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GUIA TRABALHISTA 
PARA EMPRESAS
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A importância da área trabalhista
Toda empresa precisa entender e aplicar muito bem a legislação
trabalhista, podendo gerar uma economia muito grande e 
significativa para o bom andamento do negócio.

E é sempre muito importante conhecer a legislação trabalhista
aplicada ao negócio específico da empresa, em uma abordagem
personalizada.

O risco que se tem na falta de uma boa aplicação da legislação
trabalhista é um dos maiores riscos para um negócio.

Podendo ser resolvido com um bom planejamento e assessoria.
Este guia foi criado com o objetivo de disponibilizar conhecimento 
na área trabalhista de forma clara e assessível.

Este material é informativo. Em todos os casos, a RibeiroVeil
Advogados recomenda que seja consultado sempre um escritório 
ou advogado de confiança para que possa haver uma orientação
personalizada para sua empresa.



3

Contrato de trabalho
O contrato individual de trabalho é o compromisso acordado entre as partes contratantes, empregador e empregado.

Podendo ser de forma escrita ou oral, porém é muito recomendado que seja realizado de forma escrita, garantindo assim 
maior segurança para empresa, pois será possível saber quais os parâmetros estabelecidos e todos os direitos e deveres, 
em conformidade com a legislação trabalhista.

Pontos importantes no contrato de trabalho:

Indicar função exercida pelo empregado.

Definição de qual será a jornada de trabalho e quais os dias de trabalho, inclusive o número de horas semanais dos 
trabalhos prestados e também os dias que haverá trabalho. Pois tem consequência no cálculo das verbas devidas e na 
quantidade de horas que são exigidas pelo empregado;

Como será a forma de remuneração, se por comissão, salário fixo, etc. E também é importante estar descrito o valor da 
parte fixa e o critério para cálculo de parcelas variáveis;

Inserir cláusula de sigilo das informações da empresa, além de ser recomendado um termo em separado;

Inserir cláusula de proteção de dados do empregado, conforme a Lei Geral de Proteção de dados pessoais;
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O que fazer na hora da contratação?
Primeira providência é a anotação da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Sociail) do empregado. Que deve ser 
entregue pelo empregado no momento da contratação, sendo que o empregado terá 5 dias úteis para fazer as devidas 
anotações, constando data de admissão, remuneração, entre outros.

É muito importante que a empresa no momento de receber a CTPS que seja feito um recibo de entrega da CTPS, ga-
rantindo a segurança de ambas as partes. O simples fato de atraso na devolução da CTPS gera multa para a empresa.

Além da CTPS, será necessário de cópias de alguns documentos do empregado, quais sejam:

 » carteira de identidade e CPF;
 » título de eleitor;
 » certificado de reservista ou prova de alistamento no serviço militar (caso o empregado seja do sexo masculino);
 » certidão de nascimento de filhos e de casamento ou união estável;
 » carteiras profissionais, quando por obrigatório para desempenhar uma determinada função (p. ex.: arquitetos, advoga-

dos, entre outros.)
 » Inscrição do PIS;

Obs: os documentos podem variar a depender da função a ser exercida;
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Contrato de experiência
Normalmente os contratos de trabalho são por tempo indetermina-
do, tem uma data de início e não se sabe quando terá rescindido.

Já o Contrato de Experiência tem um tempo já pré-determinado, 
que serva para as partes se conhecerem e avaliarem se fará
sentido aquela relação de trabalho.

O período máximo será de 90 dias. Podendo o perídio de experi-
ência ser divido, p. ex. de 30, prorrogáveis, porém só chegando ao 
máximo de 90 dias, ou seja, 30 + 30 +30 = 90. Também é comum 
ser 45 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, 45 + 45 = 90.

Após o período de experiência estabelecido, se não tiver manifes-
tação, o contrato de experiência será transformado automatica-
mente em contrato por tempo indeterminado
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Jornada de trabalho
É importante que o empregador registre os horários de entrada e 
saída do empregado. Pois, em caso de uma ação trabalhista, a em-
presa que tenha mais de 10 (dez) empregados é obrigada a apre-
sentar as folhas de ponto, sob pea de considerar verdadeiras as 
horas extras indicadas pelo empregado na petição inicial.

Recomenda-se que o registro seja eletrônico. Pois, os cartões com 
horários de entrada e saída uniformes podem ser considerados in-
válidos.

Embora não seja obrigatório a assinatura do empregado no cartão 
de ponto, é recomendado para dar maior credibilidade aodocumen-
to.

Havendo trabalho externo pontual, é importante ter as anotações 
em um documeno avulso para posteriormente ser realizado o cál-
culo no fim do mês.
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Horas extras
Toda hora que passe do esbatelecido em contrato de trabalho, é 
considerada hora extra. Sendo considerada hora extra os serviços 
realizados antes do início da jornada , depois do fim da jornada ou 
até mesmo durante durante os intervalos que são para repouso e 
alimentação.

O limite por lei é de 2 horas por dia de horas extras. E se não for 
respeitado tal limite a empresa poderá ser multada pela Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego, antigamente chamada 
de Delegacia Regional do Trabalho.

Não são consideradas horas extras período de tempo que não ul-
trapasse 5 minutos, observando o limite de 10 minutos diários, con-
forme a Súmula 366 do TST.

O valor do adicional pago ao empregado deve ser de no mínimo 
50% (art. 59, § 1º, CLT), sendo possível que em algumas normas co-
letivas de trabalho a previsão de adicionais superiores, neste caso a 
empresa deve observar o adicional previsto na norma coletiva.
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Faltas ao trabalho
De acordo com a legislação trabalhista empregado pode-
rá faltar e ter direito ao pagamento de horas de ausência. 
Estas faltas são justificadas ou admissíveis, conforme artigo 
473, da CLT:

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento 
do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, 
viva sob sua dependência econômica;
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer 
da primeira semana;
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em 
caso de doação voluntária de sangue devidamente compro-
vada;
V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se 
alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exi-
gências do Serviço Militar referidas na letra “c” do art. 65 da 

Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar).
VII - nos dias em que estiver comprovadamente rea-
lizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior.
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver 
que comparecer a juízo.
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na 
qualidade de representante de entidade sindical, estiver 
participando de reunião oficial de organismo internacio-
nal do qual o Brasil seja membro.
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas mé-
dicas e exames complementares durante o período de 
gravidez de sua esposa ou companheira; XI - por 1 (um) 
dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos 
em consulta médica.
XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de tra-
balho, em caso de realização de exames preventivos de 
câncer devidamente comprovada.
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Faltas ao trabalho
Existem outras hipóteses de falta que estão em outras leis, como no caso de empregado nomeado para compor nas 
eleições, conforme a Lei 9.054/97. Outros casos podem ser previstos em norma coletiva e da mesma forma devem ser 
respeitados pela empresa.

Em todos esses casos de falta admissíveis, é obrigação do empregado apresentar documento de comprovação. Se o 
empregado fica afastado deverá apresentar o documento para comprovar o motivo da justificativa.

Já as faltas não justificadas são as que não tem nenhum motivo em Lei ou norma coletiva, ou caso o motivo não foi 
comprovado. Estas faltas podem ocasionar o respectivo desconto no salário do empregado, além de ocasionar punição 
(advertência ou suspensão), e dependendo da reincidência pode servir de fundamentação para uma demissão por justa 
causa.

Vale destacar que a quantidade de faltas injustificadas pode refletir nas férias do empregado.

É importante que a empresa tenha cuidado quando abona falta de um empregado, mesmo que boa vontade, se tiver am-
paro em Lei é importante sempre colocar o motivo para tal. Caso contrário, se o empregado for demitido no futuro pode
ocasionar valores maiores a serem recebidos pelo empregado, o que pode gerar um prejuízo para a empresa.
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Intervalo para descanso e alimentação
O empregado que tem jornada de trabalho entre 4 (quatro) e 6 (seis) horas diárias deverá usufruir de no mínimo 15 
(quinze) minutos de descanso para repouso ou alimentação. Na jornada superior a 6 (seis) horas e inferior a 8 (oito) ho-
ras o descanso concedido deve ser de no mínimo 1 (uma) hora. Jornada de trabalho até 4 (quatro) horas não é necessá-
rio a concessão de intervalo. O descanso não será computado na duração do trabalho.

Caso a empresa não conceda intervalo interjornada em sua totalidade, deverá pagar o período suprimido, com adicional 
de 50% sobre o valor da hora normal. Como este pagamento tem natureza de indenização, não tem reflexo em outras 
verbas, nem implica em recolhimentos tributários.

Se o empregado não usufruir do total do intervalo que tem direito, no fututo poderá requerer por meio de uma reclama-
ção trabalhista o pagamento de intervalo não usurfruído na sua totalidade, acrescidos de 50%, por ter feito a supressão 
parcial do intervalo. Além de ficar sujeita a multas pela fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

Por tal motivo, é importante que a empresa não somente solicite aos seus empregados, mas que de fato exija que os 
empregados usurfruam os intervalos de intrajornada em sua totalidade, seja ele de 15 minutos ou de 1 hora. Para os em-
pregados que descumprirem a exigência , podem ser aplicadas medidas disciplinares.
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Intervalo Próprio para mulheres
A legislação trabalhista prevê a concessão de dois intervalos es-
peciais de meia hora para a empregada que tem filho com até 6 
meses de idade. Estes intervalos são previstos para ser possível a 
amamentação.

Se por questão de saúde da criança precisa de um período maior 
do que de seis meses, poderá ser aumentado.

Os horários de intervalo para amamentação deverão ser definidos 
em acordo individual entre empregador e empregada
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Salário in natura
Para que um determinado benefício não seja considerado como 
saláro in natura, ou seja, não gerando reflexos nas demais parcelas 
pagas e não faça parte da base de cálculo dos recolhimentos fiscais 
e previdenciários, é essencial que não tenha natureza de contra-
prestação pelo trabalho.

A legislação trabalhista tem alguns benefícios que podem ser for-
necidos ao empregado sem que sejam considerados como salário, 
como p. ex. educação e assistência médica, porém é necessário 
ter cuidado e analisar os requisitos necessários antes de conceder 
tais benefícios, sendo muito fundamental assessoria jurídica, com o 
objetivo de diminuir os riscos e evitar passivos trabalhistas.

Com relação ao benefício da alimentação, é muito importante que 
a empresa esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalha-
dor - PAT, assim tal parcela não terá natureza remuneratória.
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Salário complessivo
É fundamental ter cuidado na elaboração do demonstrativo de pa-
gamento ou recibo de pagamento das parcelas já pagas ao empre-
gado no mês.

De acordo com a legislação trabalhista deve ser especificado cada 
parcela paga ao empregado. Logo, é que os demonstrativos de pa-
gamento contenham uma rubrica para cada parcela paga
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Desconto em folha
A legislação trabalhista veda qualquer desconto nos salários dos 
empregados, exceto em caso de adiantamento, previsão em lei ou 
de contrato coletivo.

Os descontos mais comuns que a lei autoriza, são com relação à 
contribuição previdenciária (INSS) e retenção de imposto de renda 
na fonte.

O Tribunal Superior do Trabalho - TST, por meio da súmula 342, 
permitiu que sejam descontados valores relativos a plano de saúde 
médico-hospitalar, de seguro, odontológico, previdência privada, ou 
de entidade cooperativa, cultural ou recreativoassociativa dos seus 
empregados, em seu benefício e de seus dependentes, desde que 
haja autorização prévia e por escrito dos empregados.

E todos os descontos devem obedecer o limite legal de 70% dos 
rendimentos líquidos do empregado, caso contrário serão conside-
rados ilegais.

É possível desconto no salário do empregado em caso de dano ou 
previsão contratual.
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Rescisão contratual
Quando é necessário fazer uma demissão é fundamental fazer algu-
mas análises por parte da empresa. Incluindo se o empregado não 
tem alguma garantia de emprego, tanto por lei ou norma coletiva.

A empresa deve providenciar um documento de aviso de demissão, 
e que já conste neste documento se o aviso prévio será na modali-
dade indenizada ou trabalhada.

Além disso, é importante já ficar agendado a data para exame mé-
dico demissional, sendo recomendado que seja feito no mesmo dia 
ou no dia seguinte da demissão, evitando problemas com relação a 
indicação de inaptidão.
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Aviso prévio
Todo contrato por tempo indeterminado, em que uma das partes 
queira rescindir, sem justa causa, a parte que quer rescindir deve 
avisar a outra com antecedência. Este aviso até o período da efeti-
va rescisão é chamado de Aviso Prévio.

A forma de calcular o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo 
de contrato de trabalho, porém somente quando é da empresa a 
iniciativa de rescindir o contrato.

Se o empregado pede demissão, será obrigado a cumprir somente 
30 dias de aviso prévio. O empregado poderá escolher em ter sua 
jornada diária reduzida em 2 horas ou ter 7 dias corridos de ausên-
cia de trabalho. Caso o empregado tenha escolhido pela ausência 
em dias, é recomendado que o empregador observer a proporcio-
nalidade desse período, caso o aviso prévio seja superior a 30 dias. 
Se o empregado que pediu demissão, não terá direito a estas redu-
ções de jornada.

Para cada um ano trabalhado, o aviso é acrescido 3 (três) dias,até o 
limite total de 90 dias, sendo 60 dias extras.
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Justa causa
A rescisão de um contrato de trabalho por justa causa pode 
ser também do empregador quanto do empregado, que de-
ram causa por ter praticado ato que a legislação trabalhista 
repute como grave.

Justa causa do empregado

São considerados justa causa pelo empregado, o que dispõe 
no artigo 482 da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT:

a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem per-
missão do empregador, e quando constituir ato de concor-
rência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso
não tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
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;
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;
l) prática constante de jogos de azar;
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos 
em lei para o exercício da profissão, em decorrência de 
conduta dolosa do empregado. 

Para aplicar a justa causa, é necessário que a empresa te-
nha provas do cometimento da falta pelo empregado. Em 
diversos casos é necessário que o empregado seja rein-
cidente na conduta além de ter recido outras penalidade, 
como advertência e suspensões. Sendo o caso mais gra-
ve, será considerado suficiente uma falta apenas.
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A aplicação da pena de justa causa deve ser imediata. Não 
pode haver dupla punição.

É essencial que a empresa esteja bem assessorada quando 
for aplicar a justa causa. Caso ocorra uma reversão, é pos-
sível que a empresa tenha que pagar as verbas rescisória 
como se fosse sem justa causa, além de ter a possibilidade 
de responsabilização por danos morais.

Justa causa do empregador

O empregador também pode cometer justa causa, conforme 
o artigo 483 da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT:

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, de-
fesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao 
contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hie-
rárquicos com rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 
pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisica-

mente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem;
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por 
peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a impor-
tância dos salários.
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Verbas Rescisórias
Em caso de demissão por justa causa do empregado, serão devidos:

a) saldo de salários;
b) férias vencidas com adicional de 1/3 constitucional, se não tiver 
havido fruição;
c) outras previstas em Convenção ou acordo coletivo.

Caso a justa causa tenha sido causada pelo empregador, serão de-
vidas verbas rescisórias como se a dispensa tivesse sido sem justa 
causa, por iniciativa da empresa.

Não há direito às verbas proporcionais (aviso prévio, férias e 13ºsalá-
rio). Além disso, com a rescisão por justa causa o empregado perde 
o direito à multa e ao saque do FGTS, e também não pode requerer 
o seguro-desemprego.

A quitação das verbas rescisórias deve ser feita em até 10 dias após 
o encerramento do contrato, sob pena de pagamento da multa pre-
vista no art. 477 da CLT, no valor de um salário do empregado. Tam-
bém não é mais necessária a homologação da rescisão pelo sindica-
to, exceto se houver previsão expressa em normal coletiva.
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Demissão sem justa causa: verbas
Quando a empresa toma a iniciativa de demitir o empregado, sem 
que este tenha dado causa à rescisão (conforme hipóteses previs-
tas em lei para a justa causa), deverão ser pagas as seguintes par-
celas:

a) saldo de salários;
b) aviso prévio;
c) 13ººsalário proporcional;
d) férias proporcionais com adicional de 1/3;
e) férias vencidas com adicional de 1/3, se não tiver havido fruição;
f) depósito do FGTS, na conta vinculada do empregado, até o mês 
da rescisão;
g) depósito, também na conta vinculada, do valor correspondente a 
40% dos depósitos de FGTS realizados pela empresa ao longo da 
relação de emprego;
h) outras previstas em Convenção ou acordo coletivo.

No caso de demissão sem justa causa o empregado poderá sacar 
o FGTS e terá direito a se habilitar no seguro desemprego, motivo 
pelo qual todas as guias deverão ser fornecidas pela empresa.
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Pedido de demissão: verbas
Quando parte do empregado o pedido de demissão, serão devidas 
as seguintes verbas:

a) saldo de salários;
b) 13º salário proporcional;
c) férias proporcionais, com adicional de 1/3;
d) férias vencidas com adicional de 1/3 constitucional, se não
tiver havido fruição;
e) outras previstas em Convenção ou acordo coletivo.

Vale lembrar que se o empregado não cumprir o aviso prévio, o 
empregador poderá proceder aos descontos correspondentes ao 
período. Contudo, há entendimento no sentido de que, se o empre-
gado comprovar que está pedindo demissão pois iniciará em novo 
emprego, o empregador deverá dispensá-lo do cumprimento do 
aviso, sem desconto.
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Pagamento das verbas rescisórias e

homologação
Tanto o pagamento das verbas rescisórias, como também a entrega 
ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da 
extinção contratual aos órgãos competentes, deverão ser efetuados 
até dez dias contados a partir do término do contrato.

A não observância desse prazo implica na aplicação de multa cor-
respondente a um salário do empregado.

A legislação trabalhista não mais exige que a empresa realize a ho-
mologação da rescisão perante o sindicato dos empregados, con-
tudo, há convenções coletivas que preveem essa obrigação, casos 
em que deverá ser observada. De todo modo, ainda que prevista a 
homologação, a empresa deverá cumprir com todas as suas obriga-
ções - inclusive entrega de documentação ao empregado demitido 
- no prazo de 10 dias corridos, a contar do término do contrato de 
trabalho.
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