
Dinamica – casos

Caso 1
Caio tinha uma pequena loja, com poucos empregados, geralmente familiares. Um dia, chega Tício,
parente distante, e pede uma oportunidade de trabalho, pois largou a escola e há tempos procura um
emprego, sem sucesso. Como estava de fato precisando de mais ajuda, Caio ofereceu oportunidade
a Tício, mas desde já afirmou que não poderia assinar carteira, assim como não poderia pagar o
salário mínimo. Após alguns meses de trabalho sem qualquer problema, houve uma discussão entre
patrão e empregado, uma vez que Tício não foi autorizado a folgar durante as festas de carnaval. A
desavença causou o fim da relação e após alguns meses Tício ingressão com reclamação trabalhista,
buscando o reconhecimento do vínculo de emprego, bem como o pagamento das verbas rescisórias
inerentes à dispensa imotivada. Argumentos da cada parte.

Caso 2

Caio foi empregado de Tício durante vários anos e a relação sempre se houve muito bem. Caio era
um bom funcionário e a empresa dava lucro. Entretanto, após 20 anos, a empresa enfrentou passou
a  enfrentar  sérias  dificuldades  e  encerrou  suas  atividades.  Em  audiência  trabalhista,  as  partes
chegaram ao consenso de que as verbas devidas  chegavam a R$60.000,00. No entanto,  com o
encerramento da empresa, foram 5.000 empregados dispensados, simultaneamente, de modo que a
empresa não dispõe de patrimônio suficiente para arcar com a integralidade dos valores a cada
funcionário. Argumentos válidos na conciliação de parte a parte.  

Caso 3 

Acidente de trajeto. Empregado sofre acidente no caminho de volta de cada para o trabalho. Sofre
graves lesões e tem reduzida a sua capacidade laborativa, mas sem que as sequelas o incapacitem
para a função então exercida na empresa. No entanto, logo após o retorno do afastamento médico o
empregado é imotivadamente dispensado. Em ação trabalhista, o empregado pede a condenação da
empresa na obrigação de reintegrá-lo ao trabalho, bem como no pagamento de indenização por
danos materiais e morais Argumentos válidos na conciliação.


