: para cada período superior a seis horas 
diárias de trabalho, o empregado tem direito a gozar um 
intervalo para refeição e descanso de uma a duas horas, que 
poderá ser reduzido para 30 minutos mediante negociação 
coletiva. Na hipótese de jornadas de trabalho entre quatro e 
seis horas, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Entretanto, 
em qualquer das situações, o período de intervalo não é 
computado como hora trabalhada a ser paga.

• Adicional de horas extraordinárias: as horas extraordinárias 
devem ser remuneradas com um adicional equivalente a, pelo 
menos, 50% do valor normal pago pela hora de trabalho.

• Repouso semanal remunerado: ao empregado é devido pelo 
menos um dia de descanso por semana.

• Aviso prévio: se qualquer das partes desejar extinguir o 
contrato de trabalho sem justa causa, deve conceder à outra 
parte um aviso prévio de 30 a 90 dias (conforme o tempo de 
serviço) ou compensá-la com a quantia equivalente ao salário 
que seria devido no período (aviso prévio indenizado).

Terceirização: cabimento e responsabilidade das partes 

Historicamente inexistia na legislação brasileira regulamentação 
a respeito das operações de terceirização, embora essa tenha sido 
uma estratégia de negócio utilizada por diversas empresas no País 
há pelo menos 25 anos.

Devido à ausência de lei, a Justiça do Trabalho buscou solucionar 
conflitos envolvendo essa questão por meio de alguns princípios 
encontrados em regras genéricas.

Durante algumas décadas, a principal diretriz relativa à terceirização 
foi a Súmula nº 331 editada pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). Esse precedente basicamente permitia a terceirização, desde 
que não houvesse subordinação (nível significante de controle) 
entre o trabalhador terceirizado e o tomador dos serviços, sendo 
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que a subordinação era presumida em diversas situações, como na 
hipótese em que a função exercida pelo empregado possuía relação 
direta com a atividade-fim do tomador. Nesses casos, o trabalhador 
era considerado como um empregado direto da empresa tomadora 
de serviço (responsabilidade direta).

Outro importante entendimento estabelecido por esse precedente 
foi a respeito da responsabilização subsidiária da empresa tomadora 
de serviço referente às verbas trabalhistas do empregado da empresa 
prestadora dos serviços, mesmo nos casos de terceirização regular.

Em 2017, novas leis foram promulgadas para regulamentar 
especificamente a terceirização. Assim, atualmente a legislação 
permite expressamente esse tipo de trabalho, mesmo na hipótese 
de a função do trabalhador terceirizado ser relativa à atividade-fim 
do tomador, bem como define que a tomadora de serviços sempre 
será subsidiariamente responsável, salvo quando se tratar de 
terceirização irregular (subordinação entre o empregado da empresa 
prestadora de serviços e a empresa tomadora, por exemplo).

Em geral, os empregados da empresa prestadora de serviços têm 
os mesmos direitos que os empregados da tomadora dos serviços 
(embora a lei não exija expressamente o mesmo salário). Porém, a 
legislação determina que aquela detenha um capital social mínimo, 
de acordo com seu número de empregados.

Encargos sobre a mão-de-obra

As folhas de pagamento das empresas brasileiras sofrem a 
incidência de altos encargos em comparação com outros países. 
Isso se deve, em grande parte, à contribuição previdenciária 
patronal paga pelos empregadores, o que equivale a 20% sobre a 
remuneração bruta dos empregados.

Além disso, existem outras contribuições sociais que os 
empregadores pagam sobre a folha de pagamento, que visam a 
financiar diversas entidades sociais que oferecem, principalmente, 
educação profissional a valores subsidiados. Também é devido 
pelos empregadores o pagamento de uma multa sobre o saldo 
existente na conta relativa ao FGTS do empregado, em caso de 
demissão sem justa causa.

É preciso mencionar que existem muitos outros custos trabalhistas 
que a maioria das pessoas considera como “encargos sobre a folha de 
pagamento”, mas que na verdade sequer são encargos ou tributos, 
uma vez que se trata de valores devidos ao empregado, ainda que 
não mensalmente juntamente com o salário. Tecnicamente, esses 
outros custos se referem a direitos trabalhistas tais como férias 
anuais remuneradas, 13º salário e FGTS, entre outros.

Desse modo, os custos (ou encargos) trabalhistas no Brasil podem ser 



8

DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁLEGISLAÇÃO TRABALHISTA NO BRASIL
POR BEATRIZ FRAMBACH E PABLO MOURENTE

É importante mencionar que as microempresas e empresas de 
pequeno porte (receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões [~ 1,52 
milhão CAD]) de determinados setores não pagam alguns dos 
tributos mencionados acima, o que lhes permite ter menores custos 
sobre a mão-de-obra.

Sindicatos e representação dos trabalhadores

Os sindicatos no Brasil possuem um papel significativo no tocante à maioria 
das relações trabalhistas. Isso porque eles representam automaticamente 
todos os empregados de uma determinada categoria em uma dada região, 
sendo que os trabalhadores não precisam optar por se sindicalizar para 
serem abrangidos pelas disposições das normas coletivas.

Até 2017, todo empregado era obrigado a pagar contribuições ao sindicato 
representante de sua categoria no valor equivalente a um dia de salário, 
mesmo que este sequer negociasse normas coletivas ou fornecesse 
qualquer benefício aos representados. O empregador era obrigado a reter 
tais contribuições uma vez por ano do salário dos empregados. Desde 
novembro daquele ano, as contribuições obrigatórias não estão mais em 
vigor e os sindicatos têm tido dificuldade para buscar outras fontes de 
financiamento, uma vez que poucos são os empregados que optam por 
pagar as contribuições agora facultativas.

No Brasil, existem basicamente dois tipos de sindicatos: os de 

resumidos da seguinte forma, separados em direitos trabalhistas, tributos 
sobre a folha de pagamento e o efeito cascata destes sobre aqueles:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

A - DIREITOS TRABALHISTAS % SOBRE A REMUN.

A01 - FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS 8,33%

A02 - TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS 2,75%

A03 - 13º SALÁRIO 8,33%

A04 - FGTS 8,00%

A05 - AVISO INDENIZADO 8,33%

A06 - MULTO DO FGTS (40%) 3,20%

SUBTOTAL  A 38,95%

B - TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO % SOBRE A REMUN.

B01 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 20,00%

B02 - SAT - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 1,00%

B03 - CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 5,80%

B04 - ADICIONAL MULTA FGTS (10%) 0,80%

SUBTOTAL B 27,60%

C - EFEITO CASCATA % SOBRE A REMUN.

C01 - REINCIDÊNCIA DE A04 SOBRE A01, A02, A03 E A05 2,22%

C02 - REINCIDÊNCIA DE A06 SOBRE C01 0,07%

C03 - REINCIDÊNCIA DE B04 SOBRE C01 0,02%

C04 - REINCIDÊNCIA DE B (EXCETO B04) SOBRE A01 2,23%

C05 - REINCIDÊNCIA DE B (EXCETO B04) SOBRE A03 2,23%

SUBTOTAL C 6,78%

TOTAL DE ENCARGOS (A + B + C) 73,33%
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empregadores e os de empregados. Os primeiros representam 
automaticamente todos os empregadores de uma determinada atividade 
econômica em uma região específica. No que se refere aos segundos, 
como já dito, representam automaticamente todos os empregados de 
uma determinada categoria em uma dada região.

A representação dos empregados pelos sindicatos está relacionada à 
atividade preponderante de seus empregadores, pouco importando a 
função de cada empregado dentro da empresa. Do auxiliar de serviços 
gerais ao CEO, todos são necessariamente representados pelo mesmo 
sindicato (exceto aqueles que não são considerados empregados ou 
no caso dos empregados que prestam serviços profissionais, como 
advogados, médicos, engenheiros, entre outros, chamados empregados 
de “categoria diferenciada”).

As convenções coletivas, no Brasil, tradicionalmente estabelecem reajustes 
salariais anuais, bem como outros benefícios, tais como: vale-refeição, plano 
de saúde, seguro de vida, adicionais superiores para horas extraordinárias, 
jornada de trabalho mais vantajosa, hipóteses de estabilidade no emprego etc.

Modalidades de término contratual e respectivas verbas rescisórias

De quem partiu a iniciativa para pôr fim ao contrato e o motivo do término 
são os fatores que determinam as verbas trabalhistas que o empregado 
deve receber por ocasião da extinção do contrato de trabalho.

A modalidade de término mais comum ocorre quando o empregador, 
deliberadamente e sem justa causa, decide não mais continuar o contrato 
de trabalho, ou seja, trata-se da chamada demissão sem justa causa. 
Neste caso, o empregado deve receber: 

a)  aviso prévio (trabalhado ou indenizado); 
b)  saldo salarial; 
c)  13º salário proporcional; 
d) férias anuais remuneradas com o respectivo adicional de 1/3  
 (integrais e proporcionais); 
e)  liberação do saldo do FGTS com a respectiva multa rescisória  
 (equivalente a 40% do valor depositado); 
f) formulário de requerimento do seguro-desemprego.

Em caso de término por iniciativa do empregado sem justa causa (pedido 
de demissão), ele terá os mesmos direitos que os anteriores relatados, 
exceto quanto ao aviso prévio, à liberação do saldo do FGTS, à respectiva 
multa do fundo e ao direito de requerer o seguro-desemprego.

A Reforma Trabalhista (em vigor a partir de novembro de 2017) 
também trouxe a possibilidade de término por comum acordo entre 
as partes, caso em que o empregado terá os mesmos direitos de uma 
rescisão sem justa causa, mas o aviso prévio terá apenas metade de 
sua duração, a multa do FGTS será reduzida pela metade e apenas 
80% do saldo do fundo será liberado. Nessa modalidade de término, 
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o empregado não tem direito ao benefício do seguro-desemprego.

Por fim, quanto à demissão por justa causa, esse tipo de extinção 
contratual ocorre quando, em caso de falta grave do empregado, o 
empregador o dispensa como sanção à conduta praticada. A legislação 
brasileira estabelece situações que são consideradas como justa causa, 
mas os conceitos são amplos, de modo que cabe ao empregador 
interpretar a lei, também fornecendo a jurisprudência diretrizes por 
meio de precedentes relativos a casos concretos. Em caso de demissão 
por justa causa, o empregado só tem direito a:

a) saldo salarial; 
b) férias anuais remuneradas com o respectivo adicional de 1/3   
 (integrais e proporcionais).

Salário Mínimo

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o salário mínimo 
nacional deve ser estabelecido por lei (ou seja, aprovado pelo 
Parlamento). Tradicionalmente, a cada ano é promulgada uma nova lei 
que estabelece o valor atualizado para o salário mínimo, que é sempre 
aumentado com o objetivo de recompor a perda pela inflação.

Em 2011, e posteriormente em 2015, foram promulgadas leis que 
estabeleceram uma fórmula para os reajustes do salário mínimo, a 

ser utilizada nos anos seguintes, com base na inflação anterior mais 
uma taxa de crescimento real baseada na expansão anterior do PIB 
brasileiro. Portanto, desde 2011, a cada ano um Decreto Presidencial 
estabelece um novo valor para o salário mínimo nacional considerando 
a fórmula definida pela legislação.

Desde 1º de janeiro de 2019, o salário mínimo nacional passou a ser R$ 
998,00 (mensal), ou R$ 4,54 (valor por hora), o que equivale a cerca 
de 316,82 CAD (mensal) ou 1,44 CAD (valor-hora), conforme a taxa de 
câmbio corrente (de 25 de setembro de 2019).

É importante mencionar que os estados brasileiros (equivalentes às 
províncias canadenses) podem estabelecer, mediante leis estaduais, 
um salário mínimo específico e aplicável apenas a determinadas 
profissões. Alguns estados promulgam esse tipo de leis e outros não.

Além disso, as convenções e acordos coletivos negociados pelos 
sindicatos podem estabelecer salários mínimos específicos aplicáveis aos 
empregados que representam.

Reajustes salariais periódicos

Não existe obrigação legal de reajustes salariais periódicos no Brasil. 
Eles são livremente negociados pelos sindicatos, que tradicionalmente 
o fazem anualmente. 
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Tais reajustes tendem a ser feitos em percentual que cobre a inflação dos 
últimos 12 meses, às vezes acompanhado de um percentual de ganho real. 

O governo não tem controle sobre os salários do setor privado.

Jornada de trabalho

O limite da jornada de trabalho ordinária, no Brasil, é definido pela 
Constituição Federal como sendo de 44 horas em um período de seis 
dias, embora seja autorizada negociação de acordo entre as partes 
para permitir a compensação, a fim de possibilitar mais de oito horas 
de trabalho por dia (dentro de certos parâmetros), desde que o limite 
de 44 horas semanais seja respeitado.

Conforme explicado, as horas extras devem ser remuneradas com um valor 
adicional equivalente a pelo menos 50% do valor da hora de trabalho normal, 
mas um plano de compensação de horas (banco de horas) pode ser acordado

Benefícios

Benefícios são bastante populares no Brasil, pois como a média salarial é 
baixa e muitas empresas têm seus empregados representados por sindicatos, 
grande parte dos trabalhadores é titular de direitos previstos por acordo e 
convenções coletivas que definem outros benefícios além dos legais.

Em geral, poucos são os garantidos por lei. O mais conhecido é o vale-
transporte, que é a obrigação de os empregadores custearem aos seus 
empregados as tarifas de transporte público relativas ao percurso 
casa-trabalho-casa. Anteriormente, esse custeio costumava ser feito 
através da compra de vales-transporte pelos empregadores, mas 
atualmente, o sistema de transporte público da maioria das grandes 
cidades disponibilizada cartões pré-pagos eletrônicos recarregados 
pelos empregadores a cada mês.

Por lei, os empregadores devem custear o vale-transporte para seus 
empregados e podem deduzir o custo do salário do empregado, até 
o limite de 6% do salário bruto do mesmo.

Outro benefício previsto em lei é o auxílio-creche. É obrigatório às 
empresas que possuem em seu quadro de empregados mais de 30 
mulheres. Originalmente, a lei apenas estabelecia que as empresas 
necessitavam oferecer um serviço de creche. Porém, há mais de 30 
anos o governo autorizou-as a realizarem o reembolso dessa despesa 
em vez de prestarem o serviço. As regras de elegibilidade em termos 
de idade dos filhos, bem como o limite de reembolso, entre outras, 
devem ser estabelecidas por negociação coletiva.

Os benefícios mais comuns concedidos por convenções e acordos 
coletivos são o vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico etc.
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CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Sistema de Resolução de Conflitos trabalhistas

Não existem tribunais administrativos no Brasil com poder para julgar 
litígios trabalhistas entre empregadores e empregados. Tais causas 
são julgadas unicamente por tribunais judiciais especializados.

O sistema judiciário trabalhista no Brasil possui três instâncias de 
jurisdição: a primeira é ocupada por juízes individuais (juízes do 
trabalho), seguida por cortes de apelação (tribunais regionais do 
trabalho), e finalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) também pode julgar 
causas trabalhistas (após passarem pelo TST) no que diz respeito a 
normas constitucionais trabalhistas.

Mesmo assim, o sistema judiciário trabalhista é o mais célere 
comparado com os outros ramos da Justiça no Brasil, assim como 
é o que possui a mais alto índice de digitalização. Atualmente, 
praticamente todos os processos trabalhistas no País tramitam 
eletronicamente. Os advogados e as partes podem até mesmo 
acessar os autos dos processos utilizando um aplicativo de celular.

As custas judiciárias não são altas e perfazem 2% do valor da causa, 
com pequenos acréscimos para procedimentos na fase de execução. 

Elas devem ser pagas ao final do processo pela parte que perde a 
causa, que também deve pagar honorários advocatícios de 5% a 15% 
do valor da causa para o advogado da parte vencedora. Por outro 
lado, há o benefício da “gratuidade de justiça” para a maior parte dos 
trabalhadores, que assim não necessitam pagar custas e honorários 
quando perdem, embora tais valores possam ser deduzidos de 
qualquer valor obtido pelo trabalhador no processo.

Todos os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente desde 
a data do dano causado e devem também ser acrescidos de juros de 
mora de 1% ao mês contados da data do ajuizamento da ação.

Até a segunda instância (tribunais regionais do trabalho), as partes não 
necessitam estar representadas por um advogado, embora a maioria 
o esteja. Entretanto, é necessária a representação por advogado para 
procedimentos perante o TST e o STF.

De acordo com o relatório Justiça em Números de 2019, produzido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2018 um processo 
trabalhista no Brasil demorou em média 27 meses para ser 
concluído (do início ao fim, incluindo todas as instâncias, sem 
considerar entretanto a fase de execução), ou seis anos e quatro 
meses incluindo a fase de execução. O tempo de tramitação pode 
variar, entretanto, conforme o estado ou mesmo a cidade onde o 
processo tramita.
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Principais causas de litígios trabalhistas

O TST possui algumas estatísticas sobre os processos. De acordo 
esses dados, as principais causas de litígio trabalhista entre janeiro 
e julho de 2019 e foram: 

-  Verbas rescisórias (aviso prévio indenizado, multa rescisória 
do FGTS, prazo de pagamento das verbas, etc.);

-  Pagamento de horas extras; 
-  Intervalo intrajornada;
-  Adicional de Insalubridade;

Fiscalização Trabalhista

A fiscalização trabalhista no Brasil é realizada pela Subsecretaria 
de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Até 2019, tal 
atividade era de competência do Ministério do Trabalho, porém tal 
ministério não existe mais.

A subsecretaria mencionada é um órgão do governo e as fiscalizações 
são feitas por Auditores-Fiscais do Trabalho, que as realizam por 
meio de solicitação de documentos (eletronicamente ou em papel), 
ou mesmo por meio de inspeções in loco aos locais de trabalho.

Quando uma irregularidade é verificada, eles lavram um auto de 

infração e a empresa autuada tem um prazo para resposta. Após a 
resposta e a decisão por parte do órgão, a empresa pode recorrer 
perante o departamento encarregado na Subsecretaria, cuja decisão 
é final.  Entretanto, as empresas ainda podem contestar tal decisão 
final judicialmente perante a Justiça do Trabalho, percorrendo todas 
as instâncias do sistema judiciário trabalhista brasileiro.

As decisões da Subsecretaria impõem multas pecuniárias ou 
podem até mesmo impor interdições totais ou parciais de locais 
de trabalho.

As multas pecuniárias não revertem para os empregados, tendo 
como destinatário o governo. Tais valores tradicionalmente 
não eram elevados, porém, em novembro de 2019, uma medida 
provisória editada pelo governo (mas que precisa ser confirmada 
pelo Parlamento) alterou o sistema de penalidades e aumentou os 
valores das multas para um patamar consideravelmente superior.

Destacamos ainda que, em casos que envolvam descumprimento 
reiterado de normas trabalhistas pelas empresas, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) pode ajuizar ações civis públicas 
(ações coletivas) representando todos os empregados afetados e 
pleiteando danos causados, bem como que a empresa seja forçada 
a cumprir as normas. O MPT pode também propor um Termo de 
Ajustamento de Conduta em tais casos.
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Principais aspectos de saúde e segurança do trabalho

O Brasil possui uma extensa legislação relativa a saúde e segurança do 
trabalho. A maior parte disso são regulamentos editados pelo Secretário 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (até 2018 
era competência do Ministro do Trabalho). Por serem regulamentos, 
tais normas não precisam ser aprovadas pelo Parlamento, visto que a 
lei delega para as autoridades mencionadas o poder de expedir normas 
em tal matéria, o que permite que elas sejam atualizadas regularmente.

A maior parte das regras referentes ao tema está contida em um 
conjunto de normas chamadas “Normas Regulamentadoras”, 
também conhecidas pela sigla NRs.

Atualmente existem 37 NRs, algumas delas dispondo acerca de regras 
gerais, outras estabelecendo diretrizes referentes a determinadas 
atividades (serviços em eletricidade, trabalhos a céu aberto etc) ou 
relativas à utilização de equipamentos específicos (fornos, vasos de 
pressão etc). Também há NRs que contêm regras aplicáveis apenas 
a alguns setores, como construção civil, agricultura, mineração, 
indústria naval, plataformas de petróleo etc.

Em caso de descumprimento de tais normas, multas pecuniárias 
podem ser aplicadas, bem como interdições totais ou parciais do 
local de trabalho em casos graves. A fiscalização é realizada pelos 

Auditores-Fiscais da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do 
Ministério da Economia, visto que isso faz parte do sistema regular 
de fiscalização trabalhista.

O MPT também atua em caso de descumprimento reiterado das 
referidas normas, por meio de ações civis públicas (ações coletivas) 
e propostas de termos de ajustamento de conduta, conforme 
mencionado no tópico anterior.

O desempenho de saúde e segurança do trabalho também é 
considerado anualmente como um fator moderador para calcular 
parte da alíquota da contribuição previdenciária patronal. Portanto, 
se uma empresa não gerencia bem tais aspectos, isso pode aumentar 
a alíquota de tal tributo em determinado ano.

Por fim, se uma empresa não cumpre com as normas de saúde e 
segurança do trabalho e um acidente ou doença do trabalho venha a 
ocorrer, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pode cobrar 
judicialmente da empresa os custos com benefícios previdenciários.  ■
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Introdução
No Canadá, a competência sobre as leis trabalhistas é compartilhada 
entre os governos provinciais e federais. A maioria das empresas é 
regulamentada pelas leis provinciais e alguns setores específicos estão 
sob a competência do governo federal. Embora os direitos  possam 
variar de uma província para outra, existe certa uniformidade quanto às 
normas disciplinadoras da relação de emprego.

DEFINIÇÕES BÁSICAS

Definição de Empregado

O contrato de trabalho é aquele segundo o qual uma pessoa, o 
empregado, se compromete, por um período determinado ou 
indeterminado, a trabalhar mediante remuneração de acordo com as 
instruções e sob a direção ou controle de outra pessoa, o empregador. 
Essas condições básicas devem estar presentes para que se fale em 
contrato de trabalho, e não em contrato de prestação de serviços, em 
que não existe relação de subordinação.

Principais Leis

Toda província ou território canadense aprova a legislação que 
estabelece as normas mínimas da relação de emprego, aplicáveis 

aos empregados sob sua competência legislativa. O governo federal 
faz o mesmo. Essas leis garantem principalmente normas relativas 
ao salário mínimo, à carga horária máxima diária e semanal, ao tempo 
mínimo de intervalo exigido no trabalho, às férias e sua remuneração, 
aos feriados oficiais, às diversas licenças remuneradas e não 
remuneradas, à igualdade de remuneração e aos prazos mínimos 
para aviso prévio e verbas rescisórias.

As principais leis trabalhistas aplicáveis em Quebec são as seguintes:

• Código Civil de Quebec, CQLR c CCQ-1991;
• Lei de respeito às normas trabalhistas (Act respecting labour 

standards), CQLR c N-1.1;
• Lei de respeito a acidente industrial e doença do trabalho (Act 

respecting industrial accidents and occupational diseases), 
CQLR c A-3.001;

• Lei de respeito à saúde e segurança no trabalho (Act respecting 
occupational health and safety), CQLR c S-2.1;

• Código do Trabalho (Labour Code), CQLR c C-27;
• Código do Trabalho Canadense (Canada Labour Code), RSC 

1985, c L-2.

Essas leis estabelecem normas mínimas que não podem ser objeto de 
renúncia em contrato. Os tribunais canadenses, em caso de ambiguidade, 
geralmente interpretam essas normas em favor do empregado.



DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁ

17

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NO CANADÁ 
POR MARC-ALEXANDRE GIRARD

DIREITOS E DEVERES

Direitos básicos: empregados x prestadores de serviço independentes

Conforme mencionado no primeiro item, a principal diferença entre o 
prestador de serviço independente e o empregado está relacionada à 
execução do trabalho. Em um contrato de prestação de serviço, não 
há relação de subordinação entre o prestador de serviço e o cliente. O 
prestador de serviço é livre para escolher os meios e métodos destinados 
à execução de seu trabalho e cumprimento de suas obrigações. 

O empregado, por outro lado, exercerá suas atividades e desempenhará 
suas funções sob o controle e comando do empregador. 

Para diferenciar as duas situações, um inspetor ou os tribunais verificarão 
se o indivíduo realizou seu trabalho no estabelecimento do suposto 
empregador, se ele usou suas próprias ferramentas, seus próprios 
materiais e não os do suposto empregador etc. Esses fatores são 
indicativos, mas não conclusivos em si. Normalmente, a análise de cada 
caso concreto é que permite identificar da situação da pessoa, quando 
esta não for clara ou quando for ambígua.

Terceirização: permissão e responsabilidade das partes

Em regra, no caso de uma venda, mesmo que o alienante demita os 

funcionários e o adquirente os contrate, normalmente há uma continuidade 
do emprego reconhecida pela lei e pelos tribunais. A Lei de respeito às 
normas trabalhistas e o Código Civil de Quebec tratam dessa situação 
quando os empregados não são sindicalizados.

Quando os empregados de uma empresa são sindicalizados, o Código 
do Trabalho aplica fundamentalmente a mesma regra. Declara que “A 
alienação ou operação de uma empresa por outrem, no todo ou em parte, 
não invalidará nenhuma certificação concedida nos termos deste código, 
nenhum acordo coletivo nem processo para obtenção da certificação ou 
para a realização ou execução de acordo coletivo”.

Além disso, no caso de o empregador estar subcontratando grande parte 
das funções da empresa, existe o risco de isso configurar uma transferência 
parcial da empresa. Nesse caso, o adquirente também será responsável da 
mesma forma que o alienante. Essa questão depende muito dos fatos, que 
terão que ser cuidadosamente analisados pelo magistrado antes de decidir.

Impostos sobre a Folha de Pagamento

No Canadá os empregadores são obrigados por lei a deduzir na fonte 
o imposto de renda e as contribuições dos empregados no caso de 
determinados programas sociais, para que esses recursos sejam repassados 
ao governo. Os programas sociais variam em todo o país, dependendo da 
província em que o empregador atua. No entanto, alguns impostos sobre 
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a folha de pagamento se aplicam a todos. Por exemplo, empregadores e 
empregados precisam fazer contribuições de acordo com a Lei Federal de 
Seguro de Emprego e as leis que estabelecem o Plano de Aposentadoria 
do Canadá (na província de Quebec, o Plano de Aposentadoria de Quebec).

Além disso, existem vários programas sociais que exigem deduções 
por parte do empregador. Por exemplo, em Quebec, além do Plano de 
Aposentadoria de Quebec, há o Imposto de Renda de Quebec, o Fundo 
de Saúde e Serviços, o Plano de Seguro Parental de Quebec, a Comissão 
de Normas de Trabalho e o Fundo de Saúde e Segurança no Trabalho.

Os impostos sobre a folha de pagamento podem variar de uma província 
para outra. No entanto, o empregador certamente terá que contribuir 
para vários programas sociais, deduzindo certos valores na fonte.

Representação dos empregados e sindicatos

O direito de fundar um sindicato ou de dele participar é garantido pela 
Constituição do Canadá. A legislação trabalhista, tanto na esfera federal 
como na provincial, visa estabelecer um regime jurídico para esses direitos. 
Os empregadores são, portanto, obrigados a reconhecer um sindicato 
(com alguma discussão possível sobre a “unidade de negociação”) 
e a negociar com ele de boa fé, a fim de concluir um acordo coletivo. 
O objetivo desse acordo é proteger os empregados e o empregador. 
Enquanto o acordo coletivo estiver em vigor, greves de funcionários e 

patronais são ilegais. Essas manobras são permitidas durante o período 
de negociação, que é previsto em lei.

Depois que uma associação é credenciada, ela se torna o único 
representante dos funcionários junto ao empregador. 

Além disso, o empregador deve deduzir as contribuições sindicais do salário 
de seus funcionários que sejam parte da unidade de negociação. O funcionário 
pode se recusar a ser membro de uma associação, mas ainda assim terá que 
pagar um valor equivalente às contribuições sindicais, uma vez que a associação 
tem o dever de representá-lo. Esse sistema proporciona estabilidade nas 
relações de trabalho e promove direitos coletivos, e não individuais.

Tanto a legislação federal como a de Quebec estabelecem regras para a criação 
de um sindicato. Existe um processo de certificação para que o sindicato seja 
reconhecido e também existem medidas para os empregadores que se opõem 
à descrição do objeto  da negociação, conforme descrito pelo sindicato.   

Quando surge uma divergência entre o empregador e o sindicato sobre a 
aplicação do acordo coletivo, o Código do Trabalho determina que a divergência 
seja formalizada via reclamação trabalhista a ser decidida por um árbitro. 

No entanto, quando o empregador ou sindicato é acusado de práticas 
ilegais, o Código do Trabalho exige que o Tribunal Administrativo do 
Trabalho, um tribunal especializado, decida sobre a controvérsia.
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Tipos de rescisão e respectivos direitos

É sabido que no Canadá não existe o conceito de emprego “por tempo 
indeterminado”. Sendo assim, o empregador que demite um funcionário 
sem justa causa deve enviar um aviso prévio com antecedência suficiente 
ou pagar uma indenização em substituição a esse aviso.

Em Quebec, tanto o Código Civil de Quebec quanto a Lei de respeito às 
normas trabalhistas disciplinam o prazo da notificação. 

A jurisprudência baseada no Código Civil de Quebec “menciona um aviso 
prévio de prazo hábil”, que varia de uma a quatro semanas por ano de 
serviço. Esse prazo dependerá da idade do empregado, de seu cargo, 
das circunstâncias de sua contratação e da possibilidade de encontrar 
outro emprego.

A Lei de respeito às normas trabalhistas também menciona os requisitos 
mínimos de aviso prévio. O aviso será de uma semana se o funcionário 
contar menos de um ano de serviço ininterrupto, duas semanas se contar 
um ano a cinco anos de serviço ininterrupto, quatro semanas se contar 
de cinco anos a dez anos de serviço ininterrupto e oito semanas se contar 
dez anos ou mais de serviço ininterrupto.

O funcionário não pode abrir mão de seu direito ao aviso prévio ou à 
indenização em lugar do aviso prévio, o que significa que mesmo 

trabalhadores sindicalizados e sujeitos a acordo coletivo devem receber 
o mínimo garantido por lei. 

É importante observar que cada província e o governo federal têm 
legislação sobre demissões coletivas. O prazo do aviso nesse caso é 
prolongado, dependendo das circunstâncias.

Salário Mínimo por Hora

O salário mínimo horário é disciplinado pelas províncias. A partir de 1º 
de outubro de 2019, vigoram os seguintes valores:

Saskatchewan $11.31
Terra Nova e Labrador $11.40
Nova Brunswick $11.50
Nova Escócia $11.55
Manitoba $11.65
Ilha do Príncipe Eduardo $12.25
Quebec $12.50
Yukon $12.71
Nunavut $13.00
Territórios do Norte-Leste $13.46
Colúmbia Britânica $13.85
Ontário $14.00
Alberta $15.00
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Obviamente, a lei não permite que um empregador remunere os 
empregados abaixo do salário mínimo horário. Note-se que esta norma 
não se aplica a certas categorias de emprego, cujo salário mínimo por hora 
é estabelecido por regulamentação.

Ajustes salariais periódicos obrigatórios

Os empregadores decidem se e quando os empregados recebem 
aumentos salariais, se estes não forem estipulados por contrato ou em 
acordo coletivo. 

Os ajustes periódicos obrigatórios dos salários mínimos horários variam 
de uma província para outra. Em Quebec, o salário mínimo aumenta 
anualmente em 1º de maio. Consequentemente, o único requisito 
relativo aos ajustes periódicos de salário é que todo empregado receba 
pelo menos o mínimo prescrito em lei.

No entanto, as partes podem prever contratualmente que o salário aumentará 
de acordo com períodos pré-determinados. O mesmo se aplica a certos 
acordos coletivos.

Jornada de Trabalho

Assim como os outros temas discutidos aqui, as normas relativas à 
jornada de trabalho podem variar de uma província para outra. 

Para empresas regulamentadas em âmbito federal, a carga horária 
normal é de oito horas por dia e 40 horas semanais. As horas trabalhadas 
além dessa carga horária devem ser pagas como horas extras (150%). O 
Código de Trabalho Canadense estabelece, entre outras coisas, que a 
jornada semanal não poderá exceder 48 horas, com algumas exceções.

Em Quebec, a Lei de respeito às normas trabalhistas determina que a 
jornada de trabalho semanal regular é de 40 horas. Qualquer trabalho 
realizado além da jornada de trabalho semanal regular implica um 
adicional de 50% sobre o salário em vigor percebido por hora. 

A legislação de Quebec não estabelece um número máximo de horas 
de trabalho semanal, mas prevê o direito de recusa, que é exercido da 
seguinte forma:

O empregado pode se recusar a trabalhar:
1. mais de duas horas após a jornada de trabalho diária regular ou 

mais de 14 horas de trabalho por período de 24 horas, dentre 
estes o que for mais curto ou, para o empregado cuja jornada 
diária seja flexível ou não contínua, mais de 12 horas de trabalho 
por período de 24 horas;

2. mais de 50 horas de trabalho por semana ou, para o empregado 
que trabalha em uma área isolada ou no território de James Bay, 
mais de 60 horas de trabalho por semana;

3. se não tiver sido informado com pelo menos cinco dias de 
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antecedência de que seria obrigado a trabalhar, a menos que a 
natureza de suas funções exija que ele permaneça disponível, 
que seja trabalhador agrícola ou que seus serviços sejam exigidos 
dentro dos limites estabelecidos no item 1 acima.

Benefícios Adicionais

No Canadá, os empregadores são livres para conceder benefícios 
adicionais a seus empregados. Contudo, a legislação trabalhista não 
tutela benefícios adicionais, que não podem ser incluídos no cálculo 
da alíquota do salário mínimo horário.

Também no caso de demissão, o cálculo da indenização no lugar de 
aviso prévio pode ser afetado pelo valor desses benefícios.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Sistema de Solução de Controvérsias Trabalhistas

O sistema de solução de controvérsias na legislação trabalhista pode variar 
bastante, dependendo da jurisdição  em que o empregador atua e do tipo 
de reclamação envolvida. Há também uma distinção a ser feita quando as 
partes estão sujeitas a um acordo coletivo. Neste último caso, por exemplo, 
em Quebec, as partes serão submetidas à decisão de um árbitro. 

Além disso, no caso de funcionário não sindicalizado, foi estabelecido 
um regime especial em Quebec através da Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (doravante 
denominada CNESST).

Esse regime garante que o empregado que for vítima de prática proibida 
cometida pelo empregador ou que esteja sofrendo assédio psicológico 
possa apresentar uma queixa ao CNESST, que o representará perante 
um tribunal especializado.

O mesmo processo se aplica ao empregado que conte dois anos de 
serviço ininterrupto, que é demitido sem causa justa e suficiente. 

Em outros casos, como quando o empregado acredita que não recebeu 
pagamento de horas extras, o CNESST pode levar a reclamação do 
funcionário aos juízos civis. 

Principais causas de litígios trabalhistas

No Canadá, a principal causa de litígio na esfera trabalhista diz respeito 
aos direitos do empregado após seu desligamento. A alegação de 
prática proibida, de demissão sem causa justa e suficiente e de assédio 
psicológico também são causas comuns de controvérsias entre 
empregadores e empregados.
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Inspeção Laboral

O não cumprimento da legislação pode acabar custando caro para 
o empregador. Quando o empregado apresenta uma reclamação, 
dependendo da autoridade governamental à qual o empregador está 
sujeito, geralmente haverá um inspetor enviado ao local de trabalho 
para investigar a situação. Os empregadores têm o dever geral de 
cooperar nessas inspeções. As violações das leis de segurança e 
saúde ocupacional ou das normas trabalhistas podem resultar em 
reclamações trabalhistas e multas muito altas para os empregadores.

Principais questões de saúde e segurança no trabalho

Em Quebec, a saúde ocupacional é disciplinada principalmente 
por duas leis: 

• Lei de respeito a acidentes industriais e doenças do trabalho 
(Act respecting industrial accidents and occupational diseases), 
CQLR c A-3.001;

• Lei de respeito à saúde e segurança no trabalho (Act respecting 
occupational health and safety), CQLR c S-2.1

Geralmente, os empregadores são os responsáveis por garantir que o 
local de trabalho seja seguro. O seguro de indenização do trabalhador 
oferece proteção aos empregadores contra reclamações resultantes 

de lesões sofridas pelos funcionários no local de trabalho. 

De acordo com a legislação provincial que tutela a indenização aos 
trabalhadores, aos empregados cobertos geralmente é negado o 
direito de processar seu empregador, mas, em troca, podem pleitear 
benefícios no âmbito do plano de indenização. Quando o empregado 
sofre uma lesão no local de trabalho e no exercício de suas funções, 
a indenização é paga. Em Quebec, os empregados recebem uma 
porcentagem de seu salário a título de indenização. Essas provisões 
são amplamente financiadas por contribuições dos empregadores. 

No caso de a controvérsia surgir no âmbito de quaisquer dessas leis, a 
questão será dirimida por tribunal especializado. Por exemplo, se um 
empregado afirma ter sofrido uma lesão no trabalho, mas o empregador 
a nega, o Tribunal Administrativo do Trabalho decidirá a questão. ■



23

DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁLEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Legislação de Referência

Leis do Brasil:

• Constituição Federal do Brasil - Artigos 7° ao 11o;
• Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
• Lei nº 605/1949;
• Lei nº 3207/1957;
• Lei nº 4090/1962;
• Lei nº 5889/1973;
• Lei nº 6019/1974 modificada pela Lei nº 13.429/2017;
• Lei nº 7418/1985;
• Lei nº 7783/1989;
• Lei nº 8036/1990;
• Lei nº 9029/1995;
• Lei nº 10101/2000 – regulamenta políticas de participação dos  
  trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa;
• Lei nº 8212/91;
• Lei nº 8213/91;
• Lei nº 12506/2011.

Leis do Canadá e da província do Quebec:

• Constituição do Canadá
• Código Civil de Quebec, CQLR c CCQ-1991;

• Lei de respeito às normas trabalhistas (Act respecting labour stan 
  dards), CQLR c N-1.1;
• Lei de respeito a acidente industrial e doença do trabalho (Act  
  respecting industrial accidents and occupational diseases),   
  CQLR c A-3.001;
• Lei de respeito à saúde e segurança no trabalho (Act respecting   
  occupational health and safety), CQLR c S-2.1;
• Código do Trabalho (Labour Code), CQLR c C-27;
• Código do Trabalho Canadense (Canada Labour Code), RSC   
  1985, c L-2;
• Lei Federal de Seguro de Emprego
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