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AULA 03: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Prof. Thiago Gomes 

 

1. ASPECTOS GERAIS 

 O que é o Direito? 

 Livre arbítrio x convivência harmoniosa em 

sociedade 

 Divisões do Direito 

 O que é o trabalho? 

 

2. CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DO DIREITO DO 

TRABALHO 

Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, regras e 

instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e 

situações análogas, visando assegurar melhores 

condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo 

com as medidas de proteção que lhe são destinadas. 

 Conceituação Simplificada do Direito do Trabalho 

 

3. COMPREENDENDO A RELAÇÃO DE TRABALHO 

 Toda relação de trabalho é uma relação de 

emprego? 

 

 Quem é empregado? (artigo 3°, CLT) 

Para ser considerado empregado são exigidos o 

preenchimento cumulativo de alguns requisitos: 

 Pessoalidade 

 Habitualidade 

 Onerosidade 

 Subordinação 

 

Obs: Qualquer ato no sentido de tentar fraudar a 

caracterização do vínculo de relação de trabalho é 

nulo. (artigo 9°, CLT) 

4. TIPOS DE TRABALHADORES 

 Autônomo 

 Trabalhador Eventual 

 Trabalhador Avulso 

 Estagiário 

 Trabalhador Voluntário 

 

5. QUEM É O EMPREGADOR? (artigo 2°, CLT) 

Empregador é toda pessoa física ou jurídica que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, utiliza dos 

serviços de outrem em virtude de contrato. 

Obs.: 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. 

6. DIREITO DO TRABALHO E SEUS PRINCÍPIOS 

 O que são os princípios? 

 

 Princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho 

 Princípio da proteção 

 Princípio da irrenunciabilidade dos direitos 

 Principio da primazia da realidade 

 Princípio da continuidade da relação de 

emprego. 

 

DIREITOS BÁSICOS DOS EMPREGADOS  

 

1. SALÁRIO 

 Aspecto histórico: Salarium/ Sal/ Roma Antiga 

 Conceito: Valor econômico pago diretamente pelo 

empregador em razão dos serviços prestados para 

satisfazer as necessidades básicas do empregado e 

sua família. 
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 Diferença de salário e remuneração (artigo 457, 

CLT): Remuneração = Salário + Gorjeta 

 

1.1. OBSERVAÇÕES FINAIS ACERCA DO SALÁRIO 

 Regra geral: salário não pode ser inferior ao mínimo 

fixado em lei. (artigo 7°, IV, CLT) 

 

 Finalidades do salário mínimo: Deve ser capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de 

sua família com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo. 

 Valor Nacional/ Valore Estaduais 

 

 Salário pago em utilidades. Isso é possível? 

o Mínimo de 30% em dinheiro 

o Atenção com o fornecimento de instrumentos, 

equipamentos e ferramentas para sua utilização 

no trabalho, por exemplo, uniformes, EPIs e 

outros! 

o Não se admite o salário em natura o pagamento 

em cigarros ou bebidas alcoólicas (Súmula 367 

TST). 

 

 Estagiário recebe salário? 

 

2. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (artigo 67 

CLT, artigo 7°, XV, CF) 

 Conceito: Trata-se do período correspondente a 24 

horas seguidas em que o empregado deixa de prestar 

serviços, uma vez por semana, preferencialmente aos 

domingos e feriados. 

 

 Finalidade 

 

 Preferencialmente no domingo e feriados 

 

 Trabalho durante o dia de repouso 

o 7 dias para concessão da folga 

o Pagamento em dobro (S. 146 TST) 

 

Obs.: Uma vez por mês o DSR tem que ser no 

domingo. (Portaria 417/66 MTE) 

 

3. HORAS-EXTRAS (artigo 7°, XIII, CF e artigo 59, CLT) 

 Antes compreendendo a jornada de trabalho 

 

Regra geral: Jornada diária são 8 horas diárias e 

semanal 44 horas 

 Análise de caso: 

Olavo Pires, Balconista de lanchonete, trabalha de 

segunda a sábado 8 horas por dia. Há o recebimento 

de horas-extras? 

Ema Thomas, Médico traumatologista, trabalha oito 

horas diárias de segunda a sexta. Na segunda ele 

trabalhou nove horas. Há o recebimento de horas-

extras? 

 

 Jornadas diferenciadas 

o Telefonista e bancários – 6 horas diárias 

o Trabalhadores em turnos de revezamento 

– 6 horas diárias 

 

 Conceito de Horas-Extras 

 São as horas trabalhadas além da jornada de 

trabalho do empregado. Os empregados podem 

fazer no máximo 2 horas extras por dia e deve 

receber um adicional não inferior a 50%. 

 

 Motivo das horas-extras 

 Há possibilidade de o trabalhador fazer essas 

horas e não receber por elas? 

 Acordo de compensação/ Banco de Horas 

 Procedimento: acordo ou convenção coletiva/ 

acordo individual 
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 Número máximo de horas diárias a título de 

compensação: 2 horas. 

 E se houver horas trabalhadas que excedam as 

essas duas horas? 

 Prazo para compensação 

 

 

 

4. LICENÇA PATERNIDADE (ADCT, artigo 10, § 1°) 

 Conceito: permitir maior contato do pai e assistência 

na família nesse momento. 

 Prazo: 5 dias contados do primeiro dia útil a partir da 

data do nascimento da criança 

 Nascimento durante as férias 

 

5. LICENÇA MATERNIDADE (artigo 391 e seguintes CLT) 

 Conceito: trata-se do benefício previdenciário 

concedido às mulheres em razão da maternidade. 

 Finalidade 

 Condições para concessão 

o Maternidade 

o Adoção ou guarda judicial para fins de 

adoção. 

 Prazo do benefício: A licença-maternidade é de 120 

dias. (artigo 392, CLT) 

 Observações importantes 

o Tal benefício pode ser utilizado só após o 

parto?  

O gozo do direito poderá ocorrer até 28 dias antes 

do parto.  

o Ampliação do prazo: Os períodos de repouso, 

antes e depois do parto, poderão ser aumentados 

de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado 

médico. (artigo 392, § 2°, CLT) 

 

o Ampliação dos 180 dias 

 

o E no caso da adoção? 

6. ADICIONAL NOTURNO 

 Conceito 

 Motivo: Está comprovado cientificamente que o 

desgaste físico é maior no período noturno, pois, no 

aspecto biológico, o corpo foi projetado para 

descansar. 

 Existe diferenciação no âmbito urbano e rural 

o Urbano: Horário considerado como noturno: 22 e 5 

horas. O adicional é, no mínimo, de 20%. A hora 

do trabalhador noturno tem 52’30’’. 

o Rural:Divide-se em duas categorias: agricultura e 

pecuária. 

Cabem algumas diferenciações. Se trabalha na 

agricultura é considerado horário noturno aquele que 

trabalhado entre 21 e 5 horas e na pecuária considera-

se 20 e 4 horas. O adicional é de 25%.  

Atenção. Não há a figura da jornada reduzida. O 

horário leva em consideração a hora cheia. 

 

Questão: O empregado foi contratado para trabalhar 

como garçom para trabalhar 6 horas por dia. Ele 

trabalha das 22 às 4 horas. Qual o adicional que tem 

direito? 

A) Adicional de Transferência 

B) Adicional de Periculosidade 

C) Adicional de Insalubridade 

D) Adicional de Hora-Extra  

 

GABARITO: D é a resposta correta. Ela tem direito a hora 

extra porque trabalha das 22 às 4 e, no período noturno, a 

hora tem 52’30”. 

 

 Menor e o trabalho noturno: Ao menor é vedado o 

trabalho em ambiente perigoso, em razão do artigo 7°, 

XXXIII. 

 

 Como fica a hora-extra no trabalho noturno? 

 

O banco de 

horas é um 

bom negócio? 
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Artigo 7º, XXXIII, CF – proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

7. 13º SALÁRIO (Lei 4090/62) 

 Origens 

 Pagamento: Pode ser pago em uma ou duas 

parcelas 

 

 Cálculo do 13° 

A base do 13° é o salário do mês de dezembro. 

Quando a remuneração for variável a base do 13° 

salário deve ser media anual desta. 

Leva-se em consideração a proporção de 1/12 por 

mês trabalhado. 

 

8. VALE-TRANSPORTE (Decreto 95247/87) 

 Conceito: Constitui benefício que o empregador 

antecipará ao trabalhador para a utilização efetiva em 

despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-

versa. 

 Custos: Máximo 6% do salário básico ou vencimento 

do empregado, excluídos quaisquer adicionais ou 

vantagens, (artigo 9°, Decreto 95247/87) e o restante 

a cargo do empregador. 

 Desobrigação do empregador 

O empregador que proporcionar, por meios próprios 

ou contratados, em veículos adequados ao transporte 

coletivo, o deslocamento, residência-trabalho e vice-

versa, de seus trabalhadores, está desobrigado do 

vale-transporte. 

 Declaração Fraudulenta 

A jurisprudência já entende que informar falsamente o 

itinerário a fim de receber mais vales do que o 

necessário enseja demissão por justa causa 

fundamentada na falta grave. 

 

Dúvidas... 

professorthiagogomes@gmail.com 
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