
O RELACIONAMENTO DO DIREITO DO TRABALHO COM O DIREITO 

CONSTITUCIONAL, O DIREITO CIVIL E O DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

 

O presente texto conta um pouco do relacionamento do Direito do Trabalho com o 

Direito Constitucional, o Direito Civil e o Direito Previdenciário, em que esses foram de grande 

importância para o Direto do Trabalho, devido contribuir para agregação, consolidação e 

garantias do mesmo, pois, sendo o Direito do Trabalho considerado um ramo jurídico 

especializado, pelo fato dele manter relações permanentes com outros campos do Direito. 

O primeiro, quanto o relacionamento do Direito do Trabalho com o Direito 

Constitucional, podemos destacar que, ele foi fundamental para inserção justrabalhista no 

universo geral do direito, além de ser considerado como a base de todos os ramos do Direito, 

cujo um desses exemplos, em que podemos destacar é a sua relação com o Direito do Trabalho, 

em virtude do próprio texto Constituição Federal conter no seu Capítulo II – Dos Direito Sociais 

abrangendo uma parte da lei para tratar de preceito associados às Leis trabalhistas, como é o 

caso dos artigos 7º ao 11 da Constituição Federal de 1988, que discute alguns assuntos ligados 

ao direitos dos trabalhadores. 

As Constituições Federais brasileiras são importantes para o Direito do Trabalho pelo 

motivo dela conter normas fundamentais, incluindo tanto conteúdos programáticos, ideológicos, 

ou até mesmo, tendo como objetivo buscar definir a estrutura básica dos órgãos governamentais 

ligados às ações, às organizações sindicais e as relações de trabalho.  

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, novas Constituições foram promulgadas 

pelos países europeus contribuindo para atestar novos status ao processo de constitucionalização 

justrabalhista, que passaram a inserir nos textos Magnos direitos laborativos e dos princípios 

jurídicos alguns ligados aos assuntos de construção e desenvolvimento do Direito do Trabalho, 

sendo que ela iniciou no Brasil em 1934, como um conceito e uma estrutura normativos de 

Estado Democrático de Direito, tendo como um dos fundamentos a valorização do trabalho, 

principalmente do emprego, passando a ter, a ampliar e a consolidar ainda mais o ramo 

justrabalhista. 

O segundo, quanto o relacionamento do Direito do Trabalho com o Direito Civil 

podemos mencionar que é de ordem histórica, já que a matriz de origem do Direito do Trabalho 

foi o Direito Civil na parte de locação de serviços (ou seja, no locatio operarum), o que 

possibilitou o mesmo se desenvolver e criar a partir deste ramo a sua própria lei do Trabalho, 

fazendo com que essa autonominação do ramo justrabalhista ocasionasse uma separação com o 

ramo do Direito Civil, que seu objetivo principal era se consolidar com as suas próprias 

particularidades, além de ser considerado como fontes integrativas das lacunas do Direito do 

Trabalho. 

No entanto, mesmo o Direito do Trabalho tendo criado sua própria teoria e muito 

distinta do Direito Civil, vale destacar que, ela ainda mantém alguns traços da oriunda do 



Direito Civil, como, por exemplo, em caso de conflitos de regras jurídicas no ramo 

juslaborativo, (ou seja, quando ela for do tipo de regras proibitivas). Já, o Direito Civil pode ser 

descrito como da mesma forma e do tipo de fonte subsidiária do Direito do Trabalho, em que as 

questões ligadas às lacunas nas fontes principais desse ramo jurídico, conforme obervamos no 

art. 8º CLT, aponta para os casos de expressa determinação legal; principalmente, destacando 

que o seu objetivo visa objetivar a determinação dos meios e das situações relacionadas à 

responsabilidade do empregador diante do empregado, coforme se nota no parágrafo único, do 

art. 927, do Código Civil Brasileiro de 2002. 

E, o último, é o relacionamento do Direito do Trabalho com o Direito Previdenciário ou 

também, dito de seguridade social é compreendido como os assuntos ligados aos acidentes de 

trabalhos, de aposentadorias, de afastamentos por auxílio doença, do amparo à infância e 

adolescência, da proteção da maternidade, do salário família, entre outros assuntos relevantes. 

Quando refletimos na questão dos vínculos entre ambos os ramos é possível afirmar que 

eles são históricos, devido os dois segmentos jurídicos ter sido originário do mesmo processo de 

intervenção do Estado no mercado de trabalho, em que são provenientes da Europa Ocidental 

depois, da segunda metade do século XIX. 

No Direito Previdenciário trata do assunto associado aos parâmetros de contribuição do 

empregado, em que a lei descreve da seguinte maneira, segundo o art. 195, II, CF/88 dizendo 

que a contribuição do empregado seguirá a mesma lógica da regra constitucional, baseada na 

ideia de salário e nas parcelas a este associada, como, por exemplo, nas gorjetas, sendo que as 

parcelas correspondem às gorjetas, enquanto, as parcelas não salariais equivalem às 

indenizações.   

Portanto, no Direito do Trabalho, podemos mencionar que, corresponde à dimensão 

social mais relevante dos Direitos Humanos junto com o Direito Previdenciário, em que por 

meio deles os Direitos Humanos podem ter maior visibilidade nas questões associadas a essa 

temática.   
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