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Origens e Histórico do Direito do Trabalho.  

Aula #4.1 Parte 1  



No mundo:

Escravidão

O trabalho representava punição, submissão.

Feudalismo ou Servidão

O trabalho deixou de ser escravo e passou a ser servil.

Corporações de Oficio

Grupo organizado de produtores, visando o controle do mercado e

da concorrência. Representava alguma proteção ao trabalhador.

Histórico do Direito do Trabalho



Revolução Francesa – 1789

Suprimiu as corporações de ofício, pois incompatíveis com o ideal de 

liberdade do homem.

Revolução Industrial

Desenvolvimento de novas técnicas de produção e de invenções

industriais. Produção em massa e acúmulo de capitais. Acabou transformando

o trabalho em emprego, tendo em vista que os trabalhadores passaram a

laborar em troca de salários.

Histórico do Direito do Trabalho



Constituição Mexicana – 1917

Art. 123: jornada de 8h; proibição do trabalho de menores de 12 anos;

limitação da jornada dos menores de 16 anos a 6h; jornada máxima noturna

de 7h; descanso semanal; proteção à maternidade, salário mínimo; direito

de sindicalização e de greve; indenização de dispensa; seguro social e

proteção contra acidentes do trabalho.

Histórico do Direito do Trabalho



Constituição Weimar –1919

Disciplinava a participação dos trabalhadores nas empresas,

autorizando a liberdade de coalizão dos trabalhadores. Tratou da

representação dos trabalhadores na empresa. Criou sistema de seguros

sociais.

Tratado de Versalhes – 1919 – OIT

Criação da OIT.

Carta Del Lavoro – Itália – 1927

Estado interferia nas relações entre as pessoas.

Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948

Alguns direitos, tais como limitação razoável do trabalho, férias

remuneradas periódicas, repouso e lazer, etc.

Histórico do Direito do Trabalho
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no Brasil.  
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No Brasil:

Escravidão;

Constituição de 1824 – Fim das Corporações de Ofício;

Lei do Ventre livre – 1871; Lei Sexagenário – 1885; Lei Áurea – 1888;

Constituição de 1891 - Aprovação da liberdade de associação; 

Constituição de 1934 

primeira constituição brasileira a tratar especificamente do Direito do 

Trabalho.

Histórico do Direito do Trabalho



Constituição de 1937 – Inspirada na Carta Del Lavoro:

Fase intervencionista do Estado;

Instituiu o sindicato único, imposto por lei, vinculado ao Estado;

Criado o imposto sindical;

Estabeleceu-se a competência normativa dos Tribunais do Trabalho.

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943 – CLT (Governo Getúlio Vargas)

Histórico do Direito do Trabalho



Conjunto de regras criado para regulamentar as relações individuais e

coletivas de trabalho no Brasil, buscando proteger as partes

contratantes, o empregador e o trabalhador, de abusos, violações de

direitos descumprimento do contrato.

Criada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionado

pelo então presidente Getúlio Vargas, logo após a criação da Justiça do

Trabalho, no ano de 1941. Unificou toda a legislação trabalhista pré-

existente até aquele momento.

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT



Constituição de 1937 – Inspirada na Carta Del Lavoro:

Fase intervencionista do Estado;

Instituiu o sindicato único, imposto por lei, vinculado ao Estado;

Criado o imposto sindical;

Estabeleceu-se a competência normativa dos Tribunais do Trabalho.

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943 – CLT (Governo Getúlio Vargas)

Constituição de 1946:

Participação dos trabalhadores nos lucros, estabilidade, direito de greve,

etc.

Histórico do Direito do Trabalho



Constituição de 1967 e Emenda Constitucional nº 1 de 1969:

Mantiveram os direitos anteriores.

Constituição Federal de 1988:

Trata dos direitos trabalhistas nos artigos 7º ao 11.

Art. 7º: direitos individuais e tutelares do trabalho;

Art. 8º: sindicato e suas relações;

Art. 9º: greve;

Art. 10: participação dos trabalhadores em colegiado;

Art. 11: representante dos trabalhadores em empresas com mais de 200

empregados;

Histórico do Direito do Trabalho
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Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de

natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante

salário. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à

condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e

manual.

Empregado



Considera-se empregado toda pessoa física (pessoalidade) que prestar

serviços de natureza não eventual (habitualidade) a empregador, sob

dependência deste (subordinação) e mediante salário (onerosidade).

Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de

trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

O Trabalho é: pessoal, habitual, subordinado e oneroso.

Empregado



De acordo com o Art. 2º da CLT, "considera-se empregador a empresa,

individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica,

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços”.

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da

relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de

beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins

lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados”.

Empregador



Relações individuais:

São as pertinentes ao contrato individual de trabalho;

A relação ocorrerá entre o empregado e o empregador, gerando

direitos e obrigações recíprocas entre os envolvidos.

Relações coletivas:

As relações coletivas envolvem os Acordos Coletivos e as

Convenções Coletivas de Trabalho.

Relações empregador – empregado



Instituída pelo Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932;

“é documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum

tipo de serviço a outra pessoa, seja na indústria, no comércio, na

agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica”.

Reproduzir com tempestividade a vida funcional do trabalhador;

Garante o acesso aos direitos trabalhistas: seguro-desemprego,

benefícios previdenciários e FGTS;

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS



Contém informações sobre a qualificação e a vida profissional do

trabalhador e anotações sobre sua filiação ao Instituto Nacional de

Seguridade Social – INSS.

A CTPS será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo

trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48

horas para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a

remuneração e as condições especiais, se houver.

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS



“é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”.

BRAGA (2013) “É o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se

obriga, mediante o recebimento de uma contraprestação, a prestar

trabalho não eventual em proveito de outra pessoa física ou jurídica, a

quem fica juridicamente subordinada”.

O Contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias.

Contrato de Trabalho
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Aula #4.3  



Art. 457 da CLT: “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”.

A Remuneração do trabalhador contempla o salário devido e pago

diretamente pelo empregador, bem como qualquer importância recebida

de terceiros em função dos serviços prestados (como as gorjetas, por

exemplo).

Remuneração é o gênero que compreende as espécies: salário e gorjeta.

Remuneração



Representa a contraprestação em dinheiro ou utilidade, oferecida

diretamente pelo empregador ao empregado, em função do contrato de

trabalho, para satisfazer suas necessidades vitais básicas e de sua

família.

Art. 457 da CLT: “Integram o salário: a parte fixa, as comissões, as

gratificações, os abonos e o valor total das diárias quando excedentes a

50% do salário (Parte variável).

Não integram o salário as diárias não excedentes a 50% do seu valor e as

ajudas de custo, desde que especificadas”.

Salário



SALÁRIO

PARTE FIXA  PARTE VARIÁVEL 

Em dinheiro ou utilidades Comissões

Compõem a base irredutível Os abonos

Gratificações permanentes

(Por tempo de serviço,  gratificação de função)

Diárias excedentes a 50% do salário base

As diárias não excedentes a 50% do salário base e as ajudas de custo não 

compõem salário, uma vez que são consideradas INDENIZAÇÕES.

Também não compõem salário: alimentação, habitação, vestuário e outras

utilidades que a empresa, por força de contrato ou do costume, fornecer

habitualmente e de forma gratuita ao empregado.



A ajuda de custo tem origem no Direito Administrativo, sendo a

importância paga ao funcionário pelo empregador visando cobrir as

despesas da sua transferência para outra localidade.

Destina-se a pagar as despesas de transporte do empregado e de sua

família, inclusive de bagagem e pessoas.

Ajuda de Custo



“o pagamento feito o empregado para indenizar despesas com

deslocamento, hospedagem ou pousada e alimentação e a sua

manutenção quando precisa viajar para executar as determinações do

empregador”.

São, portanto, pagamentos ligados diretamente à viagem feita pelo

empregado para a prestação dos serviços ao empregador, decorrentes da

mobilidade do empregado.

Diárias



Art. 59. “a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas

suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo

escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo

de trabalho”.

Art. 7º CF/88: o adicional de horas extras é de pelo menos 50% superior

à da hora normal”.

Adicional de Hora Extra



Art. 73: “salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o

trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse

efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a

hora diurna”.

Ainda, a hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos

e 30 segundos, considerando-se noturno, para os efeitos do artigo 73, o

trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia

seguinte.

Adicional de Hora Noturna
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Art. 189 CLT: “serão consideradas atividades ou operações insalubres

aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,

exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites

de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e

do tempo de exposição aos seus efeitos”.

Adicional de insalubridade



Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos

limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura

a percepção de adicional de respectivamente 40%, 20% e 10% do salário

mínimo, conforme se classifique a insalubridade nos graus máximo,

médio ou mínimo.

Insalubridade

Grau Máximo – 40%

Grau Médio – 20%

Grau Mínimo – 10%

Adicional de insalubridade



Incumbe à NR-15 regular as atividades e operações insalubres. Os limites

estabelecidos regulam principalmente:

Ruído Contínuo ou Intermitente;

Ruídos de Impacto;

Exposição ao Calor;

Radiações Ionizantes;

Agentes Químicos;

Poeiras Minerais;

Trabalho sob Condições Hiperbáricas; e

Agentes Biológicos;

Adicional de insalubridade



São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aqueles que, por

sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente

com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.

O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um

adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de

gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Adicional de periculosidade



Adicional de Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado,

sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato,

não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente

a mudança de seu domicílio.

§ 3º Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir

o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato,

ficando obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos

salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar

essa situação.

Adicional de transferência



São quantias pagas pelo empregador, em regra a título de prêmio ou

incentivo ao empregado. Antigamente constituíam simples liberalidades,

porém hoje, constituem modalidades de remuneração, quando

habituais.

Gratificações



A gratificação natalina foi instituída pela Lei nº 4090, de 13 jul de 1962;

O pagamento do 13º salário é realizado em duas parcelas:

1ª parcela - entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano

por ocasião das férias, desde que este o requeira no mês de janeiro do

correspondente ano;

2ª parcela - será saldada até o dia 20 de dezembro,

compensando-se a importância paga a título de adiantamento, ou seja,

a primeira parcela, sem nenhuma correção monetária.

Décimo-terceiro salário



Adicional 

de 

hora extra

Adicional 

Noturno

Adicional 

de

transferência

Adicional 

de 

insalubridade

Adicional

de 

periculosidade 

Pelo menos 50% 

sobre a hora 

normal de trabalho 

Pelo menos 20% 

sobre a hora 

diurna

Pelo menos 25 %

sobre os salários 

que o  trabalhador 

percebia.

40% - máximo

20% - médio

10% - mínimo

30% sobre o salário 

contratado.

Exceto para os 

eletricistas: mais 

os acréscimos.  

Mais duas horas

Pode chegar até 12 

horas.

Período das 22:00 

às 05:00.

Hora noturna:

52min 30 seg.

Objetivo é ajudar 

as despesas com o 

duplo gasto que 

terá. Dois 

domicílios.

Exposição da saúde 

aos agentes 

nocivos.

Perigo iminente de 

morte ou lesão 

grave. 
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Conceitos: Salário Família; Salário 

Maternidade e Licença Maternidade.  

Aula #4.5  



CF/88 – O salário-família pago em razão do dependente será pago ao

trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado

empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na

proporção do respectivo número de filhos ou equiparados.

Art. 66. O valor da cota do salário-família será pago por filho ou

equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou

inválido de qualquer idade.

Salário Família



Art.84 – O pagamento do salário-família será devido a partir da data da

apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação

relativa ao equiparado, estando condicionada à apresentação anual de

atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de

comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a

partir dos sete anos de idade

Salário Família



As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito

ao salário-maternidade nos 120 dias em que ficam afastadas do emprego

por causa do parto.

O salário-maternidade é concedido também à segurada que adotar uma

criança ou ganhar a guarda judicial para fins de adoção:

Se acriança tiver até 1 ano de idade, 120 dias;

Se tiver de 1 a 4 anos de idade, 60 dias;

Se tiver de 4 anos a oito anos de idade, 30 dias.

Salário-maternidade



Nos abortos espontâneos ou previstos em lei (estupro ou risco de vida

para a mãe), será pago o salário-maternidade por duas semanas.

O salário-maternidade é devido a partir do oitavo mês de gestação

(comprovado por atestado médico) ou da data do parto (comprovada

pela certidão de nascimento).

Salário-maternidade



Representa o período em que a empregada grávida está afastada do

trabalho, sem prejuízo de sua remuneração: cento e vinte dias, sendo

vinte e oito dias antes do parto e o restante após.

Garantia de emprego das gestantes: fica vedada a dispensa arbitrária ou

sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da

gravidez até cinco meses após o parto.

Licença-paternidade: Cinco dias.

Licença-maternidade
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É o número de horas diárias de trabalho que o trabalhador presta à

empresa.

Horário de trabalho: É o espaço de tempo em que o empregado presta

serviços ao empregador, contando do momento em que se inicia até o

seu término, não se computando, porém, o tempo de intervalo.

O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o

seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na

jornada de trabalho.

Jornada de Trabalho



Limites: “a duração do trabalho normal não pode ser superior a oito

horas diárias e 44 semanais, podendo haver compensação e redução da

jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

Repouso semanal remunerado

Segundo o Art. 67 da CLT, “será assegurado a todo empregado um

descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de

conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá

coincidir com o domingo, no todo ou em parte”.

Jornada de Trabalho



Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de

férias, sem prejuízo da remuneração.

O inciso XVII do Art. 7º CF/88 dispõe sobre o gozo de férias anuais

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário

normal.

O período de férias será computado, para todos os efeitos, como tempo

de serviço.

O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes

do início do respectivo período.

Férias



Art. 130 CLT: após cada período de 12 meses de vigência do contrato de

trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

a) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes;

b) 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas;

c) 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas;

d) 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas.

Férias



Segundo o Art. 511 da CLT é lícita a associação para fins de estudo, defesa

e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os

que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores

autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma

atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares.

A principal função do sindicato é representar a categoria em juízo ou

administrativamente. A CF/88 em seu Art. 8º diz que “é livre a associação

profissional ou sindical”. E em seu inciso V, “ninguém será obrigado a

filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”.

Sindicato



Convenção Coletiva de Trabalho: é o negócio jurídico de caráter

normativo, entre um ou mais sindicatos de empregados e empregadores,

de modo a definir as condições de trabalho que serão observadas em

relação a todos os trabalhadores dessas empresas.

Acordo Coletivo: é o negócio jurídico entre uma ou mais empresas com o

sindicato da categoria profissional, em que são estabelecidas condições de

trabalho, aplicáveis aos funcionários às empresas.

Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho
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São o segmento do Direito Tutelar do Trabalho incumbido de oferecer

condições de proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho, e da sua

recuperação quando não se encontrar em condições de prestar serviços ao

empregador.

A segurança do trabalho terá por objetivo principal prevenir as doenças

profissionais e os acidentes do trabalho no local laboral.

CF/88: Em respeito a dignidade humana, a todos os trabalhadores deverá

ser garantido um ambiente do trabalho, seguro e saudável (redução dos

riscos por meio de normas de saúde, higiene e segurança).

Segurança e Medicina do Trabalho



A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, sendo também

seu dever prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a

executar e do produto a manipular.

O pagamento pela Previdência Social das prestações decorrentes do

acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de

terceiros.

Segurança e Medicina do Trabalho



Objetivo: prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de

modo a tornar permanentemente compatível o labor com a preservação da

vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Obrigatoriedade: Devem constituir CIPA e mantê-la em regular

funcionamento as empresas, independentemente de sua natureza, que

admitam, no mínimo, vinte empregados (por estabelecimento).

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA



Composição: Art. 164 CLT Cada CIPA será composta de representantes da

empresa e dos empregados, esta composição terá disposição paritária.

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles

designados.

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em

escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação

sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA



Período: o mandato dos membros da CIPA terá a duração de 1 ano,

permitida uma reeleição.

Estabilidade Temporária: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa

do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de

prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano

após o final de seu mandato;

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA



“Considera-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho

a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional

que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da

capacidade do trabalho”.

A doença profissional e a do trabalho também são consideradas como

acidente do trabalho.

Nos períodos destinados à refeição e descanso, ou por ocasião de outras

necessidades fisiológicas, em local de serviço ou durante este, o empregado

é considerado no exercício do trabalho.

Acidente de trabalho



O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para

o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias

consecutivos.

91% do salário de benefício;

Pago pelo tempo que durar a incapacidade laborativa;

Os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa;

É a incapacidade que gera o auxílio, não a simples doença.

Acidente de trabalho
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As hipóteses de cessação do contrato de trabalho são: dispensa por justa

causa (resolução), dispensa sem justa causa (resilição), rescisão indireta,

pedido de demissão, culpa recíproca, aposentadoria, extinção da empresa,

falecimento do empregado, força maior e término da vigência do contrato

por tempo determinado.

Dispensa com ou sem justa causa

O empregador irá promover a rescisão contratual diante de uma falta grave

praticada pelo trabalhador ou mesmo atendendo aos seus próprios

interesses econômicos, caracterizando dispensa como por justa causa ou

sem justa causa.

Cessação do Contrato de trabalho



Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo

empregador:

Ato de improbidade;

Incontinência de conduta ou mau procedimento;

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;

Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha

havido suspensão da execução da pena;

Desídia no desempenho das respectivas funções;

Cessação do Contrato de trabalho



Embriaguez habitual ou em serviço;

Violação de segredo da empresa;

Ato de indisciplina ou de insubordinação;

Abandono de emprego;

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;

Cessação do Contrato de trabalho



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;

Prática constante de jogos de azar;

Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática,

devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios

contra a segurança nacional.

Cessação do Contrato de trabalho



Nas relações de emprego, quando uma das partes deseja rescindir, sem

justa causa, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, deverá,

antecipadamente, notificar à outra parte, através do aviso prévio.

O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na ruptura do contrato

de trabalho, possibilitando ao empregador o preenchimento do cargo vago e

ao empregado uma nova colocação no mercado de trabalho.

Prazo: o prazo do Aviso Prévio será de 30 dias, podendo chegar a 90 dias, a

depender do tempo de serviço do empregado na empresa.

Aviso Prévio



Jornada de trabalho em Aviso Prévio:

a) Se por iniciativa do empregado: jornada de trabalho integral durante

todo o aviso prévio.

b) Se por iniciativa do empregador:

A redução da jornada de trabalho do empregado em 2 (duas) horas

diárias durante os 30 (trinta) dias de aviso; ou

A falta ao trabalho por 7 (sete) dias corridos sendo estes, ao final do

aviso.

Aviso Prévio



A extinção do contrato de trabalho gera diversos efeitos, dentre os quais o

pagamento das verbas rescisórias pelo empregador e a possibilidade de

levantamento do Fundo de Garantia e recebimento do seguro-desemprego

pelo empregado.

Efeitos da Cessação do Contrato de Trabalho



Verbas rescisórias. São consideradas rescisórias as verbas devidas no

momento da ruptura do vínculo empregatício, tais como:

Salários vencidos;

Saldo de salário;

Aviso prévio indenizado;

13º salário vencido;

13º salário proporcional;

Férias vencidas;

Férias proporcionais (1/12 por cada mês ou fração superior a 15 dias dentro

do período aquisitivo).

Efeitos da Cessação do Contrato de Trabalho
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Seguridade Social: é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos

Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos

à saúde, à previdência e à assistência social. Estas ações são direcionadas a

toda população, independentemente de pagamento ou retribuição

Previdência Social: é a ação de prever os riscos e as dificuldades futuras,

reunindo recursos para a provisão das necessidades de renda e subsistência,

quando o beneficiário for envolvido por “doença, invalidez, morte, velhice,

maternidade, desemprego”. A Previdência Social é reservada,

exclusivamente, àqueles que para ela contribuem.

Seguridade e  Previdência Social



A Previdência Social encontra como contribuintes para seu custeio o

empregador, o empregado e a União, esta última sendo responsável por

eventuais insuficiências financeiras do RGPS – Regime Geral da Previdência

Social, devendo destinar verbas do orçamento fiscal para cumprir as

obrigações previdenciárias previstas.

Custeio da Previdência Social



A Previdência Social mantém dez benefícios diferentes:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria especial;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Salário-maternidade; e

Salário-família.

Benefícios



Conceito: O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um depósito mensal,

referente a um percentual de 8% do salário do empregado, que o

empregador fica obrigado a depositar em uma conta bancária no nome do

empregado que deve ser aberta na Caixa Econômica Federal.

Objetivo: Auxiliar o trabalhador, caso esse seja demitido, em qualquer

hipótese de encerramento da relação de emprego, seja ela por motivo de

doenças graves e até catástrofes naturais.

O FGTS não é descontado do salário do empregado e sim uma obrigação do

empregador.

FGTS



O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, é um órgão do Ministério da

Previdência Social, ligado diretamente ao Governo Federal, responsável por

receber as contribuições dos indivíduos e fazer os pagamentos de

aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-acidente, e

outros vários benefícios previsto por lei.

A empresa é quem recolhe o INSS dos seus empregados o valor que é um

percentual sobre o salário bruto que varia entre 8% e 11%, com teto máximo

de contribuição do empregado, a ser divulgado pelo INSS.

Contribuição para o INSS
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PREPARATÓRIO PARA COMISSÁRIOS 

A excelência da aviação aplicada ao treinamento


