


1 
32 

TEMA 01 - ESTABILIDADES NO CONTRATO DE TRABALHO 

A estabilidade refere-se ao direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo que contra a vontade 
do empregador. Tal aspecto funda-se no princípio da causalidade da dispensa e destina-se a impedir a 
dispensa imotivada, arbitrária, ou ainda, abusiva, em razão de determinado fato gerador.  

Destaquemos, portanto, as principais hipóteses de estabilidades previstas no Direito do Trabalho: 

✓ Estabilidade decenal – artigo 492 da CLT

O empregado decenal caracterizava-se por ser aquele empregado que conquistava a estabilidade após 10 
anos de prestação de serviço ao mesmo empregador, tornando-se estável de forma permanente. No 
entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, o empregado deveria optar entre ser estável após 
10 anos de trabalho ao mesmo empregador, ou aderir ao regime do FGTS, quando não faria jus à 
estabilidade.  

Neste sentido, ao empregado optante pela estabilidade decenal e que na atualidade ainda labore nesta 
condição, a dispensa somente se torna válida mediante Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, 
quando a falta grave pelo empregado praticada tenha sido confirmada.  

Logo, a dispensa do empregado sem a ocorrência de falta grave por ele praticada torna-se inválida, de acordo 
com o artigo 494 da CLT, o que consequentemente gerará direito à reintegração ou indenização substitutiva, 
nos termos dos artigos 477 e 478 da CLT.  

No entanto, ressaltamos que a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime do FGTS 
passou a ser obrigatório, NÃO sendo mais possível o empregado conquistar a estabilidade decenal, ou seja, 
terá direito a esta modalidade de estabilidade somente o empregado que, até a entrada em vigor da CF/88, 
já haviam conquistado o direito. 

✓ Dirigente sindical - artigo 8º, VIII, da CF e Artigo 543, § 3º da CLT

O dirigente sindical goza de estabilidade desde o registro da sua candidatura e, se eleito, até 01 ano após 

o final do seu mandato (03 anos). A estabilidade do dirigente também se aplica aos seus suplentes, de

forma que se limita, portanto, a 07 titulares e 07 suplentes.

Caso o registro da candidatura a dirigente sindical se dê no transcorrer do cumprimento de aviso prévio, em 
caso de dispensa, ou ainda, em um contrato por prazo determinado, não haverá estabilidade, por tratar-se 
de uma estabilidade objetiva (ligada ao cargo e não à pessoa). 

A dispensa do dirigente sindical somente se torna possível mediante falta grave praticada e apurada por 
Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, conforme Súmulas nº 379 do TST e nº 197 do STF. 
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No entanto, observe que não gozam de estabilidade sindical o membro do conselho fiscal do Sindicato, 
conforme OJ nº 365, SDI-1 do TST, e o Delegado Sindical, conforme OJ nº 369 da SDI-1 e artigo 523 da CLT. 

Por fim, importante ressaltar que o Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave trata-se de uma ação 
regida pelo procedimento especial trabalhista, com o objetivo de rescindir o contrato de trabalho por falta 
grave de um empregado que goza de estabilidade.  

Neste procedimento, cada parte terá direito a oitiva de até 06 testemunhas, na forma do artigo 821 da CLT. 

O empregador deve ajuizar a ação no prazo decadencial de 30 dias, contados da suspensão do empregado. 
No entanto, a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que a suspensão do empregado é facultativa, 
considerando que a redação do artigo 494 da CLT prevê que o empregador “poderá” suspender o 
empregado, ou seja, não aponta como uma obrigatoriedade.  

Na hipótese de procedência da ação, ocorrerá a consolidação da rescisão do contrato de trabalho por justa 
causa do empregado estável; já no caso de improcedência da ação, o contrato continuará vigorando, e o 
empregador ficará obrigado a readmitir o empregado e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período 
de sua suspensão. 

✓ Dirigente eleito de Cooperativa de empregados 

Com estabilidade garantida pelo art. 55 da Lei nº 5.764/1971 (Política Nacional de Cooperativismo), aplicam-
se aqui as mesmas garantias asseguradas ao dirigente sindical, inclusive, a necessidade de Inquérito Judicial 
para Apuração de Falta Grave quando o empregado vier a cometer qualquer tipo de falta grave.  

No entanto, conforme OJ nº 253 da SDI-1 do TST, tal estabilidade NÃO se aplica ao membro SUPLENTE. 

✓ Representante dos trabalhadores no Conselho Nacional da Previdência social 

O artigo 3º, § 7º da Lei nº 8.213/1991 prevê que gozarão de estabilidade desde a nomeação até 01 ano após 
o término do mandato, o que se aplica também ao seu membro suplente.  

A dispensa somente é válida, nos termos do artigo supracitado, em razão de falta grave apurada em 
Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, nos termos consignados anteriormente. 

✓ Dirigente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) 

O empregado eleito para o cargo de direção da CIPA gozará de estabilidade desde o registo da candidatura 
até 1 ano após o final do mandato, conforme artigo 10, II, “a” do ADCT. 

É preciso destacar, no entanto, que a CIPA é constituída por representantes dos empregadores (indicados) 
e empregados (eleitos), sendo que apenas os representantes dos empregados possuem estabilidade, a qual 
poderá ser extinta caso o estabelecimento deixe de existir.  

A dispensa do cipeiro somente tornar-se-á válida quando cometida uma falta grave ou a estabilidade tiver 
chegado ao seu fim, sendo que, quando cometida uma falta grave, não se torna igualmente necessária a 
apuração mediante Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave.  
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Nos termos das Súmulas nº 676 do STF e da n° do 339 do TST, a garantia da estabilidade também se aplica 
ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA). 

✓ Estabilidade da Gestante 

Nos termos do artigo 10, II, “b” do ADCT, é vedada a dispensa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até 5 meses após o parto.  

Já a licença maternidade será de 120 dias, podendo-se iniciar 28 dias antes do parto, e perdurar até 92 dias 
após o parto. 

A Súmula nº 244 do TST, bem como a legislação vigente disposta na CLT, traz diversos aspectos relevantes 
os quais devemos nos ater:  

a) O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta da empregada gestante o 
direito à estabilidade; 

b) A estabilidade da gestante persiste mesmo quando o contrato pactuado for por prazo determinado, 
ou ainda, o estado gravídico se der no transcorrer do aviso prévio trabalhado ou indenizado, nos 
termos do artigo 391-A da CLT, uma vez é uma estabilidade subjetiva (ligada à pessoa e não ao cargo); 

c) A LC nº 146/2014 estende o direito à estabilidade da gestante a quem detenha a guarda do filho, 
na hipótese de falecimento da genitora. Já quando se tratar de aborto não criminoso, o artigo 395 da 
CLT prevê uma licença de 2 semanas; 

d) A dispensa da empregada gestante somente pode ocorrer mediante falta grave, NÃO necessitando 
o empregador se valer do Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. 

Por fim, destaca-se os atinentes a gestante que laborar em ambiente insalubre, conforme preceituado no 
artigo 394-A, da CLT: 

Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de:                  

I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 
gestação;                   

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, a gestação;                  

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação.                      

 
✓ Estabilidade por acidente ou doença do trabalho 

O artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 prevê que o empregado que sofre de acidente ou doença do trabalho tem 
direito à estabilidade de, no mínimo, 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário.  

A Súmula nº 378 do TST regulamenta a matéria, e prevê os requisitos para a estabilidade, quais sejam: 
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a) Afastamento superior a 15 dias, sendo os primeiros 15 dias hipótese de interrupção do contrato de 
trabalho, com o pagamento sob responsabilidade do empregador; e 

b) Percepção do auxílio-doença acidentário (código B-91). 

Quando a doença ou o acidente não for de trabalho, não haverá estabilidade, como ocorre quando o 
empregado percebe auxílio-doença comum (código B-31).  

No mais, observe algumas características peculiares do instituto em questão:  

a) O TST prevê que tal estabilidade persistirá, ainda que se trate de contrato por prazo determinado;  

b) Apesar das horas in itinere terem deixado de existir na nova ordem jus trabalhista, o acidente de 
trajeto em nada se confunde, podendo vir a caracterizar acidente do trabalho, quando no percurso 
casa-trabalho ou trabalho-casa; 

c) Os empregados domésticos também fazem jus à estabilidade acidentária, conforme artigo 11, II e 
artigo 18, § 1º da Lei nº 8.213/1991. 

 

TEMA 02 - SISTEMA REMUNERATÓRIO 

Salário e Remuneração 

Pelos serviços prestados pelo empregado ao empregador, surge o direito a uma contraprestação financeira.  

Neste sentido, compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do 
salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber. 

Assim sendo, podemos definir que a remuneração é gênero do qual salário e gorjeta são espécies.  

Vamos entender melhor! 

o Salário: é uma das parcelas da remuneração equivalente ao valor pago diretamente pelo 

empregador ao empregado como contraprestação decorrente da relação de emprego, abrangendo 

os períodos de prestação de serviços, o tempo à disposição do empregador e os períodos de 

interrupção do contrato de trabalho, conforme o artigo 457 da CLT. A contraprestação pode ser paga 

em dinheiro, ou ainda, parte em dinheiro e parte em utilidade (in natura). Quando houver 

contraprestação paga em utilidades, pelo menos 30% da remuneração deverá, ainda, ser em pecúnia, 

sendo vedado que o empregador remunere o empregado apenas na forma de utilidades. Ademais, 
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quanto ao salário a ser recebido pelo empregado, deverá observar-se o patamar mínimo ao qual ele 

fará jus, ou seja, o salário mínimo. 

o Gorjetas: é a importância paga por terceiros diretamente ao empregado ou por meio do empregador, 

porém destinado à distribuição aos empregados. Se considera gorjeta não somente a importância 

espontaneamente (espécie própria) dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado 

(espécie imprópria) pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinada à 

distribuição aos empregados.  

 

As gorjetas integram a remuneração para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 457, caput da CLT. 
No entanto, de acordo com o entendimento adotado pelo TST na súmula 354, as gorjetas não servem de 
base de cálculo para os seguintes direitos: 

 

 

 

 

 

Sublinha-se que o tema “gorjetas”, dentro da remuneração por produtividade, é uma das hipóteses em que 
o negociado se sobrepõe ao legislado, conforme advento da Reforma Trabalhista, em seu artigo 611-A, IX 
da CLT, in verbis: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a 
lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual. 

o Remuneração: compreende o binômio salário mais gorjeta, ou seja, é o conjunto de todas as verbas 

recebidas pelo empregado como contraprestação pelos serviços prestados. 

No que tange à CTPS, as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que 
seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, 
conforme disposição do artigo 29, § 1º da CLT.  

Acerca do tema, ainda destacamos:  

Repouso Semanal Remunerado 

Adicional Noturno 

Aviso Prévio 

Horas Extras 
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o Piso salarial: o artigo 7º, V, da CF prevê a fixação de piso salarial proporcional à extensão e à 

complexidade do trabalho;  

o Salário normativo: também chamado de piso da categoria, é fixado em convenção ou acordo coletivo 

de trabalho ou em sentença normativa, constituindo o valor mínimo de salário que pode ser pago ao 

trabalhador integrante de determinada categoria profissional; 

o Salário complessivo: vedado no Brasil, caracteriza-se por ser o pagamento realizado sem 

detalhamento das parcelas pagas, conforme Súmula nº 91 do TST.  

Considerando que no Direito do Trabalho sempre vigora a norma mais favorável ao trabalhador (princípio 
da norma mais benéfica), o trabalhador sempre terá direito ao salário mínimo de maior valor que lhe possa 
ser aplicado, conforme as regras esquematizadas abaixo para melhor entendimento: 

Salário Fixação Dirigido a: Aplicação 

Mínimo Lei Federal Todos os trabalhadores do 
país. 

Somente se não existir piso 
salarial, salário profissional ou 
salário normativo aplicáveis ao 
trabalhador. 

Piso Salarial Lei Estadual Todos os trabalhadores de 
um Estado, que não 
tenham direito a salário 
profissional ou salário 
normativo. 

Somente se não existir salário 
profissional ou salário 
normativo aplicáveis ao 
trabalhador. 

Profissional Lei (estatuto 
profissional) 

Todos os trabalhadores 
integrantes de uma 
profissão regulamentada. 

Somente se o trabalhador 
exercer a profissão 
regulamentada, e se o valor 
previsto for maior que o salário 
normativo aplicável à categoria 

Normativo Norma Coletiva Todos os trabalhadores de 
uma categoria 
profissional. 

Somente se o trabalhador for 
integrante da categoria 
profissional respectiva. 

 

o "Salário substituição":  em alguns momentos da relação laboral, o empregado poderá vir a receber 

salário maior, sem que este integre seus vencimentos mensais, como a título de exemplo, no caso de 

férias dos superiores hierárquicos, momento no qual o empregado subalterno ocupa as funções de 

seu superior, e receberá a remuneração correspondente ao período que o substituiu em suas 

funções, nos termos da Súmula 159 do TST. 

o Por fim, tem-se que “havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão 

constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso 

salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. No entanto, de acordo com 

precedentes do Supremo Tribunal Federal, na Administração Pública direta, autárquica e fundacional 
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não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra 

jornada de trabalho reduzida (OJ SDI-1 358, TST).” 1 

Parcelas Salariais e Indenizatórias 

A remuneração pode ser composta por parcelas que possuem natureza salarial, as quais gerarão reflexos 
nas demais verbas trabalhistas, bem como por parcelas de natureza indenizatória, as quais não integram 
ao salário e, automaticamente, não refletem em outras parcelas.  

Iniciaremos o estudo dividindo as parcelas de natureza salarial e natureza indenizatória para melhor 
esclarecimento:  

PARCELAS REMUNERATÓRIAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS 

Comissões e porcentagens PLR – Participação nos Lucros e Resultados 

Gratificações Legais Ajuda de custo 

Quebra de Caixa Diárias para viagem 

Adicionais Salariais: Adicional de hora extra, 
adicional noturno, adicional de transferência, 

adicional de insalubridade e adicional de 
periculosidade. 

Prêmios (Reforma Trabalhista) 

- Vale-transporte 

- Salário-família 

- Seguro-desemprego 

- PIS/PASEP 

- Stock Option 

- O empregador deverá efetuar o recolhimento do 
FGTS sobre as respetivas parcelas;  

- Essas parcelas geram reflexos em férias, 13º 
salário, aviso prévio etc. 

- Não há reflexo em outras parcelas de natureza 
salarial, bem como não incide o recolhimento de 
FGTS.   

▪ Parcelas de Natureza Salarial 

I. Gratificações Legais (artigo 457 da CLT) 

A gratificação refere-se a uma contraprestação paga pelo serviço prestado, os quais são realizados em 
determinadas condições específicas e pactuado entre empregado e empregador, de forma expressa, 
podendo ainda se dar de forma tácita, como acontece com as gratificações pagas de forma habitual pelo 
empregador.  

 

 

1 ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 482/483. 
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Tal verba adquirirá natureza salarial apenas quando tratar-se de gratificações legais, como se observa na 
gratificação natalina, gratificação de função e gratificação de quebra de caixa. Logo, a ausência de previsão 
legal acerca da gratificação fará com que esta verba não tenha natureza salarial e, por conseguinte, não 
gerará reflexos em outras verbas, conforme disposição do artigo 457, § 1º da CLT: 

§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões 
pagas pelo empregador. 

A gratificação natalina, também denominada como décimo terceiro salário, é de cunho obrigatório, 
conforme previsão do artigo 7º, VIII da CF, aplicável tanto aos empregados urbanos como aos rurais. O seu 
pagamento deverá ocorrer até 20 de dezembro, sendo que cada mês equivale a 1/12 (um doze avos) desta 
parcela, e em dezembro completa-se os 12 avos da remuneração devida pelos meses trabalhados ao longo 
do ano.  

Metade desta parcela deverá ser adiantada entre os meses de fevereiro e novembro, ou ainda, paga 
conjuntamente às férias, caso solicitado pelo empregado, sendo o seu cálculo realizado com base na 
remuneração. Desta forma, há reflexo de algumas verbas trabalhistas no décimo terceiro salário, como, por 
exemplo: gorjetas, horas extras (habituais), adicional noturno (habitual) e adicional de insalubridade e 
periculosidade.  

Já no que se refere à gratificação de função, prevista no artigo 62, parágrafo único, da CLT, devido torna-se 
o seu pagamento pelo empregador sempre que o empregado exercer funções relevantes perante a empresa, 
tal como, a título de exemplo, cargos relativos à supervisão, liderança, gestão, entre outros. 

Quando o empregado deixar de exercer a função de confiança, automaticamente poderá se suprimir a 
gratificação de função, tratando-se da hipótese de reversão de função, a qual é lícita contratualmente e nos 
termos do artigo 468, § 1º da CLT.  

Concluindo as gratificações legais, devemos nos ater à gratificação de quebra de caixa, a qual se refere à 
gratificação concedida ao empregado com a finalidade de compensar os riscos de eventual diferença de 
numerário verificado no fechamento do caixa do operador, de forma que possui nítida natureza salarial, e 
deve integrar o salário para todos os efeitos legais, nos termos da Súmula nº 247 do TST. 

II. Comissões e Percentagens 

As comissões e percentagens são pagas para determinada categoria de empregados que possui 
remuneração variável, sempre observado o direito ao salário mínimo, conforme a previsão constitucional do 
artigo 7º, VII da CF.  

Neste sentido, o doutrinador Sergio Martins Pinto2 explica a diferença entre os institutos:  

 

 

2 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Não se confunde comissão com percentagem (...) Comissão é gênero. Percentagem é 
espécie de comissão. As comissões se referem a um valor determinado como R$ 10,00 por 
unidade vendida, e as percentagens, como o próprio nome indica, seriam um porcentual 
sobre as vendas. 

Logo, com base na supramencionada explicação realizada pelo autor, ressaltamos que o empregado que 
receber exclusivamente por meio de comissões será denominado como comissionista puro, enquanto 
aquele que recebe as comissões em conjunto com outra parcela salarial fixa, denomina-se como 
comissionista misto.  

 

Quanto à época de pagamento das comissões e percentagens, devemos nos ater ao artigo 466 da CLT: 

Art. 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a 
transação a que se referem. 

§ 1º - Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das 
percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva 
liquidação. 

§ 2º - A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e 
percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. 

III.  Adicionais Salariais 

Os adicionais salariais são tidos como salário-condição, ou seja, deverão ser pagos pelo empregador 
enquanto perdurar a situação que lhes deu origem. Caso cessado o fato gerador, automaticamente cessará 
o adicional.  

 

 

o Adicional de hora extra 

As horas extras, quando pagas de forma habitual, gerarão reflexos em outras parcelas, tais como descanso 
semanal remunerado, décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso prévio.  

Quando o empregado exercer jornada extraordinária de maneira habitual por, no mínimo, 12 meses, a 
supressão de tal prática irá interferir diretamente em seus vencimentos, que gerará, por conseguinte, direito 
a uma indenização por parte do empregador. Nesse sentido, o TST editou a Súmula nº 291, a qual dispõe:  
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Súmula n° 291-TST: “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço 
suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao 
empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas 
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses 
de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas 
suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor 
da hora extra do dia da supressão.” 

 

o Adicional Noturno 

O adicional noturno deverá ser arcado pelo empregador sempre que os empregados laborarem no período 

considerado como noturno, variável conforme trabalhador urbano ou rural, como já estudado em aulas 

anteriores. 

Hoje, nos interessa relembrar a disposição da Súmula nº 60 do TST: 

Súmula nº 60 do TST - ADICIONAL NOTURNO. 

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos 
os efeitos.  

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é 
também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.  

Logo, quando o empregado laborar em período eminentemente noturno e tiver a sua jornada prorrogada 
para o período diurno, o adicional deverá ser prorrogado para as horas incidentes já sobre o período diurno, 
conforme item II da Súmula nº 60 do TST supracitada.  

Exemplo: Empregado que labora das 22h00min às 07h00min, o adicional continuará incidindo depois das 
05h00min, já que o labor se iniciou em período iminentemente noturno. 

 

No entanto, a reforma trabalhista alterou tal regramento para as jornadas 12x36, uma vez que o empregado 
que tiver sua jornada prorrogada para além das 5 horas da manhã não terá sobre a hora noturna a incidência 
do referido adicional, conforme artigo 59-A, § 1º da CLT. 

Com base neste entendimento legal, observa-se que o adicional noturno não gera direito adquirido, 
podendo, assim, ser suprimido quando o empregado deixar de laborar nesta condição.  Neste sentido, 
preceitua a Súmula nº 265 do TST: 

Súmula nº 265 do TST - ADICIONAL NOTURNO.  
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A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional 
noturno.  

O adicional noturno gera reflexo nas seguintes parcelas: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS, 
descanso semanal remunerado e aviso prévio.  

Por fim, nos termos do artigo 611-B, VI da CLT, caracterizar-se-á como objeto ilícito da negociação coletiva, 
as alterações que implicarem a supressão ou redução do referido adicional.  

o Adicional de Transferência  

O adicional de transferência de 25% do salário deverá ser pago ao empregado, sempre que este for 
transferido de local de trabalho de forma provisória e esta transferência implicar, necessariamente, sua 
mudança de domicílio (requisitos cumulativos). Caso a transferência tenha caráter definitivo, o empregado 
perderá direito ao respectivo adicional, ainda que haja a mudança de domicílio.  

A verba salarial em questão, uma vez preenchidos os requisitos legais que enseja seu direito, deverá ser 
paga a qualquer empregado, inclusive aqueles que exercem cargo de confiança ou possuam previsão 
contratual expressa ou implícita.  

Contudo, para que a transferência seja lícita nos casos de empregados que exerçam cargo de confiança, o 
empregador deverá provar a real necessidade de sua mudança, nos termos da Súmula nº 43 do TST. 

O adicional de transferência, uma vez pago ao empregado, gerará reflexo nas seguintes parcelas: décimo 
terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso prévio. 

o Adicional de Periculosidade  

O adicional de periculosidade deverá ser pago ao empregado que atuar em atividades consideradas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego como perigosas, nos termos do artigo 193 da CLT.  

São consideradas atividades perigosas aquelas que exponham o trabalhador a:  

o Inflamáveis; 

o Explosivos; 

o Energia Elétrica; 

o Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial; 

o Atividade de trabalhador em motocicleta;  

o Radiações ionizantes ou substâncias radioativas; 

o Bombas de gasolina; 

o Atividades em prédios de construção vertical com armazenamento de líquido inflamável  
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O adicional de periculosidade deve ser pago no importe de 30% sobre o salário-base, nos termos do artigo 
193, § 1º da CLT e gerará reflexo nas seguintes verbas: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e Aviso 
Prévio.  

O pleito do adicional perante a Justiça do Trabalho tem por requisito a necessidade obrigatória de perícia 
para sua concessão, conforme disposição do artigo 195 da CLT. 

Porém, quando o local objeto da perícia já se encontrar desativado, o magistrado deverá valer-se de outros 
meios de prova, conforme OJ nº 278 da SDI-I/TST. Um exemplo seria a prova emprestada. 

 

Destaca-se que quando o empregador pagar espontaneamente o adicional de periculosidade por 
determinado período, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual 
inferior ao máximo legalmente previsto, a perícia será considerada dispensada pelo magistrado, pois torna 
incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas, conforme entendimento jurisprudencial 
sedimentado por meio da Súmula nº 453 do TST. 

Acerca do tema, importante ainda verificar: 

Súmula n. 191 do TST: “O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico 
e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do 
adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de 
natureza salarial.” 

Ademais, o adicional de periculosidade deverá ser pago tão somente quando a exposição do empregado for 
permanente ou intermitente, como se pode verificar: 

TEMPO DE CONTATO – ATIVIDADES PERIGOSAS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

Permanente Adicional devido 

Intermitente Adicional devido 

Eventual Adicional não é devido 

Habitual, mas por tempo extremamente reduzido. Adicional não é devido 

Observe, ainda, que a negociação coletiva não poderá fixar o parâmetro de pagamento do referido 
adicional inferior ao limite legal de 30%, por tratar-se de objeto ilícito para fins de Acordo Coletivo de 
Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos do artigo 611-B, XVIII da CLT. 

✓ Adicional de Insalubridade 
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O adicional de insalubridade deverá ser pago ao empregado quando este for exposto a agentes físicos, 
químicos ou biológicos que sejam considerados insalubres, conforme rol previsto na Norma Regulamentar 
nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Nos termos do artigo 192 da CLT, a insalubridade deve ser paga em conformidade ao grau de agressividade 
do agente, podendo ser de 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% (grau máximo), com base no salário 
mínimo. Ademais, seu pagamento gerará reflexo em: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso 
prévio.  

No entanto, com o advento da reforma trabalhista, o enquadramento do grau de insalubridade poderá ser 
estipulado mediante negociação coletiva, contanto que se mantenha dentro das disposições contidas nas 
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho, conforme preceitua o artigo 611-A, XII da CLT. 

Logo, a previsão de enquadramento do grau de insalubridade poderá tão somente beneficiar o empregado, 
trazendo maior proteção e, em nenhuma hipótese, poderá prejudicá-lo.  

Acerca da possibilidade de pactuação de acordo de compensação em atividades insalubres, nos termos do 
artigo 60 da CLT, verifica-se que a pactuação do acordo de compensação dependerá da existência de licença 
prévia da autoridade competente, bem como realização de perícia, sem as quais o acordo não será válido 
e se aplicará multa administrativa ao empregador, conforme igualmente estabelecido na Súmula nº 85, VI 
do TST. 

Acerca do tema, tome nota também dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:  

Súmula n. 80 do TST: “A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos 
protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do 
respectivo adicional.” 

Súmula nº 139 do TST: “Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a 
remuneração para todos os efeitos legais.” 

▪ Parcelas de Natureza Indenizatória 

I. Ajuda de Custo (artigos 457 e 470 da CLT) 

Como regra, ajuda de custo corresponde a um valor pago ao empregado, em uma única parcela, em razão 
de transferência para local distinto do que resultar do contrato de trabalho. Um exemplo ocorre na 
hipótese de um empregado ser transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando a empresa arcará 
com todo o custeio referente à mudança e este valor não terá natureza salarial para gerar reflexos em outras 
verbas.  

Narra o art. 457, § 2º, da CLT, que “as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, 
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem 
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.”   



 

 

   
14 
32 

 

II. Diária para viagem 

A diária de viagem paga pelo empregador não têm natureza salarial, contraprestativa ou remuneratória, à 
medida que traduzem, em sua essência, ressarcimento de despesas feitas em razão do estrito cumprimento 
do contrato de trabalho. Destinam-se tão somente a ressarcir as despesas com viagens, independentemente 
do percentual que correspondam ao salário mensal do empregado.  

Neste sentido, o artigo 457, § 2º da CLT, prevê que: 

§2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos 
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e 
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. 

III. PLR – Participação nos Lucros e Resultados 

O empregador, mediante negociação coletiva, poderá proporcionar ao empregado a participação nos lucros 
e resultados da empresa, conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº 10.101/2000 e artigo 7º, XI, da CF, e sem 
que esta verba adquira natureza salarial e gere reflexos nas demais verbas.  

A PLR deverá ser paga, quando for o caso, no máximo, duas vezes no mesmo ano civil, com período mínimo 
de um trimestre civil, isto é, de 3 meses entre um pagamento e outro, como se verifica no artigo 3º, § 2º 
da Lei nº 10.101/2000. 

O desrespeito a norma acima fará com que a PLR adquirirá natureza salarial e, por consequência, produza 
reflexos nas demais verbas trabalhistas.  

Devemos, ainda, observar o conteúdo sedimentado por meio da Súmula nº 451 do TST, pela qual observa-
se que o empregado que tiver o seu contrato rescindido anteriormente à época própria de distribuição da 
PLR, ainda assim terá direito ao seu pagamento de forma proporcional, sendo que qualquer disposição em 
contrário, ainda que mediante ACT ou CCT, será inválida.  

Vejamos 

Súmula n° 451-TST: “Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo 
coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos 
lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para 
a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o 
pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado 
concorreu para os resultados positivos da empresa.” 
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IV. Vale Transporte  

Regulamentado pela Lei nº 7.418/1985, deverá ser pago pelo empregador antecipadamente, com a única 
finalidade de custear as despesas de deslocamento do empregado entre a residência e o trabalho por meio 
de transporte público.  

O empregado participará dos gastos do deslocamento no importe de 6% que será descontado de seu salário 
básico, sendo o valor remanescente arcado pelo empregador. No entanto, caso o empregado gaste menos 
de 6% sobre o seu salário básico com despesas de transporte, o desconto ficará limitado ao valor do 
transporte. 

O valor a ser apurado no transporte terá por base as informações expressamente prestadas pelo empregado, 
as quais, se inverídicas, poderão gerar dispensa por justa causa.  

Por fim, observa-se, na forma da Súmula nº 460 do TST, que “É do empregador o ÔNUS de comprovar que 
o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda 
fazer uso do benefício.” 

V. Prêmios 

Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor 
em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 
esperado no exercício de suas atividades, o que envolverá diversos fatores como, a título de exemplo, 
produtividade acima do esperado (superação de metas), assiduidade, qualidade, entre outros.  

Poderá estar previsto em regulamento interno da empresa, ou ainda, expressamente no próprio contrato 
de trabalho, conforme artigo 611-A, VI e XIV da CLT.  

VI. Auxílio-alimentação 

Com base no disposto no artigo 457, §§ 2º e 5º, da CLT, tem-se que o auxílio-alimentação pago pelo 
empregador possui natureza indenizatória, quando não realizada a sua contraprestação na modalidade de 
pecúnia (dinheiro).  

Com efeito, o fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de legitimação, 
tais como tíquetes, vales, cupons, cheques, cartões eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou de 
gêneros alimentícios, não possui natureza salarial. 

Salário Utilidade 

O salário do empregado pode ser composto por pecúnia (dinheiro) e utilidades (in natura), esta sendo paga 
em substituição à parcela que seria em dinheiro como, a título de exemplo, moradia, alimentação, entre 
outros.  
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A legislação prevê alguns requisitos para que a utilidade fornecida pelo empregador possua natureza 
salarial e seja apta a gerar reflexos em outras parcelas, assim sendo:  

1) A utilidade deverá ser fornecida de forma contínua/habitual. 

2) A utilidade fornecida deverá ter caráter de contraprestação, ou seja, a utilidade somente terá 

natureza salarial se caracterizar-se como uma vantagem PELA prestação de serviço, e não PARA a 

prestação de serviço (ferramentas de trabalho). 

Algumas utilidades que compõem o salário possuem um percentual máximo de desconto a incidir sobre o 

salário, conforme artigo 458 da CLT: 

Alimentação Habitação 

20% do salário contratual  Desconto de até 25% do salário contratual 

Em caso de empregado rural, a proporção revela-se diferenciada:  

Alimentação Habitação 

25% do salário contratual  Desconto de até 20% do salário contratual 

A CLT, art. 458, traz a previsão de que algumas utilidades arcadas pelo empregador não serão consideradas 
como salário utilidade para fins de cálculo (reflexos) em outras verbas. São elas: 

o Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de 

trabalho, para a prestação do serviço; 

o Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores 

relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;                          

o Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por 

transporte público;                    

o Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-

saúde;                        

o Seguros de vida e de acidentes pessoais;        

o  Previdência privada;                  

o O valor correspondente ao vale-cultura.                    

Destaca-se, ainda, que: 

o A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 

indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, 

seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares – Súmula 367, I, do TST. 

o O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde – Súmula 367, I, do 

TST. 
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TEMA 03 - RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS ESPECIAIS 

Alguns empregados possuem uma regulamentação especial, a exemplo da empregada doméstica, do 
trabalhador rural e do teletrabalho, vejam: 

Doméstica – LC nº 150/2015.  

É aquele(a) que presta seus serviços em âmbito familiar e sem qualquer finalidade lucrativa por 
parte do empregador, não sendo regido pela CLT, mas sim pela Lei Complementar nº 150/2015.   

O empregado doméstico não é tão somente aquele que presta serviços de limpeza, mas também 
todos aqueles que trabalham em âmbito residencial, como babá, cuidadora, motorista, piloto 
particular, cozinheiro etc.  

Tome nota dos requisitos caracterizadores do empregado doméstico:   

a) Prestação de serviço para pessoa ou família: o empregado doméstico sempre laborará para 
pessoa física, esta que pode envolver família, república de estudantes, casal, entre outros. 

b) Serviço em âmbito residencial: o trabalho desenvolvido pelo doméstico deve ser em âmbito 
residencial, o qual pode envolver, inclusive, a casa de campo ou de praia, por exemplo. 

c) Finalidade não lucrativa: o empregador não pode auferir lucro com o trabalho exercido pelo 
doméstico. Ex.:  se o empregado auxiliou o seu empregador na preparação de doces que serão 
vendidos para fins de sustento da família, este empregado deixará de ser doméstico.  

d) Trabalho realizado por período superior a dois dias por semana: a LC nº 150/2015 exige que o 
doméstico cumpra, entre outros requisitos, a continuidade, esta que é caracterizada por exigir um 
mínimo legal de labor acima de dois dias por semana, logo, três vezes por semana. Assim, caso o 
empregado labore menos de três vezes por semana prestando serviços de limpeza será caracterizado 
como “diarista” / “faxineira”, e não como doméstica regida pela LC nº 150/2015.  

Ademais, observem algumas peculiaridades das domésticas, envolvendo direitos e deveres legais, 
conforme LC nº 150/2015:  

o A idade mínima para ser doméstica é de 18 anos com fins de ter anotação na CTPS (e não 16 
anos); 
 

o Jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais;  
 

o Admite-se para doméstica a jornada 12x36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, 
de forma que, nesta hipótese, a lei autoriza, assim como previu a reforma trabalhista, a 
possível indenização dos intervalos para repouso e alimentação, quando suprimidos, nos 
termos do artigo 10 da LC nº 150/2015;  



 

 

   
18 
32 

 
o Hora extra:a doméstica terá direito a hora extra, quando laborar acima de 8 horas diárias, e 

com a remuneração da hora extraordinária sendo, no mínimo, de 50% superior ao valor da 
hora normal;  

 
o Instituição do banco de horas, mediante acordo individual escrito entre empregador e 

empregado - Artigo 2º, §4ֻº e 5º da LC nº 150/2015.  

 

As primeiras 40 horas extras mensais realizadas pelo empregado deverão ser pagas como hora 
extraordinária, e apenas as demais, que ultrapassarem a este montante, é que serão incluídas no banco 
de horas, e compensadas no prazo máximo de um ano.  

Com efeito, o labor realizado em domingos ou feriados deverão ser pagos de forma dobrada, quando não 

compensados, conforme o artigo 2º, § 8º, da LC nº 150/2015.  

o Direito ao adicional noturno no importe de 20% sobre a hora, quando se laborar entre o período das 
22h às 5h, sendo a hora reduzida, também chamada de ficta, de forma que uma hora equivale a 52 
minutos e 30 segundos;  
 

o Quando o empregado doméstico residir no mesmo local em que laborar, é vedado qualquer tipo de 

desconto referente à moradia – Artigo 18, § 1º, da LC nº150/2015;  
 

o Possibilidade de pactuação contratual por prazo determinado, conforme preceitos contidos no 
artigo 4º da LC nº 150/2015, observe: 

Art. 4o É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico:  

I - mediante contrato de experiência;  

II - para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição 
temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou 
suspenso.  

Parágrafo único.  No caso do inciso II deste artigo, a duração do contrato de trabalho é 
limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 
2 (dois) anos.  

Art. 5o O contrato de experiência não poderá exceder 90 (noventa) dias.  

§ 1o O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a soma dos 
2 (dois) períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias.  

§ 2o O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado 
após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 
(noventa) dias passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado.  
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Art. 6o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, o empregador 
que, sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a título de 
indenização, metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato.  

Art. 7o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, o empregado 
não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar 
o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.  

Parágrafo único.  A indenização não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado 
em idênticas condições.  

Art. 8o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, não será 
exigido aviso prévio. 

o No período de trabalho em viagem, acompanhando o empregador, deverá o empregado ter a sua 
hora remunerada na razão de 25% superior ao valor da hora normal de trabalho, na forma do art. 
11 da LC nº 150/2015;  
 

o No que tange ao período de descanso, o empregado faz jus a intervalos, descanso semanal 
remunerado e férias.  

O intervalo intrajornada é de, no mínimo, 01 hora e, no máximo, 02 horas, sendo autorizada a redução do 
intervalo para 30 minutos, quando houver acordo escrito entre as partes, não se fazendo necessária a 
existência de negociação coletiva para tal especificidade da relação laboral. 

Agora, quanto a jornada da doméstica e o respectivo intervalo, aplicar-se-á o regramento contido na CLT, 
qual seja:  

JORNADA INTERVALO 

ATÉ 4 HORAS NÃO HÁ INTERVALO 

ACIMA DE 4 HORAS E LIMITADA A 6 HORAS 15 MINUTOS 

ACIMA DE 6 HORAS 1 HORA DE INTERVALO (MÁXIMO DE 2H) 

Nos termos do artigo 13 da LC nº 150/2015, autoriza-se, ainda, o fracionamento do intervalo em dois 
períodos de no mínimo 01 hora cada um, até o limite de 04 horas diárias. 

o Direito as férias de 30 dias, podendo estas serem fracionadas em até dois períodos; 
 

o Direito a 13° terceiro salário;  
 

o Direito a férias acrescidas de 1/3 (Atente-se: período de 30 dias corridos);  
 

o Direito a repouso Semanal Remunerado; 
 

o Direito a aviso prévio proporcional; 
 

o Direito à licença maternidade de 120 dias; 
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o Direito à licença paternidade de 5 dias corridos; 

 
o A doméstica faz jus à estabilidade provisória gestante, garantida desde a confirmação da gravidez 

até 5 meses após o parto; 
 

o Direito à irredutibilidade salarial e à garantia do salário mínimo;  
 

o É obrigatória a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, devendo-se realizar o recolhimento mensal na importância de 8% sob a remuneração.  

Em substituição ao pagamento da multa de 40% ou 20% sobre os depósitos do FGTS nas hipóteses de 
rescisões imotivadas ou culpa recíproca, o empregado doméstico terá direito a um depósito mensal na 
importância de 3,2% sobre a sua remuneração, destinado a indenizar pela perda do emprego, esta sem 
justa causa ou por culpa do empregador.   

Ressalta-se que, nas hipóteses de pedido de demissão, dispensa por justa causa, término do 
contrato de trabalho por prazo determinado, aposentadoria e falecimento do empregado 
doméstico, os valores depositados mensalmente na importância de 3,2% serão integralmente 
resgatados pelo empregador; já hipótese de culpa recíproca, metade dos valores depositados 
serão movimentados pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo 
empregador; 

o No que tange aos possíveis descontos a serem efetuados na remuneração, observe os preceitos 
contidos no artigo 18 da LC nº 150/2015:  

Art. 18.  É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado 
por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem.  

§ 1o É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de 
adiantamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do 
empregado em planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de 
previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte por cento) do salário.  

§ 2o Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo 
quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, 
desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.  

o Aplicabilidade da prescrição bienal (2 anos) e quinquenal (5 anos);  
 

o Seguro Desemprego: o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao 
benefício do seguro-desemprego no valor de um salário-mínimo, por período máximo de 3 meses, 
de forma contínua ou alternada;  

 
o Direito à aposentadoria.  
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Trabalhador Rural – Lei nº 5.589/73 

O empregado rural, por meio da promulgação da Constituição Federal de 1988, teve seus direitos 
equiparados aos trabalhadores urbanos, apenas com algumas ressalvas específicas contidas na lei que o 
regulamenta, a Lei nº 5.889/73, esta não afetada pela Reforma Trabalhista.  

Neste sentido, vamos aos estudos acerca da característica deste trabalhador:  

o É obrigatória a sua inclusão no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, devendo-se realizar 
o recolhimento mensal na importância de 8% sob a remuneração.  
 

o Deve possuir os mesmos requisitos do trabalhador urbano para ter a geração de vínculo 
empregatício, quais sejam: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física;  

o A identificação do empregado como rural deverá ter por base a análise de alguns quesitos, quais 
sejam: o empregador deve ser obrigatoriamente rural, ou seja, pessoa física ou jurídica que explore 
atividade agroeconômica. Desta forma, não importa que o labor se dê em região urbana ou rural, 
mas tão somente que a finalidade da exploração da atividade seja a agricultura/pecuária, conforme 
prevê o artigo 3º da Lei nº 5889/73. 
 

o O empregado rural tem direito ao aviso prévio, mas sob uma perspectiva diferente a do trabalhador 
urbano:  

 
URBANO RURAL 

AVISO PRÉVIO – Mínimo 30 Dias 

Observe o preceito Constitucional: 

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei; 

AVISO PRÉVIO - Mínimo 30 Dias 

Observe o preceito Constitucional: 

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei; 

Dispensa sem justa causa: redução de duas 

horas diárias ou sete dias corridos, conforme 

artigo 488 da CLT.  

Dispensa sem justa causa: redução de um dia 

por semana. 

 
o O empregado rural está sujeito a mesma prescrição aplicável ao urbano, qual seja, dois anos para 

propositura da reclamação trabalhista, a contar do término do contrato de trabalho; e prescrição 
quinquenal, a qual retroage em cinco anos, a contar da propositura da reclamação trabalhista, 
limitando o período a que o empregado faça jus. Neste sentido,  
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Trabalhador “Hipersuficiente” 

A reforma trabalhista criou a figura do trabalhador “hipersuficiente”, este sendo diferenciado dos demais 

em razão de sua condição salarial, superior em duas vezes ao limite do teto da Previdência Social, bem 

como por ser portador de diploma de nível superior, nos termos do artigo 444 da CLT.  

Logo, o empregado poderá negociar com o empregador, e, ainda, com preponderância sobre os 

instrumentos coletivos e a lei, nos temas contidos no artigo 611-A da CLT.  

Acerca dos temas que podem ser acordados, como prevê o artigo 611-A da CLT: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a 
lei quando, entre outros, dispuserem sobre:      

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;                       

II - banco de horas anual;                             

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas;                          

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de 
novembro de 2015;                         

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, 
bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 
confiança;                       

VI - regulamento empresarial;                         

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;                              

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;                         

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual;                          

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;                         

XI - troca do dia de feriado;     

XII - enquadramento do grau de insalubridade;  

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho;                     

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas 
de incentivo;                           

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.                        

No entanto, conforme artigo 611-B da CLT, algumas matérias trabalhistas não são passíveis de flexibilização. 
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Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:   

I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;                 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;                      

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS);                    

IV - salário mínimo;                      

V - valor nominal do décimo terceiro salário;                      

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;                        

VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;                    

VIII - salário-família;                      

IX - repouso semanal remunerado;                        

X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por 
cento) à do normal;                       

XI - número de dias de férias devidas ao empregado;                     

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;                

XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;    

XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;                             

XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei;                        

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;                   

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;                     

XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas;                     

XIX - aposentadoria;                         

XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;                    

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho;           

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador com deficiência;                    
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XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;                  

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;                         

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso;                   

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito 
de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial 
estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;                              

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;                    

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre 
o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;                        

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;                     

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 
desta Consolidação.                    

Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas 
como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste 
artigo.      

Teletrabalho – Artigo 75-A ao 75-E da CLT  

O teletrabalho, atualmente regulamentado entre os artigos 75-A a 75-E da CLT, não se diferencia, em sua 

essência, do trabalho realizado nas dependências da empresa, mas goza de algumas características e 

peculiaridades. São elas: 

o O trabalho é prestado em âmbito externo às dependências do empregador, ou seja, a distância;  
 

o O empregado deverá se valer da utilização de tecnologia da informação/comunicação; 
 

o A formalização do contrato de trabalho, nesta condição, deve ocorrer de forma expressa e por 
escrito, conforme artigo 75-C da CLT; 

 
o Quando o empregado laborar na empresa, de forma presencial, e for alterado para o regime de 

teletrabalho, deverá existir uma concordância do empregado, para que se efetue este tipo de 
autorização, ou seja, mútuo consentimento entre as partes. Agora, a alteração do regime de 
teletrabalho para o presencial poderá se fazer de forma unilateral, por decisão do empregador, e 
devendo apenas existir um prazo de transição mínimo de 15 dias, devendo a mudança ser efetuada 
por meio de aditivo contratual; 

 
o A jornada de trabalho deste tipo de empregado será enquadrada no artigo 62, III, da CLT, ou seja, 

ele não ficará submetido a um controle de jornada, não se caracterizando como um trabalhador 
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externo, em especial, pelo empregado se comunicar com o empregador por meio de meios 
tecnológicos, mas também não está submetido às regras de jornada de trabalho. Logo, por se 
submeter a uma jornada de 8 horas diárias, não fará jus a adicional noturno, hora extra e intervalos; 

 

o O fato de o empregador, por vezes, deslocar-se à empresa para algumas atividades específicas não 
retira a caracterização de sua atividade como sendo de teletrabalho;  

 
o O artigo 75-D da CLT prevê que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento 

dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários para a adequada prestação do 
trabalho remoto, assim como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas 
em contrato escrito, ou seja, estipulado pelas partes em comum acordo; 

 
o Por fim, o artigo 75-E da CLT dispõe que o empregado deve ser instruído de maneira expressa e 

ostensiva acerca das precauções que deverá realizar para fins de evitar doenças e acidentes de 
trabalho. Nesse sentido, o teletrabalhador deverá assinar um termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Tal situação não excluirá a 
responsabilidade do empregador para fins de doença/acidente do trabalho, mas permitirá que este 
possa exigir do empregado o cumprimento das regras, e caso este se recuse, implicará uma possível 
dispensa por justa causa.  

TEMA 04 - RELAÇÃO DE EMPREGO 

A relação de emprego caracteriza-se por ter a figura do empregado, parte hipossuficiente, e o empregador, 
além dos requisitos caracterizadores dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: subordinação, habitualidade 
(ou continuidade), onerosidade (ou remuneração), pessoalidade e pessoa física (Macete de memorização 
– SHOPP).  

A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a relação saia do campo da relação de emprego, 
e passe a ser tão somente uma relação de trabalho, que também será tutelada pela justiça obreira com o 
advento da EC nº 45/2004, como se verifica no artigo 114 da CF.  

Os empregados, assim constituídos em uma relação de emprego, possuem o manto protetivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em contraponto aos demais (relação de trabalho) que possuem 
regramento próprio a eles aplicado. Nesse sentido, aquele que é tido como empregado deverá ter a sua 
Carteira de Trabalho (CTPS) assinada no prazo de cinco dias úteis, sob pena de pagamento de multa, 
aspecto este não passível de flexibilização por negociação coletiva, conforme artigo 611-B, I da CLT.  

Com o advento da reforma trabalhista, nos termos do artigo 47 da CLT, a ausência de registro dos 
empregados faz com estes possam ser autuados frente à fiscalização do trabalho.  

Diante deste panorama inicial, passamos a estudar os requisitos típicos e capazes de ensejar a formação do 
vínculo empregatício: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. 
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Pessoa Física  

A prestação de serviço deve-se dar obrigatoriamente por pessoa física ou natural, podendo ser o 
empregador (tomador) tanto pessoa física como pessoa jurídica. Neste sentido, o artigo 3º da CLT prega que 
é empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário”. 

Por vezes, verificamos alguns empregados detentores de CNPJ, e, portanto, prestando serviços como pessoa 
jurídica, o que no direito do trabalho chamamos do fenômeno conhecido por “pejotização”, que é rechaçado 
no direito do trabalho, por ser a forma que o empregador usa para se esquivar de suas obrigações 
trabalhistas.  

Pessoalidade 

A pessoalidade é um requisito diretamente ligado ao anterior, mas com suas devidas peculiaridades, em 
especial, por revelar o caráter de infungibilidade no que tange à figura do empregado. Ou seja, este 
requisito revela que o trabalhador, pessoa física, não poderá se fazer substituir por outro nos seus afazeres 
laborais, já que contratado, como regra, por suas características pessoais. 

Desta forma, a prestação do serviço deve se dar intuitu personae, salvo autorização do empregador para 
que o empregado se faça substituir em uma situação excepcional. 

Tal característica não se aplica a figura do empregador, que é regido pela fungibilidade, de forma que, 
qualquer alteração subjetiva no contrato de trabalho, no polo empresarial, não afetará o contrato de 
trabalho, mantendo-se as mesmas regras contratuais aplicáveis ao empregado sob a égide do empregador 
anterior, como ocorre na sucessão trabalhista (artigos 10 e 448 da CLT).  

Habitualidade ou “Não Eventualidade” 

O requisito da habitualidade, também conhecido como “não eventualidade”, traz a ideia de que o trabalho 
realizado não pode se dar de forma eventual ou ocasional, logo, o empregado sempre deverá ter uma 
expectativa de retorno, caso contrário poderá ser considerado como um autônomo ou eventual.  

Reparem que esta expectativa de retorno não exige um mínimo legal para que ele seja caracterizado como 
empregado, podendo o exercício da função se dar uma vez por semana, duas, três, ou quantas o empregador 
achar necessário. Mas quando a relação se referir à empregada doméstica, o requisito exigido é o da 
“continuidade” no emprego, ou seja, para considerar como empregada deverá laborar por período superior 
a dois dias por semana, logo, três vezes, caso contrário, configurar-se-á como “diarista” ou “faxineira”, 
conforme artigo 1º, “caput” da Lei Complementar nº 150/2015. 

Assim, o contrato de trabalho, em regra, caracteriza-se por ser de trato sucessivo, então, há uma 
continuidade no tempo. Vale a ressalva de que tal regramento foi relativizado pela reforma trabalhista, já 
que esta criou como modalidade contratual, o contrato de trabalho intermitente, o qual prevê que, ao longo 
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do contrato de trabalho, poderá haver períodos de atividade e inatividade do obreiro, sem que isto 
descaracterize a relação empregatícia, como veremos nas próximas aulas.  

Onerosidade  

Significa que para haver relação de emprego, todo trabalho prestado deverá estar suscetível a uma 
contraprestação financeira, caso contrário, estaríamos diante de um trabalho voluntário.  

Logo, o contrato de trabalho revela-se bilateral, sinalagmático e oneroso.  

Subordinação  

O empregador detém, entre outros, o poder diretivo, no qual poderá organizar e dirigir a prestação de 
serviço, sob as quais o empregado estará subordinado. 

A subordinação jurídica é a tese mais aceita pela doutrina e jurisprudência, pregando que a subordinação 
do empregado decorre da lei, de forma que, quando o empregado aceita trabalhar para determina 
empregador, acaba por se subordinar às regras estipuladas neste contrato de trabalho.  

TEMA 05 - FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

A rescisão do contrato de trabalho poderá se dar de diversas formas. Cabe ressaltar que, 

independentemente da hipótese de rescisão contratual, a assistência pelo sindicato ou Ministério do 

Trabalho não se faz necessária para fins de validade na rescisão, não importando, inclusive, o tempo ao qual 

o empregado esteja prestando o serviço.  

Dentre as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, algumas merecem a nossa atenção. Vejamos: 

Dispensa por justa causa 

A dispensa por justa causa está regulamentada no artigo 482 da CLT, de forma que se o empregado praticar 
alguma das condutas inseridas neste rol taxativo, consideradas como falta grave, implicará sua dispensa.  

Nos termos do entendimento sedimentado pelo TST, a extinção do contrato de trabalho caracterizada pela 
capitulação de qualquer das alíneas do artigo 482 da CLT, capaz de ensejar a dispensa com justa causa deve 
ficar muito clara, a partir de um conjunto probatório idôneo e robusto, eis que é a penalidade máxima 
imputável ao empregado. Com efeito, a resolução do pacto laboral por culpa do trabalhador deve ater-se a 
determinadas regras, tais como a proporcionalidade da falta cometida à sanção que a deve punir, a 
atualidade da falta e correlação com a prestação do serviço. 
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A extinção do contrato de trabalho por justa causa é informada pelos seguintes requisitos: 

a) Legalidade: somente são consideradas justas causas as condutas expressamente indicadas em lei; 

b) Proporcionalidade: o empregador deve respeitar uma proporcionalidade entre a gravidade da falta 

e o tipo de punição aplicada, devendo ser aplicadas as penas menos severas para as infrações mais 

leves, reservando-se a dispensa por justa causa apenas para as faltas graves praticadas pelo 

empregado; 

c) Imediatidade ou atualidade do ato faltoso: assim que o empregador tomar conhecimento da 

prática de uma falta grave, deve aplicar a punição ao empregado, dispensando-o por justa causa. 

Deixando passar o tempo sem aplicar a punição, a impressão que se tem é de que a gravidade não foi 

tal e, consequentemente, ocorreu o perdão tácito; 

d) Non bis in idem: não é permitido ao empregador punir a mesma falta com mais de uma sanção. Ele 

não pode reconsiderar o ato punitivo para agravá-lo ou repeti-lo. Veda-se, portanto, a dupla 

penalidade. 

São as hipóteses que constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:  

a) Ato de improbidade: é o ato praticado pelo empregado que causa dano patrimonial ao empregador 
ou a terceiro, em função de comportamento vinculado ao contrato de trabalho, com o objetivo de 
alcançar vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, apropriação indébita, quebra de maquinário da 
empresa etc.  

b) Incontinência de conduta ou mau procedimento: a incontinência de conduta consiste no ato 
praticado pelo empregado com conotação sexual, de forma a perturbar o ambiente de trabalho. Ex.: 
troca de e-mails (corporativo) com conteúdo pornográfico, assédio sexual perante outros empregados 
de mesmo nível hierárquico ou não etc. Já no que tange ao mau procedimento, trata-se de conduta 
culposa do empregado que atinja a moral, sob o ponto de vista geral, excluído o sexual, prejudicando 
o ambiente laborativo ou as obrigações contratuais do obreiro. Ex.: dirigir o veículo da empresa sem 
habilitação ou autorização, utilizar-se de tóxico na empresa etc. 

c) Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço: a negociação habitual será verificada quando o empregado praticar atos de compra e venda, 
durante o horário de expediente laboral e sem que tenha havido autorização patronal neste sentido. 
No que tange à concorrência desleal, esta afronta a lealdade contratual, um dos princípios básicos 
presentes no contrato laboral. Ex.: empregado que comercializa bens durante o expediente, ou ainda, 
oferece o mesmo produto com o qual a empresa trabalha, mas com valor inferior, de forma a criar 
uma concorrência. 

d) Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 
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e) Desídia no desempenho das respectivas funções: desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse 
contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações contratuais. Para autorizar a resolução culposa do 
contrato, exige, assim, em regra geral, a evidenciação de um comportamento repetido e habitual do 
trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência tendem a não ser tão graves, caso 
isoladamente consideradas. Não pode, tratar-se, assim, de um único ato isolado.  

f) Embriaguez habitual ou em serviço: a embriaguez habitual é quando o trabalhador, fora do serviço, 
serve-se repetidas vezes de bebidas alcoólicas e se embriaga, por vício, expondo-se publicamente, e 
expondo negativamente o nome da empresa que o mantém como empregado. Já a embriaguez em 
serviço caracteriza-se pelo consumo de álcool ou drogas no próprio ambiente de trabalho, de forma, 
inclusive, a colocar em risco até outras pessoas.  

O TST compreende que a embriaguez habitual, por vezes, não implicará dispensa por justa causa, por tratar-
se de alcoolismo (doença), mas em encaminhamento para tratamento, gerando afastamento junto ao INSS. 

g) Violação de segredo da empresa: o empregado que rompe o elo de lealdade que tem para com o 
empregador poderá ser dispensado por justa causa, já que revela informações confidenciais as quais 
apenas teve acesso em razão de seu cargo.  

h) Ato de indisciplina ou de insubordinação: a indisciplina ocorre quando o empregado descumpre 
regras, diretrizes ou ordens gerais do contrato de trabalho, impessoalmente dirigidas aos integrantes 
do estabelecimento ou da empresa. Ex.: fumar ou comer em ambiente expressamente proibido na 
empresa. Já a insubordinação é o descumprimento de ordens específicas (ordens diretas) recebidas 
pelo empregado ou grupo delimitado de empregados. Ex.: a não entrega de um determinado relatório.  

i) Abandono de emprego: segundo os preceitos do TST, o ônus de provar o abandono do emprego ou 
qualquer outra falta grave imputada ao empregado é do empregador, exigindo-se prova robusta da 
ausência reiterada por prazo igual ou superior a 30 dia (elemento objetivo), bem como do animus 
(elemento subjetivo) do empregado de abandonar o posto de trabalho (animus abandonandi), 
conforme a Súmula n° 32. 

j) Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem: o tipo jurídico 
examinado trata da injúria, calúnia ou difamação, a par da agressão física, praticadas contra colegas 
ou terceiros, no âmbito do estabelecimento empresarial. Abrange, pois, não somente as ofensas 
morais, mas também as físicas. 

k) Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem: também envolve a injúria, a 
calúnia ou a difamação, além da agressão física. Seu diferencial encontra-se no fato de que os atos 
infratores são praticados contra o próprio empregador ou superiores hierárquicos do obreiro, e, além 
disso, independentemente de se tratar ou não do próprio local de trabalho.  

l) Prática constante de jogos de azar: a prática de jogos de azar proibidos pela lei ocasionará a dispensa 
por justa causa quando ocorrer de forma reiterada e repercutir prejudicialmente no ambiente de 
trabalho. 
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m) Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em 
decorrência de conduta dolosa do empregado: por vezes, o exercício profissional exige o 
preenchimento de determinados requisitos, como o empregado ser habilitado para dirigir/conduzir 
veículo, de forma que a perda de qualquer dos requisitos que o torne apto para o exercício profissional 
para o qual foi contratado, por conduta dolosa, implica sua dispensa por justa causa.  

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho 

A dispensa indireta caracteriza-se como a forma de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do 
empregado, provocada por ato faltoso do empregador, isto é, em virtude de inexecução contratual por 
parte do empregador, dependendo de processo judicial por meio do qual o empregado irá requerer o 
reconhecimento da prática da justa causa pelo empregador e a sua condenação no pagamento das verbas 
rescisórias correspondentes. 

Nos termos do artigo 483 da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando:  

a) Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, 

ou alheios ao contrato: aqui, ressalta-se que a mulher e o menor de idade possuem uma limitação em 

sua força laboral, não podendo sobrepor serviço ou atividade que demande força muscular superior a 

20 kg em trabalho contínuo, ou 25 kg em trabalho ocasional. Já ao obreiro homem, não poderá se 

exigir a remoção de peso superior a 60 kg.  

b) For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo: tal situação 

envolve hipóteses de perseguições, assédio moral, punições desproporcionais etc.  

c) Correr perigo manifesto de mal considerável: implica em submeter o empregado a condições de 

trabalho que coloquem em risco sua integridade física acima do que é razoavelmente decorrente das 

atividades que exerce. 

d) Não cumprir o empregador as obrigações do contrato: é figura mais ampla entre todas as hipóteses 

de justa causa do empregador, nela enquadrando-se toda inadimplência relativa ao que está previsto 

na lei ou no contrato de trabalho. Ex.: não pagamento do salário, não cumprimento de negociação 

coletiva, não recolhimento do FGTS. 

e) Praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra 

e boa fama: situações de injúria, calúnia, difamação frente ao empregado ou sua família, poderá gerar 

a rescisão indireta do contrato. Mas destaca-se que não é caracterizada a justa causa quando o 

empregador ou seus prepostos agirem em legítima defesa, própria ou de outrem. 

f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem; 
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g) O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 

sensivelmente a importância dos salários: trata-se de redução salarial provocada diretamente pelo 

empregador em face da redução proposital e considerável do trabalho do empregado quando este 

tenha sido contratado por peça ou por tarefa.  

Anota-se que a redução decorrente da diminuição efetiva de serviço da empresa, contrária também ao 

interesse do próprio empregador, não caracteriza justa causa. Além disso, se a redução for de pequena 

monta, sem que tenha um peso real e efetivo nos ganhos do empregado, também não resta configurada a 

justa causa.  

Isto ocorre frente, inclusive, à violação do princípio da irredutibilidade salarial.  

Por fim, ressalta-se que em duas hipóteses legais a legislação permite ao empregado pleitear a rescisão do 
contrato de trabalho, mas, ainda assim, continuar laborando, como se observa nos casos a seguir:  

1) Descumprimento pelo empregador acerca das obrigações do contrato; 

2) O empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 
sensivelmente a importância dos salários. 

Nas demais situações ensejadoras de rescisão indireta, o empregado deverá deixar de laborar 
imediatamente. 

Culpa Recíproca – Artigo 484 da CLT e Súmula nº 14 do TST 

Caracteriza-se a culpa recíproca sempre que se verifique, simultaneamente, a prática de ato faltoso grave 
pelo empregado e pelo empregador.  

Quando isso ocorrer, deverá ser reduzida por metade a indenização à que seria devida ao empregado em 
caso de culpa exclusiva do empregador, nos termos do Artigo 484 da CLT e Súmula nº 14 do TST. 

Assim, a extinção do contrato de trabalho fundada em culpa recíproca de empregado e de empregador gera 
ao empregado o direito ao recebimento das seguintes verbas rescisórias: 

✓ Saldo de salário;  
✓ 50% do valor do aviso prévio;  
✓ 50% do valor do 13º salário proporcional;  
✓ Férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver;  
✓ 50% do valor das férias proporcionais acrescidas de 1/3;  
✓ Indenização de 20% dos depósitos do FGTS. 
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Distrato (Resilição Bilateral) 

No distrato, empregado e empregador colocam fim ao contrato de trabalho por meio de mútuo 
consentimento, o que flexibiliza as verbas rescisórias a serem percebidas pelo empregado no fim da relação 
laboral. Nesta hipótese, o empregado fará jus aos seguintes haveres trabalhistas:  

✓ 50% do aviso prévio, se indenizado; 
✓ Se o aviso prévio for trabalhado, o pagamento será realizado em sua integralidade;  
✓ 20% de multa sobre os depósitos do FGTS;  
✓ Saldo de salário;  
✓ 13º salário proporcional; 
✓ Férias + 1/3 vencidas, se houver;  
✓ Férias + 1/3 proporcional; 
✓ Possibilidade de movimentação de 80% da conta do FGTS;  
✓ Não terá direito ao seguro desemprego, já que o desemprego não é totalmente involuntário. 

Observe que o empregado poderá movimentar apenas 80% da sua conta do FGTS. Os os outros 20%, a 
princípio, não poderão ser movimentados, devendo o empregado demonstrar o preenchimento de alguns 
dos requisitos da Lei nº 8.036/1990 para fins de movimentação. Logo, o distrato é uma nova modalidade 
de saque do FGTS, de forma limitada, como se observa no artigo 20, I-A, da Lei nº 8036/1990. 
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