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ARTIGOS DO DIA

Ética

Ética do Advogado 

Art. 31 ao 33 (Estatuto da OAB)

Infrações e Sanções 
Art. 34 ao 43 (Estatuto da OAB)

Direito do TrabalhoDireito do Trabalho

Insalubridade e Periculosidade 
Art. 189 a 197 
Foco nos graus de insalubridade sobre o salário. 
Atenção pois periculosidade tem percentual fixo, 
diferente da insalubridade. 
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CAPÍTULO VIII

Da Ética do Advogado

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que 
contribua para o prestígio da classe e da advocacia.

§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer cir-
cunstância.

§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de inco-
rrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com 
dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável 
com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será 
apurado em ação própria.

Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no 
Código de Ética e Disciplina.

Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com 
a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocí-
nio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedi-
mentos disciplinares.

CAPÍTULO IX

Das Infrações e Sanções Disciplinares

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 
exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos;

II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei;

III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber;

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;
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V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que 
não tenha feito, ou em que não tenha     colaborado;

VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamen-
tado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;

VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional;

VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciên-
cia do advogado contrário;

IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;

X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo 
em que funcione;

XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comuni-
cação da renúncia;

XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em 
virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;

XIII - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou 
relativas a causas pendentes;

XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como 
de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adver-
sário ou iludir o juiz da causa;

XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro 
de fato definido como crime;

XVI - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de 
autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notifi-
cado;

XVII - prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou 
destinado a fraudá-la;

XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou 
desonesta;
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XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do 
mandato, sem expressa autorização do constituinte;

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou 
interposta pessoa;

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas 
dele ou de terceiros por conta dele;

XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança;

XXIIIXXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, 
depois de regularmente notificado a fazê-lo;

XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional;

XXV - manter conduta incompatível com a advocacia;

XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB;

XXVII - tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia;

XXVIII - praticar crime infamante;

XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação.XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação.

Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível:

a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei;

b) incontinência pública e escandalosa;

c) embriaguez ou toxicomania habituais.

Art. 35. As sanções disciplinares consistem em:

I - censura;

II - suspensão;II - suspensão;

III - exclusão;
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IV - multa.

Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o 
trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura.

Art. 36. A censura é aplicável nos casos de:

I - infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34;

II - violação a preceito do Código de Ética e Disciplina;

III - violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido III - violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido 
sanção mais grave.

Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, 
sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante.

Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:

I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;

II - reincidência em infração disciplinar.

§ 1º A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o § 1º A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o 
território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de 
individualização previstos neste capítulo.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que satis-
faça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária.

§ 3º Na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que preste novas 
provas de habilitação.

Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de:

I - aplicação, por três vezes, de suspensão;

II - infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34.

Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a 
manifestação favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional competen-
te.
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Art. 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o 
máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em 
havendo circunstâncias agravantes.

Art. 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de ate-
nuação, as seguintes circunstâncias, entre outras:

I - falta cometida na defesa de prerrogativa profissional;

II - ausência de punição disciplinar anterior;

III - exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB;

IV - prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.

Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de 
culpa por ele revelada, as circunstâncias e as conseqüências da infração são conside-
rados para o fim de decidir:

a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção discipli-
nar;

b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis.

Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano 
após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comporta-
mento.

Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de 
reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal.

Art. 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as 
sanções disciplinares de suspensão ou exclusão.

Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, 
contados da data da constatação oficial do fato.

§ 1º Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de três anos, § 1º Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de três anos, 
pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a requeri-
mento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades 
pela paralisação.
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§ 2º A prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente 
ao representado;

II - pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB.

Direito do Trabalho 

DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art. 189. Será obrigatório o exame médico à admissão dos empregados, exame esse que 
será renovado periodicamente, pelo menos uma vez por ano, nas atividades insalubres 
ou perigosas.

Art. 189. Deixar-se-á espaço suficiente para a circulação em tôrno das máquinas, a fim 
de permitir seu livre funcionamento, ajuste, reparo e manuseio dos materiais e produtos 
acabados.                  (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º Entre as máquinas de qualquer local de trabalho, instalações ou pilhas de materiais § 1º Entre as máquinas de qualquer local de trabalho, instalações ou pilhas de materiais 
deverá haver passagem livre, de pelo menos 0,80m (oitenta centímetros), que será de 
1,30m (um metro e trinta centímetros), quando entre partes móveis de máquinas.                       
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º A autoridade competente em segurança do trabalho poderá determinar que essas § 2º A autoridade competente em segurança do trabalho poderá determinar que essas 
dimensões sejam ampliadas quando assim o exigirem as características das máquinas 
e instalações ou os tipos de operações.                    (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28.2.1967)

   Art. . 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por    Art. . 189 - 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 in-
tensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.                    (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 190. É obrigatória a notificação das doenças profissionais produzidas pelo trabalho 
ou em conseqüência do trabalho nas atividades insalubres.

Art. 190. As máquinas, equipamentos e instalações mecânicas deverão ser mantidos em 
perfeitas condições de segurança.                   (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28.2.1967)
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§1º Incumbe a notificação:

a) ao médico assistente ou em conferência, mesmo è simples suspeição;

b) a todo aquele que tiver a seu cargo estabelecimento industrial ou comercial em que 
o caso se registe.

§ 1º As partes móveis de quaisquer máquinas ou seus acessórios, inclusive polias, co§ 1º As partes móveis de quaisquer máquinas ou seus acessórios, inclusive polias, co-
rreias e eixos de transmissão, quando ao alcance dos empregados, deverão estar guar-
necidas por dispositivos de segurança.                    (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28.2.1967)

§2º As pessoas acima declaradas, logo que se verifique a suspeição ou confirmação 
pelo diagnóstico, deverão notificar o caso ao Departamento Nacional do Trabalho, no 
Distrito Federal, e, nos Estados, às Delegacias Regionais ou às repartições autorizadas 
em virtude de lei, indicando nome, residência, local de ocupação e diagnóstico provável 
ou confirmado.

§ 2º As máquinas deverão possuir, ao alcance dos operadores, dispositivos de partida e 
parada que evitem acidentes.                   (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º A limpeza, ajuste e reparação de máquinas só poderão ser executados quando elas § 3º A limpeza, ajuste e reparação de máquinas só poderão ser executados quando elas 
não estiverem em movimento, salvo quando êste fôr essencial a realização do ajuste.                       
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

  Art. . 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações in  Art. . 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações in-
salubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os li-
mites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de 
exposição do empregado a esses agentes.                     (Redação dada pela Lei nº 6.514, 
de 22.12.1977)

Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do 
organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irri-
tantes, alérgicos ou incômodos.                    (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977)

Art. 191. As notificações recebidas peIas autoridades referidas no artigo anterior serão 
inscritas em livro especial, e, alem das providências cabíveis no caso, serão comunica-
das ao serviço de Estatística de Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho, Indús-
tria e Comércio e às repartições sanitárias competentes.

Art. 191. As ferramentas manuais devem ser aproveitadas ao uso a que se destinam e 
mantidas em perfeito estado de conservação, sendo proibida a utilização das que não 
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atenderem a essa exigência.                   
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

  Art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:                        (Re-
dação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites 
de tolerância;                    (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que dimi-
nuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.                      (Incluído 
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalu-
bridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutrali-
zação, na forma deste artigo.                     (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 192. As partes moveis de quaisquer máquinas ou os seus acessórios (inclusive co-
rreias e eixos de transmissão), quando ao alcance dos trabalhadores, deverão ser pro-
tegidas por dispositivos de segurança que os garantam suficientemente contra qual-
quer acidente.

Art. 192. Os motores de gás ou ar comprimido deverão ser inspecionados periòdicamen-
te para a verificação de suas condições de segurança.                    (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

  Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de to-
lerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por 
cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio 
e mínimo.                  (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 193. Haverá nas máquinas dispositivos de partida que lhe permitam o início de mo-
vimentos sem perigo para os trabalhadores.

Art. 193. Não serão permitidas a fabricação, a venda, a locação e o uso de máquinas e 
equipamentos que não atendam às disposições dêste Capítulo.                  (Redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

Art .193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regula-
mentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou mé-
todos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado.                  (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
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  Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regula-
mentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natu-
reza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição per-
manente do trabalhador a:                 (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;                 (Incluído pela Lei nº 12.740, de 
2012)

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial.                  (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratifi-
cações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.                 (Incluído pela Lei nº 
6.514, de 22.12.1977)

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido.                   (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza 
eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.                  (Incluí-
do pela Lei nº 12.740, de 2012)

§ 4o  São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicle-
ta.                  (Incluído pela Lei nº 12.997, de 2014)

Art. 194. A limpeza, ajuste e reparações das máquinas só poderão ser feitas quando as 
mesmas não estiverem em movimento.

Art. 194. As caldeiras e equipamentos que trabalhem sob pressão devem ser construídos 
de modo que resistam às pressões internas do trabalho com válvulas e outros dispositi-
vos de segurança.                   (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º Tôda caldeira deverá possuir "Registro de Segurança", que será apresentado 
quando exigido pela autoridade competente em segurança do trabalho.                   (In-
cluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º As caldeiras de média ou de alta pressão deverão ser instaladas em local apro-
priado e prèviamente aprovado pela autoridade competente em segurança do trabal-
ho.                      (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

  Art.194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade 
cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta 
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Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.                           (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 195. As instalações elétricas (motores, transformadores, cabos, condutores, etc.) de-
verão ser iniciadas e protegidas do modo a evitar qualquer acidente.

Art. 195. Os fornos, para qualquer utilização serão construídos de material resistente, 
preferentemente chapas de aço, revestidas de material refratório que impeça o aqueci-
mento do meio ambiente.                   (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28.2.1967)

  Art.195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, se-
gundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de 
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.             
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 1º As áreas vizinhas aos fornos devem ser bem ventiladas para evitar a acumulação 
de gases e vapores.                  (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessa-
das requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento 
ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades in-
salubres ou perigosas.                (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 2º Quando os gases ou vapores forem prejudiciais à saúde dos empregados, será exi-
gida a instalação de coifas, condutos de aspiração ou outros meios eficazes para sua 
eliminação.                  (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por 
Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma 
deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério 
do Trabalho.                 (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 3º Os fornos, quando necessário, terão escadas e plataformas de material resistente 
ao fogo, que permitam aos empregados a execução segura de suas tarefas.                  
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Minis§ 3º - O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Minis-
tério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia.                   (Redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

§ 4º Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou re-
trocesso de chama.                   (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
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Art. 196. Quando as instalações elétricas forem de alta tensão, serão tomadas medidas 
especiais, com o isolamento, quando necessário, dos locais e a fixação de indicações 
bem visíveis e claras chamando a atenção dos trabalhadores para o perigo a que se 
acham expostos.

Art. 196. Nos estabelecimentos onde haja depósitos de combustíveis líquidos, deverão Art. 196. Nos estabelecimentos onde haja depósitos de combustíveis líquidos, deverão 
estar os mesmos situados em locais apropriados, protegidos e assinalados, de modo 
que os empregados que dêles se aproximem o façam com as necessárias precauções, 
observando-se, entre outras, a proibição de fumar.                     (Redação dada pelo De-
creto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

  Art.196 - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubrida-
de ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva ativida-
de nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 
11.               (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 197. Todos os estabelecimentos e locais de trabalho deverão estar efiscazmente 
protegidos contra o perigo de incêndio dispondo não só de meios que permitam com-
batê-los quando se produzam (extintor ou mangueiras, depósitos de areia ou outros 
dispositivos adequados no gênero especial de incêndio mais a temer) como possuindo 
facilidade para a saída rápida dos trabalhadores era caso de sinistro.

Parágrafo único. Poderão ser exigidas escadas especiais e incombustíveis em estabele-
cimento de mais de um andar no qual seja maior o perigo de incêndio.

Art. 197. Os locais destinados à armazenagem de inflamáveis e explosivos deverão aten-
der aos seguintes requisitos:                   (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28.2.1967)

I - a iluminação artificial, se necessária, será obtida por lâmpadas elétricas à prova de 
explosão;                       (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

II - a proteção contra descargas elétricas naturais se fará através de pára-raios, de 
construção adequada e em número suficiente, quando indicada pela autoridade com-
petente;                        (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

III - a quantidade de material armazenado será restringida ao mínimo necessário ao 
funcionamento da atividade;                       (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)

IV - serão exigidas instalações especiais de prevenção e combate a incêndio.                         
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
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  Art. . 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos 
locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo corresponden-
te, segundo a padronização internacional.                            (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22.12.1977)

Parágrafo único - Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste 
artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes, com advertência 
quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.                          (Re-
dação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
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CLT 

DA ALTERAÇÃO

  Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente 
desta garantia.

Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

§ 1o  Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 
respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança.                     (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§§ 2o  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegu-
ra ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspon-
dente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da res-
pectiva função.                          (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

  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 do seu domicílio .

§ 1º Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerce-
rem cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita 
ou explícita, a transferência.

 § 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que 
exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implí-
cita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.               
(Redação dada pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)

§ 2º - É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que tra-
balhar o empregado.
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 § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o emprega-
do para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do 
artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela 
localidade, enquanto durar essa situação.                 (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.203, 
de 17.4.1975)

Art. 470. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empre-
gado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições 
do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, 
nunca inferior a 25 % dos salários que o empregado percebia naquela localidade, en-
quanto durar essa situação.

Parágrafo único. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do em-
pregador.

   Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do emprega-
dor.                 (Redação dada pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO

  Art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua 
volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a 
que pertencia na empresa.

  Art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, 
ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do 
contrato de trabalho por parte do empregador.

§§ 1º - Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou 
em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que 
notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva 
baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.

§§ 2º - Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acorda-
rem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a res-
pectiva terminação.
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 § 3º - Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a 
autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local 
de trabalho, sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho.                         (In-
cluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

§ 4º - O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela autorida-
de competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com 
audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a ins-
tauração do competente inquérito administrativo.                   (Incluído pelo Decreto-lei 
nº 3, de 27.1.1966)

§ 5º - Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empregado conti-
nuará percebendo sua remuneração.                   (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 
27.1.1966)

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário 
e por tempo não excedente de dois dias, em caso de falecimento de cônjuge, ascen-
dente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira profissional, viva 
sob sua dependência econômica.

Parágrafo único. Em caso de nascimento de filho, o empregado poderá faItar um dia de 
trabalho e no correr da primeira semana, para o fim de efetuar o registo civil, sem pre-
juízo de salário.

  Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salá-
rio:             (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

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 previdên-
cia social, viva sob sua dependência econômica;             (Inciso incluído pelo Decreto-lei 
nº 229, de 28.2.1967)

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;                (Inciso incluído 
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;                
(Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária 
de sangue devidamente comprovada;                (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, 
de 28.2.1967)
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V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da 
lei respectiva.                 (Inciso incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referi-
das na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).                    
(Incluído pelo Decreto-lei nº 757, de 12.8.1969)

 VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibu-
lar para ingresso em estabelecimento de ensino superior.              (Inciso incluído pela 
Lei nº 9.471, de 14.7.1997)

 VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.               
(Incluído pela Lei nº 9.853, de 27.10.1999)

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de en-
tidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do 
qual o Brasil seja membro.               (Incluído pela Lei nº 11.304, de 2006)

X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 
durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;                        (Incluído 
dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta 
médica.                   (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de 
exames preventivos de câncer devidamente comprovada.             (Incluído pela Lei nº 
13.767, de 2018)

  Art. 474 - A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos impor-
ta na rescisão injusta do contrato de trabalho.

  Art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato 
de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação 
do benefício.

§ 1º Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria 
cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da apo-
sentadoria, facultado, porem, ao empregador o direito de indenizá-lo por recisão do 
contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478.
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§ 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria 
cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da apo-
sentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão do 
contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, salvo na hipótese de ser ele porta-
dor de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do art. 497.                
(Redação dada pela Lei nº 4.824, de 5.11.1965)

§ 2º - Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescin-
dir, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha 
havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.

  Art. 476 - Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é consi-
derado em licença não remunerada, durante o prazo desse benefício.

  Art. 476-A.  O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a 
cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação 
profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão con-
tratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescên-
cia formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.                 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 1o  Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o 
empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de 
quinze dias da suspensão contratual.                (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001)

§ 2o  O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o dispos-
to no caput deste artigo mais de uma vez no período de dezesseis meses.                 (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 3o  O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, 
sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput 
deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.

§ 4o  Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou pro-
grama de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntaria-
mente concedidos pelo empregador.               (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, 
de 2001)
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§ 5o  Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão con-
tratual ou nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador 
pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em 
vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, 
cem por cento sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do 
contrato.                  (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 6o  Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de 
qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o emprega-
dor, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento 
imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades ca-
bíveis previstas na legislação em vigor, bem como às sanções previstas em convenção 
ou acordo coletivo.                    (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 7o  O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou 
acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empre-
gador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, 
no respectivo período.                 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

 CAPÍTULO V

DA RESCISÃO

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a termi-
nação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das 
relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na 
base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.

Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a termi-
nação do respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo para cessação das 
relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base 
da maior remuneração que tenha percebido na mesma emprêsa.                  (Redação 
dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

  Art. 477.  Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à ano-
tação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos 
competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma esta-
belecidos neste artigo.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de contato de trabalho fir-
mado por empregado com mais de 90 (noventa) dias de serviço só será válido quando 
feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho.                   (Incluído pela Lei 
nº 5.562, de 12.12.1968
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§ 1º O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho 
firmado por empregado com mais de um ano de serviço só será válido quando feito 
com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho.                 (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 766, de 1969)

§§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de trabalho, 
firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito 
com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social.                  (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 1o (Revogado).   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§§ 2º No têrmo de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma 
de dissolução do contrato, deve ser especificada a natureza de cada parcela paga ao 
empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente 
às mesmas parcelas.                 (Incluído pela Lei nº 5.562, de 12.12.1968

§§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou 
forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela 
paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, rela-
tivamente às mesmas parcelas.               (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 3º Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a as-
sistência será prestada pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo 
defensor público e, na falta ou impedimento dêstes, pelo Juiz de Paz.               (Incluído 
pela Lei nº 5.562, de 12.12.1968

§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a as-
sistência será prestada pelo Represente do Ministério Público ou, onde houver, pelo De-
fensor Público e, na falta ou impedimento dêste, pelo Juiz de Paz.                 (Redação 
dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 3o  (Revogado).               (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação 
da rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme 
acordem as partes salvo se o empregado fôr analfabeto, quando o pagamento so-
mente poderá ser feito em dinheiro.                     (Incluído pelo Decreto-Lei nº 766, de 1969)

§ 4º - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação 
da rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme 
acordem as partes, salvo se o empregado fôr analfabeto, quando o pagamento sò-
mente poderá ser feito em dinheiro.                      (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 
26.6.1970)
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§ 4o  O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:               (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou              
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.              (In-
cluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 5º Qualquer compensação no pagamento de que trata o § 4º não podera exceder o 
equivalente a um mês de remuneração do empregado.                 (Incluído pelo Decre-
to-Lei nº 766, de 1969)

§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não 
poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.             (Re-
dação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970)

§ 6° O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de 
quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:                  (Incluído pela Medida pro-
visória nº 89, de 1989)

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou                     (Incluído pela 
Medida provisória nº 89, de 1989)

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência 
do aviso-prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.                   (In-
cluído pela Medida provisória nº 89, de 1989)

§ 6º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de 
quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:                     (Incluído pela Lei nº 7.855, 
de 24.10.1989)

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou                     (Incluído pela 
Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência 
do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.                  (In-
cluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 6o  A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da ex-
tinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores cons-
tantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez 
dias contados a partir do término do contrato.                    (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017)
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a) (revogado);               (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

b) (revogado).                       (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 7° O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1° e 2°) será sem ônus para o tra-
balhador e empregador.                  (Incluído pela Medida provisória nº 89, de 1989)

§ 7º - O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus para o tra-
balhador e empregador.              (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 7o  (Revogado).                 (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 8° A inobservância do disposto no § 6° deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 
BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em 
valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, 
salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.                      (Incluído 
pela Medida provisória nº 89, de 1989)

§§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 
160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, 
em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do 
BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.                 (Incluí-
do pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 8º  Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A, a 
inobservância ao disposto no § 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor 
do empregado, em valor equivalente ao seu salário, exceto quando, comprovadamen-
te, o empregado der causa à mora.                    (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 905, de 2019)                (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)       Vigência 
encerrada

§ 8º  Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A, a 
inobservância ao disposto no § 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor 
do empregado, em valor equivalente ao seu salário, exceto quando, comprovadamen-
te, o empregado der causa à mora.                    (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 905, de 2019)         (Vigência encerrada)

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 
160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, 
em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do 
BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.                 (Incluí-
do pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

§ 9º (vetado).               (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)
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§ 10.  A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimen-
tação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses 
legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.                 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

  Art. 477-A.  As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se 
para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindi-
cal ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua 
efetivação.            (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

  Art. 477-B.  Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, 
plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, 
salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.                (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)

    Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado 
será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração 
igual ou superior a 6 (seis) meses.              (Vide Lei nº 2.959, de 1956)

§ 1º - O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado 
como período de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização será 
devida.

§§ 2º - Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte e 
cinco) dias.             (Vide Constituição Federal Art.7 inciso XIII)

§ 3º - Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas 
por mês.               (Vide Constituição Federal Art.7 inciso XIII)

§ 4º Para os empregados que trabalhem à comissão ou que tenham direito a percen-
tagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens per-
cebidas nos últimos três anos de serviço.

§ 4º - Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percen-
tagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens per-
cebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.                  (Redação dada pelo Decre-
to-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização 
será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado 
para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 
(trinta) dias.
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  Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa 
causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a titulo de indenização, e por 
metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.              (Vide Lei nº 
9.601, de 1998)

Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte 
variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da 
indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado.

    Art. 480 - Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contra-
to, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos 
que desse fato lhe resultarem.            (Vide Lei nº 9.601, de 1998)

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

§ 1º - A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o emprega-
do em idênticas condições.                 (Renumerado do parágrafo único pelo Decreto-lei 
nº 6.353, de 20.3.1944)

 § 2º - Em se tratando de contrato de artistas de teatros e congêneres, o empregado 
que rescindí-lo sem justa causa não poderá trabalhar em outra empresa de teatro ou 
congênere, salvo quando receber atestado liberatório, durante o prazo de um  ano, sob 
pena    de  ficar  o novo empresário obrigado a pagar  ao   anterior  uma indenização  
correspondente a  dois anos  do salário  estipulado no contrato rescindido.               (In-
cluído pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)                  (Revogado pela Lei nº 6.533, de 
24.5.1978)

  Art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula asseguratória 
do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso 
seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos 
contratos por prazo indeterminado.

  Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empre-
gador:

a) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

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;
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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)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 emprega-
dor 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 pro-
fissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.               (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)

Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a 
prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à 
segurança nacional.                    (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27.1.1966)

  Art. 483 - 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;

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessi-
vo;

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;



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB

DIA 01

É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

LEI SECA
@NATILEONARDO

f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legíti-
ma defesa, própria ou de outrem;

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a 
afetar sensivelmente a importância dos salários.

§ 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, 
quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do 
serviço.

§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado 
ao empregado rescindir o contrato de trabalho.

§ 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de seu 
contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou 
não no serviço até final decisão do processo.                (Incluído pela Lei nº 4.825, de 
5.11.1965)

    Art. 484 - Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de 
trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de 
culpa exclusiva do empregador, por metade.

  Art. 484-A.  O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e 
empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:                     
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - por metade:             (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

a) o aviso prévio, se indenizado; e                 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)a) o aviso prévio, se indenizado; e                 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no 
§ 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;                 (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.                   (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)

§§ 1o  A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da 
conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma 
do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta 
por cento) do valor dos depósitos.                 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2o  A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o 
ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.                  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)
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  Art. 485 - Quando cessar a atividade da empresa, por morte do empregador, os em-
pregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os art. 477 e 
497.

Art. 486. No caso de paralisação do trabalho motivado originariamente por promul-
gação de leis ou medidas governamentais, que impossibilitem a continuação da res-
pectiva atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, a qual, entretanto, ficará 
a cargo do Governo que tiver a iniciativa do ato que originou a cessação do trabalho.

Art. 486. No caso de paralisação do trabalho motivado originariamente por promul-
gação de leis ou medidas governamentais que impossibilitem a continuação da res-
pectiva atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, a qual, entretanto, ficará 
a cargo do Governo que tiver a iniciativa do ato que originou a cessação do trabalho.            
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 6.110, de 16.12.1943)

  Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por 
ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou reso-
lução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da in-
denização, que ficará a cargo do governo responsável.            (Redação dada pela Lei 
nº 1.530, de 26.12.1951)          (Vide Medida Provisória nº 1.045, de 2021)

§ 1º - Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, 
o tribunal do trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada 
como responsável pela paralisação do trabalho, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada à auto-
ria.           (Incluído pelo Decreto-lei nº 6.110, de 16.12.1943)

§ 2º Se for a União a indigitada responsável, o tribunal de trabalho, se entender passível 
de discussão a responsabilidade, a esta imputada, sobre-estará na apreciação do 
feito, remetendo os interessados ao Juízo Privativo da Fazenda Nacional, onde será 
apreciada a quem cabe a responsabilidade mediante processo ordinário. Se, entender 
que a argüição não oferece, desde logo, fundamento legal, prosseguirá no feito.         
(Incluído pelo Decreto-lei nº 6.110, de 16.12.1943)

§§ 2º - Sempre que a parte interessada, firmada em documento hábil, invocar defesa 
baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida a 
parte contrária, para, dentro de 3 (três) dias, falar sobre essa alegação.         (Redação 
dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

§§ 3º - Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou Juiz 
dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao Juiz Privativo da Fazenda, perante 
o qual correrá o feito nos termos previstos no processo comum.          (Incluído pela Lei 
nº 1.530, de 26.12.1951)
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 CAPÍTULO VI

DO AVISO PRÉVIO
(Vide Lei nº 12.506, de 2.011)
  Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescin-
dir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:

I - 3 dias, se o empregado receber, diariamente, o seu salário;

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;               (Re-
dação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)

II - 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;

II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 
(doze) meses de serviço na empresa.                (Redação dada pela Lei nº 1.530, de 
26.12.1951)

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos 
salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse pe-
ríodo no seu tempo de serviço.

§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de 
descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

§ 3º - Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos 
parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses 
de serviço.

§ 4º - É devido o aviso prévio na despedida indireta.               (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 7.108, de 5.7.1983)

§ 5o O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.                  
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.218, de 11.4.2001) 

§§ 6o O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia 
o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamen-
te os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço 
para todos os efeitos legais.                   (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.218, de 11.4.2001)

  Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se 
a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas 
diárias, sem prejuízo do salário integral.
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Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) 
horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo 
do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso l, e por 7 (sete) dias corridos, na 
hipótese do inciso lI do art. 487 desta Consolidação.                (Incluído pela Lei nº 7.093, 
de 25.4.1983)

    Art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o res-
pectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à 
outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.

Parágrafo único - Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação 
depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não 
tivesse sido dado.

  Art. 490 - O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, 
praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento 
da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indeni-
zação que for devida.

  Art. 491 - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das 
faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do 
respectivo prazo.
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1- Gabarito: Letra A.
 
ÀÀ alteração do regulamento da empresa aplica-se a regra geral do instituto, assim, 
uma vez alterado, repercute no contrato de trabalho, mas somente para os emprega-
dos contratados a partir da alteração, independente de homologação judicial. Neste 
ponto, o princípio da condição mais benéfica tem papel fundamental, pois o regula-
mento da empresa incorpora o patrimônio jurídico do empregado.
A leitura da Súmula n. 51 do TST deve ser realizada da seguinte maneira: O inciso I veda 
as alterações prejudiciais, ponto! O inciso II permite que o empregado opte por um re-
gulamento dentre dois vigentes simultaneamente e ponto! (apesar do TST entender 
que seja renúncia, o empregado apenas exercer o direito de opção).
 Súmula nº 51 do TST
NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT.
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas ante-
riormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do 
regulamento.
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado 
por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.
a)  A alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para 
aqueles admitidos após a mudança.� 
b)  A alteração é válida para Genilson e Carla, porque o plano de saúde continuou a ser 
mantido, ainda que em condições diferentes.� 
c)  A alteração somente será válida para os admitidos anteriormente à mudança.� 
d)  A alteração, que alcança apenas os admitidos após a mudança, deve ser homolo-
gada judicialmente.

2-Gabarito: Letra D.
 
Antes da reforma trabalhista a reversão ao cargo anterior garantia a incorporação da 
gratificação ao empregado que exercesse o cargo por mais de 10 anos, a resguardar o 
princípio da estabilidade financeira. Esse é o entendimento da Súmula 372 do TST que 
deverá ser cancelada em momento oportuno.
 
ComCom a lei 13.467/17, a reversão poderá ocorrer a qualquer tempo, com ou sem motivo, 
sem direito a gratificação correspondente, independentemente do período que foi 
exercido o cargo. É o disposto no § 2°do art. 468 da CLT incluído pela Lei da Reforma.
 
Art. 468
§ 1°. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 
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respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança.
 
§ 2o  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegu-
ra ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspon-
dente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da res-
pectiva função.
a)  O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alte-
ração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
INCORRETA: estão preenchidos os requisitos do cargo de confiança, enviando relatórios 
à diretoria e percepção de no mínimo 40% do salário anterior.
Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: 
II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se 
equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento 
ou filial. 
 
ParágrafoParágrafo único - O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados 
mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, com-
preendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo sa-
lário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento).       
 
b)  O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o 
retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função, razão pela qual a al-
teração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
c)  O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a reversão ao cargo efetivo 
foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale a diminuição salarial, o que 
é constitucionalmente vedado.
INCORRETAS: pode haver a reversão e também a perda da gratificação.
 
d)  O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a 
reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função.
CORRETA: já explicado.

3-GABARITO: letra (D)
 
a)a)  A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar seria desfeito, daí 
ser vedada por Lei.�INCORRETA: não há vedação neste sentido.
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b)  A transferência poderá ser realizada, mas, como o casal ficará separado, isso 
deverá durar, no máximo, 1 ano.�INCORRETA: não há previsão legal neste sentido.
 
c)  João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com 
isso, manter a família unida.�INCORRETA: ao contrário de alguns estatutos dos servido-
res, na CLT não há referida previsão.
 
d)  Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja o
brigação de a empresa transferir João.
CORRETA: Um dos requisitos primordiais da transferência é a configuração de 
mudança de domicílio (residência)
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 do seu domicílio.
SendoSendo ela provisória, o empregado fará jus ao adicional de, no mínimo, 25% da remu-
neração a que o empregado recebia.
Pois bem, regra geral é vedada a transferência do empregado sem a sua anuência, 
mas a transferência independe do consentimento do empregado, nos seguintes casos:
 • Cargo de confiança ou pela natureza do contrato;
 • Extinção do estabelecimento;
 • Provisória, por necessidade de serviço:
Cargo de confiança ou pela natureza do contrato: apesar de não necessitar da anuên-
cia do empregado é exigível apenas a real necessidade de serviço.
Art. 469 da CLT.
§ 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que 
exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implí-
cita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.
Súmula nº 43 do TST
TRANSFERÊNCIA. Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da 
CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.
Entende-se por real necessidade de serviço quando nenhum outro empregado pode 
desenvolver a atividade requisitada pela empresa.

4-GABARITO: (A)
 
Excelente questão que vai além da cobrança literal da CLT. Sabe-se que a 
transferênciatransferência PROVISÓRIA enseja o pagamento de adicional de 25% da remuneração a 
que o empregado recebia na localidade anterior. Isso, não houve dúvidas, já que o 
enunciado foi expresso quanto ao caráter definitivo da transferência. Assim, Paulo não 
faz jus ao adicional.
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Art. 469 da CLT
§ 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o emprega-
do para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do 
artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela 
localidade, enquanto durar essa situação.
Por outro lado, Célio que não mudou de domicílio (requisito fundamental para configu-
rar a transferência), também não faz jus ao adicional, porém, tem direito ao ressarci-
mento de despesas com transporte. Perceba, a Banca cobrou do candidato a dife-
rença entre transferência e remoção, prevista na Súmula 29 do TST.
Súmula nº 29 do TST
TRANSFERÊNCIA. Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local 
mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao 
acréscimo da despesa de transporte.
 
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 do seu domicílio.

5-GABARITO: (B)5-GABARITO: (B)
 
Sabe-se que a alteração contratual só é possível com a anuência do empregado e 
desde que não acarrete prejuízos, ainda que indiretos ao trabalhador. Todavia, as 
regras possuem exceções e, na alteração, ao empregador é dado o direito de fazer al-
terações – denominado de jus variandi.
 
Esse jus variandi pode ser ordinário (pequenas alterações, sem qualquer prejuízo ao 
empregado, por exemplo, o uso de uniforme) ou extraordinário, o qual, apesar de 
causar prejuízos ao empregado, é permitido por lei.
 
A alteração por reversão ao cargo anterior não configura ilícito do empregador, o qual 
poderá fazê-lo, pois autorizado por lei.
Art.Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente 
desta garantia.
 
§§ 1o  Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 
respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
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§ 2o  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegu-
ra ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspon-
dente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da res-
pectiva função.   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
c)  Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida.
A gratificação recebida não se incorpora e, portanto, poderá ser suprimida segundo § 
2° acima transcrito.Daí a incorreção, da assertiva (C).
 
a)  Uma alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial, a ser declarada em ação 
revisional.
PorPor ser uma prerrogativa dada ao empregador, não necessita de autorização judicial, 
em sede de ação revisional, para que reverta o empregado ao cargo anterior, daí a in-
correção da assertiva (A).
 
d)  A alteração contratual é nula, tratando-se na verdade de rebaixamento.
O rebaixamento é ilícito, pois é prejudicial tanto econômica quanto moralmente e 
jamais poderá ser usado como forma de punição ao empregado, e ele. não se confun-
de com a reversão a cargo anterior, o qual é licito, conforme explicado. Portanto, inco-
rreta a assertiva (D).

6- GABARITO: letra (C)
 
Pela CLT, ao empregado comum, a licença decorrente de morte de cônjuge ascenden-
te, descendente, irmãos ou pessoa declarada como dependente também é chamada 
de licença nojo será de 02 dias.  Já a interrupção decorrente do casamento é conheci-
da por licença de gala, sendo de 03 dias.
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salá-
rio:

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 previdên-
cia social, viva sob sua dependência econômica;
 
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
 
Perceba que não há restrição quanto à linha de sucessores, isto é, todos os ascenden-
tes (avós, bisavós, trisavós...) e descendentes (filhos, netos, bisnetos...) sem limitação 
de grau de parentesco garantem o afastamento do empregado no caso de licença 
nojo.
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Contudo, as considerações anteriores têm aplicação diferenciada aos professores. 
Isso porque a licença do professor é de 09 dias tanto para os casos de casamento 
quanto falecimento, ademais, há limites de sucessão, já que não abarca os irmãos e se 
restringe ao primeiro grau de sucessão (pai e filhos).   
 
Art. 320 da CLT.
§§ 3º - Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por 
motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, 
ou de filho.
 
ApenasApenas em caso de falecimento de cônjuge, pai ou mãe e filho do professor dá direito 
a interrupção do contrato de trabalho por nove dias. No entanto, por analogia, apli-
ca-se, para os demais parentes, a regra geral, isto é, dois dias, prevista no inciso I do 
art. 473 da CLT.
�a)  O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até 3 dias úteis para as 
núpcias.�b)  Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias e Enzo, por ser profes-
sor, poderá faltar por 2 dias corridos.�c)  Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, en-
quanto Carla poderá se ausentar por 3 dias consecutivos.�d)  Não há previsão específi-
ca, devendo ser acertado o período de afastamento com o empregador, observado o 
limite de 10 dias.

7- Gabarito: Letra D.
 
A regulamentação da licença paternidade será dada por lei. Inexistente até a presente 
data. Contudo, tal direito não está inviável de exercício, pois o art. 10, § 1º do ADCT deter-
mina o prazo de cinco dias de interrupção contratual, revogando tacitamente, segun-
do doutrina majoritária, o inciso III do art. 473 da CLT.
 
 Art. 10.
§ 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo 
da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.
Art. 473 da CLT - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo 
do salário:
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;
AA Lei nº 13.257/16 possibilitou a extensão desses 05 dias em mais 15 dias no caso de li-
cença paternidade (20 dias). A empresa que aderir ao Programa "empresa cidadã" 
poderá prorrogar a licença paternidade do seu empregado, desde que este a solicite 
dois dias úteis após o parto.
 
“Art. 1o  É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além 
dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias.
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II - será garantida ao empregado da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde 
que o empregado a requeira no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto e comprove 
participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável.
 
§ 2o  A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à empregada e ao empre-
gado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança.”
 
“Art. 3o  Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-pa-
ternidade: II - o empregado terá direito à remuneração integral.”
 
Perceba que cabe, ainda que a empresa participe do programa, ao empregado reque-
rer os 15 dias de interrupção contratual. Esse pedido deve ocorrer dois dias ÚTEIS após 
o parto. O adotante também faz jus a referido direito.

8-GABARITO: LETRA B.
 
a) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, 
por meio de acordo individual de trabalho.
 
INCORRETA: os riscos do empreendimento não podem ser repassados para os empre-
gados. Assim, a crise econômica não pode ensejar a suspensão contratual, ou seja, 
sem prestar serviços, sem salários.
 
b) Conceder férias coletivas de 30 dias.
 
CORRETA:CORRETA: dentre as assertivas dadas, a que se concilia com a legislação, sem violar di-
reito do trabalhador, é a concessão de férias coletiva, já que o intuito é suspender as 
atividades por um mês. Assim, em um só tempo, o empregador alcança seu objetivo e 
já concede direitos dos empregados, que terão contado um novo período aquisitivo de 
férias.
Art. 139 - Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma em-
presa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.
§ 1º - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que nenhum 
deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.
Atente-se que, se a intenção do empregador superior a dois meses de suspensão da 
atividade, poderia ser acordado, desde que instrumento coletivo a previsse,  a sus-
pensão contratual para programa de profissionalização do empregado, nos termos do 
art. 475-A da CLT, em consonância com a promoção do emprego e proteção contra o 
desemprego (Convenção 168 da OIT).
Art. 476-A.  O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco 
meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação pro-
fissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contra-
tual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência 

QUESTÕES
@NATILEONARDO



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB

DIA 01

É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.      
 
c) Promover o lockout.
 
INCORRETA:INCORRETA: o lockout é a greve (paralisação temporária para frustrar ou dificultar ne-
gociação coletiva) feita pelo empregador. É medida vedada por lei e, se realizada, 
acarreta a interrupção (inclusão de salários sem a prestação de serviço) dos contratos 
de trabalho, portanto, não é a melhor solução para o caso.
 Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o 
objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos res-
pectivos empregados (lockout).
 
Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à 
percepção dos salários durante o período de paralisação.
d) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, 
por meio de acordo coletivo de trabalho.
 
INCORRETA:INCORRETA: Os casos de suspensão estão previstos em lei ou interpretados pelos Tribu-
nais. O acordo para suspender o contrato de trabalho, fora das previsões, é ilícito e 
acarreta a interrupção.  

9-GABARITO: (C)
 
O caso retrata típica SUSPENSÃO contratual, pois SEM salário, SEM trabalho. Professora, 
mas ele recebeu auxílio-doença, há remuneração. Não! O empregador não “tirou do 
próprio bolso” a remuneração percebida, por isso, é suspensão salarial.
Art. 472 - O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, 
ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do 
contrato de trabalho por parte do empregador.
RegraRegra geral, o FGTS será devido sempre que o salário for também, portanto, nos casos 
de interrupção, haverá recolhimento; Contudo, há duas exceções que permitem o re-
colhimento de FGTS no caso de suspensão contratual (sem trabalho, sem salário):
Art. 15.
§ 5º  O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afasta-
mento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
OBS: Acidente de trabalho + auxílio doença acidentário = garantia provisória por no 
mínimo 12 meses.
 
Algumas considerações sobre o FGTS:
 
  • É devido a todo empregado, urbano e rural, inclusive ao doméstico (EC 72/13). 
Exceto, aos servidores públicos, estatutários, por possuírem estabilidade; Lembrando 
que o servidor público celetista tem direito ao FGTS.
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 • Em regra, a alíquota é de 8% da remuneração mensal do empregado. Já para os 
aprendizes, será de 2%, salvo previsão mais benéfica.
 • Multa por rescisão sem justa causa: 40%; multa por culpa recíproca: 20%;
 • A base de cálculo será sobre todas as parcelas de natureza salarial e média das 
gorjetas;
 • o prazo para recolhimento é até o dia 07 [sete] de cada mês, devendo ser antecipa-
do caso não seja dia útil.
 • O FGTS não pode ser pago diretamente ao empregado, sob pena de pagá-lo nova-
mente.

10-GABARITO: (C)
 
A licença decorrente de morte de cônjuge, ascendente, descendente irmãos ou pessoa 
declarada como dependente também é chamada de licença nojo. Já a interrupção 
decorrente do casamento é conhecida por licença de gala. Para a primeira o prazo in-
terruptivo é de 02 dias corridos; para a segunda, 03 dias corridos. Daí nosso gabarito 
(C).
 
Lembre-se de que na interrupção, não há trabalho, mas inclui salário.
 
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salá-
rio:
 
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 previdên-
cia 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 comprovada;
  
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 exigências do Serviço Militar referi-
das 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 realizando provas de exame vestibular 
para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
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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 en-
tidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do 
qual o Brasil seja membro.
 
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 
durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;          
(Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
 
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta 
médica.         
(Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

11-Gabarito: Letra A.11-Gabarito: Letra A.
�a)  O adicional de insalubridade varia entre os graus mínimo, médio e máximo sobre 
o salário mínimo; o de periculosidade tem percentual fixo: 30% do salário básico do 
empregado.�CORRETA:  O adicional de insalubridade é de 40%, 20% ou 10% a depender 
do grau insalubre. Já o de periculosidade é de 30%.
UmUm ponto bastante sensível sobre o adicional de insalubridade é a sua base de cálculo. 
A Súmula 228 do TST prevê que a base de cálculo será o salário básico, salvo critério 
mais vantajoso firmado em norma coletiva. Contudo, essa Súmula está com sua eficá-
cia suspensa. Assim, até que sobrevenha lei, utiliza-se o salário mínimo previsto pela 
CLT (principalmente em provas!).
Súmula nº 228 do TST
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CUJA EFICÁCIA ESTÁ SUSPENSA 
POR DECISÃO LIMINAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Res. 185/2012, DEJT divulgado em 
25, 26 e 27.09.2012. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vincu-
lante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado 
sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.
A base de cálculo do adicional de periculosidade, diferente do de insalubridade é bem 
definida: é o salário básico, com exclusão de outros adicionais. Essa é a regra geral, a 
exceção fica a cargo dos eletricitários.
Art. 193§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um 
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
b)b)  Os adicionais de periculosidade e insalubridade variam entre os graus mínimo, 
médio e máximo, sendo, respectivamente, de 10%, 20% e 30% do salário dos emprega-
dos.�INCORRETA:    explicado acima.
 
c)  As atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica são consideradas as de 
maior risco, com um adicional de 50% sobre as remunerações dos empregados.:    
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INCORRETA:    como dito, a base do adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário 
base. Mas cuidado!
Para os eletricitários a base de cálculo do adicional de periculosidade era o salário 
básico incluído as demais parcelas salariais, como comissões e gratificações legais. 
Contudo, a Lei 7369/85 que trazia essa regra foi totalmente revogada.
ComCom a alteração legislativa, concluiu-se pela aplicação do art. 193, §1° da CLT. Assim, a 
partir de 08/12/2012, data da publicação da Lei 12.740/12 que revoga a regra do eletrici-
tário, a base de cálculo para o adicional de periculosidade, inclusive no que se refere 
aos eletricitários, passou a ser a regra geral, qual seja, o salário básico
 
d)  O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade só pode 
cessar com a mudança de função ou por determinação judicial.
INCORRETA:    O exercício da atividade especial enseja uma recompensa pecuniária, 
denominada de adicional. Essa parcela, com natureza salarial, é denominada de salá-
rio condição.
Contudo, uma vez neutralizada ou eliminada as causas que justificam o pagamento do 
adicional ele será cessado. Portanto, não é a mudança de função em si, mas a neutrali-
zação do agente nocivo. Da mesma forma, quando a atividade ou operação insalubre 
é descaracterizada pelo MTE.
 Súmula nº 80 do TST
INSALUBRIDADE. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos 
protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção 
do respectivo adicional.
 Súmula nº 248 do TST
ADICIONALADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. A reclassificação ou a descaracteri-
zação da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do 
respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade 
salarial.

12-GABARITO: letra (A)
 
Edimilson  = Vigia noturno = não tem periculosidade
Paulo  = Vigilante armado = periculosidade
Letícia = Motociclista = periculosidade
 
O vigilante é um profissional qualificado, treinado para esta atividade e compõe a ca-
tegoria de profissional diferenciada.
Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequada-
mente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segu-
rança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, 
empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos se-
guintes dispositivos:
Não confunda o vigilante, profissional “altamente” qualificado, com o vigia, profissional 
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que faz a guarda de estabelecimentos comerciais ou condomínios. Os vigias se vincu-
lam diretamente com os tomadores de serviços e se enquadram na categoria prepon-
derante do empregador.
NR-16
1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consi-
deradas perigosas.
2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhado-
res que atendam a uma das seguintes condições:
a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança 
privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente regis-
tradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alte-
rações posteriores.
b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em ins-
talações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens 
públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
 
Em que pese à maioridade aos 18 anos, algumas atividades exigem que o empregado 
tenha mais de 21 anos, por exemplo, trabalho em minas de subsolo, aplicável mesmo 
após a vigência do CC/02 bem como a atividade de motociclista.  
Lei 12.009/09
Art. 1o  Esta Lei regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transportes 
de passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário 
de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta, dispõe sobre regras de segurança dos 
serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas – 
moto-frete –, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras pro-
vidências.
Art. 2o  Para o exercício das atividades previstas no art. 1o, é necessário:
I – ter completado 21 (vinte e um) anos;
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamen-
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição perma-
nente do trabalhador a:  
 
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;      
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial
§ 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicle-
ta.
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicio-
nal de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratifi-
cações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
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a)  Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosi-
dade. A atividade de Edimilson não é considerada perigosa, e, por isso, ele não deve re-
ceber adicional.
b)  Considerando que os três empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, 
salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento de 
adicional de periculosidade.
c)  Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as profissões de 
Edimilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e, a de Letícia, a risco de 
vida.
d)  Apenas Paulo e Edimilson têm direito ao adicional de periculosidade por conta do 
risco de violência física.

13-GABARITO: (A)
 
NossoNosso gabarito encontra-se na Súmula 364 do TST que trata da vedação de proporcio-
nalidade do adicional de periculosidade.
SÚMULA Nº 364 . ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E IN-
TERMITENTE. (inserido o item II) (2016).
I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente 
ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, 
quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, 
sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. (ex-OJs da SBDI -1 nºs 05 - 
inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 11.08.2003).

IIII - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adi-
cional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional 
ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e 
segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts 7º, XXII e XXIII, da 
CF e 193, §1º, da CLT).
Salienta-se que embora a natureza privada do contrato de trabalho e, até mesmo, do 
direito do trabalho, algumas imposições legais mínimas devem ser observadas, pois 
há parcelas trabalhista que são irrenunciáveis e intangíveis. A reforma trabalhista traz 
um rol de direitos disponíveis de negociação no art. 611-A da CLT ao mesmo tempo que 
elenca em outro rol (art. 611-B) objetos ilícitos de negociação quando tendentes a re-
duzir ou suprimir. O adicional de periculosidade não é afetado, ao contrário do enqua-
dramento do adicional de insalubridade.
 
Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre 
a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:  XII - enquadramento do grau de insalu-
bridade;
Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de tra-
balho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:XVIII - adicio-
nal de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;   

QUESTÕES
@NATILEONARDO



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB

DIA 01

É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

Assim, o adicional por atividades especiais será aquele estipulado em lei (10%, 20% ou 
40% para insalubridade e 30% para periculosidade), ainda que o período de exposição 
seja proporcional, conforme Súmula 453 do TST.
Súmula nº 453 do TST
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO IN-
CONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT.
O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da em-
presa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percen-
tual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica 
exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em con-
dições perigosas.

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de to-
lerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por 
cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, 
médio e mínimo.
 
Súmula nº 47 do TST
INSALUBRIDADE. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermiten-
te, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

14-GABARITO: (A)
 
Apesar da obviedade quando da manipulação de inflamáveis, não será devido o adi-
cional aos tripulantes ou motoristas, quando permanecem no veículo durante o abas-
tecimento, salvo se também auxiliarem.
SÚMULA Nº 447 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA A BORDO DURANTE O ABAS-
TECIMENTO DA AERONAVE. INDEVIDO.  Res. 193/2013, DEJT divulgado em 13, 16 e 17.12.2013. 
Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, 
no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao 
adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 
16 do MTE.
Por sua vez, o exercício da atividade especial enseja uma recompensa pecuniária, de-
nominada de adicional. Essa parcela, com natureza salarial, é denominada de salário 
condição.
 
Recebe essa denominação, pois são devidos quando há um fato gerador – prestação 
de serviço em local insalubre e/ou perigoso
 
Segundo o art. 189 da CLT a atividade insalubre é aquela que, ultrapassado os limites 
toleráveis, “corrompe” a saúde dia a dia, pouco a pouco do trabalhador, ou seja, tra-
ta-se de dano diário. Ao contrário da atividade perigosa em que o dano pode ocorrer 

QUESTÕES
@NATILEONARDO



MÉTODO + CRONOGRAMA

OAB

DIA 01

É expressamente proibida a reprodução deste material com intuito lucrativo, seja de forma parcial ou total;

subitamente, de repente.
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes no-
civos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da in-
tensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
 
A regulamentação em segurança e saúde do trabalho é a cargo do MTE, o qual define 
quais atividades e operações podem ser consideradas insalubres e, principalmente, os 
limites de tolerância, já que a eliminação de riscos extingue o direito ao adicional res-
pectivo.
Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insa-
lubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limi-
tes de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de ex-
posição do empregado a esses agentes.
Portanto, perceba que para que haja adicional de insalubridade é preciso o agente 
fora dos limites de tolerância e a respectiva regulamentação pelo MTb. Uma vez re-
classificada ou descaracterização da insalubridade, o empregado perde o adicional, 
pois o fato gerador já não mais existe.
Súmula nº 80 do TST
INSALUBRIDADE. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos 
protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção 
do respectivo adicional.
 
Súmula nº 248 do TST
ADICIONALADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. A reclassificação ou a descaracteri-
zação da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do 
respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade 
salarial.

15-GABARITO: (A)
 
Novamente a Banca cobra do candidato a literalidade de Súmula do TST.  Veja a im-
portância que deve ser dada aos entendimentos consolidados do Tribunal. Para se 
chegar ao gabarito, bastava conhecer o enunciado da Súmula nº 257 do TST:
 
Súmula nº 257 do TST
VIGILANTE. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empre-
sas especializadas, não é bancário.
 
(B) INCORRETA: as atividades insalubres e perigosas são previstas em lei, regulamenta-
das pelo MTE e, uma vez caracterizada a atividade especial, o empregado tem o dever 
e não a liberalidade de pagamento.
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O adicional de periculosidade é de 30% e ponto! Já o de insalubridade é de 10%, 20% ou 
40%, conforme o grau de insalubridade;
 
EmEm 2012 houve alteração da CLT prevendo a periculosidade nos trabalhos suscetíveis a 
roubo e outras violências características da profissão, considerada a de vigilante, com 
autorização da Polícia Federal e curso profissionalizante a qual diferente da categoria 
de vigia.  Ademais, nos casos de energia elétrica também é caracterizada a periculosi-
dade.
 
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamen-
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição perma-
nente do trabalhador a:     
 
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;      
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial.      
 
 
(C) INCORRETA: já que  o TST entende que o vigilante contratado não é considerado 
bancário. Aliás, tal critério é fundamental para descaracterizar a jornada de trabalho 
normal de 6h do bancário, não aplicável ao vigilante.
 
Art. 224 - A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias 
e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis, com ex-
ceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana.
 
(D) INCORRETA: o serviço de terceirização não é uma permissividade a disposição das 
empresas, de caráter não obrigatório.
 
16-GABARITO: ANULADA
 
O enunciado da questão aborda a situação hipotética na qual o advogado Roberto, 
após processo administrativo disciplinar, foi punido por decisão do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB. Ainda de acordo com o enunciado, Roberto interpôs recurso contra 
a decisão perante o Conselho Federal.
  
Logo de imediato se verifica que houve supressão de instância, uma vez que tal intento 
deveria ter sido interposto perante o Conselho Seccional, conforme estabelece o art. 
76, da Lei 8.906/94. Vejamos:
Art. 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu 
Presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da Subseção ou da 
Caixa de Assistência dos Advogados.
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Ademais, ao analisar o artigo 144 do Regulamento Geral da OAB, que também discipli-
na a matéria recursal, confirma que das decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e 
Disciplina cabe recurso ao plenário ou órgão especial equivalente do Conselho Seccio-
nal. 
Art. 144. Contra a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina cabe recurso ao plenário ou 
órgão especial equivalente do Conselho Seccional.
 
Avançando em nossos estudos, somente cabe recurso ao Conselho Federal:
 • de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não 
tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho 
Federal ou de outro Conselho Seccional e, ainda, o regulamento geral, o Código de 
Ética e Disciplina e os Provimentos.
 
EstaEsta é a regra prevista no artigo 75 da Lei 8.906/94, que expressamente estabelece as 
situações em que se interpõe recurso ao Conselho Federal, e trata-se de hipótese que 
não se aplica ao caso proposto no enunciado.
Art. 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas 
pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, 
contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e, 
ainda, o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os Provimentos.
  
Diante dos fundamentos apresentados, não há que se falar em trânsito em julgado da 
decisão proferida que aplicou penalidade ao advogado Roberto, diante da supressão 
de instâncias recursais.
 
Assim,Assim, por estar prejudicada a análise das alternativas por incorreção do enunciado, 
em decisão acertada, a banca organizadora do Exame da OAB decidiu ANULAR a ques-
tão, pois não há outra alternativa correta na questão.

17-Gabarito: Letra D.
 
A situação descrita no enunciado da questão exige do candidato conhecimento sobre 
as regras previstas no Estatuto da Advocacia e OAB e Código de Ética e Disciplina pro-
fissional sobre os cartões de publicidade do advogado.
�De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, aprovado pela Resolução nº 
02/2015, estabelece no artigo 44 e seguintes as regras para a confecção de cartões e 
material de escritório. 
 
Via de regra a publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de es-
critório, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados e o número 
de inscrição na OAB.
Art. 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritó-
rio de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advoga-
dos, o número ou os números de inscrição na OAB.
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Além do nome e número de inscrição na OAB é possível ainda constar no cartão de pu-
blicidade ou material do escritório:
 • os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida 
profissional,
 • as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar,
 • o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escri-
tório, o horário de atendimento e
 • os idiomas em que o cliente poderá ser atendido.
 
Conforme estabelece o artigo 44, §2º do Código de Ética e Disciplina da OAB constitui 
conduta VEDADA a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visi-
tas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, 
atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição.
Art. 44.
[...]
§ 2º É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas 
do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, 
atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário.
 
Verifica-se,Verifica-se, no entanto, que a vedação não alcança a indicação no cartão publicitário 
ou material do escritório o cargo de professor universitário, que poderá constar do 
cartão de apresentação do advogado.
 
Assim, vamos analisar as informações de "José" e identificar os adjetivos que poderão 
constar de seu cartão de apresentação:
  • especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu a função de conciliador junto 
a órgãos do Poder Judiciário; INFORMAÇÃO VEDADA (cargo ou função pretérita em 
órgão)
 • é conselheiro em certo Conselho Seccional da OAB INFORMAÇÃO VEDADA (cargo ou 
função atual em entidade)
 • é professor aposentado do curso de Direito de certa universidade federal. INFOR-
MAÇÃO AUTORIZADA (admite-se a inclusão de cargo de professor universitário)
 
Diante do contexto legal proposto, vamos identificar quais informações pessoais que 
"José" poderá incluir em seu cartão de apresentação de advogado:
 
a)  É vedada menção, nos cartões de apresentação de José, à sua condição de consel-
heiro do Conselho Seccional, bem como à pregressa atuação de José como concilia-
dor e à de professor universitário. INCORRETA� 
b)  É vedada menção, nos cartões de apresentação de José, à sua condição de consel-
heiro do Conselho Seccional. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à pregressa 
atuação de José como conciliador e à atividade de professor universitário. INCORRETA� 
c)  É vedada menção, nos cartões de apresentação de José, à sua pregressa atuação 
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como conciliador. Todavia, autorizase a referência nos cartões à condição de consel-
heiro do Conselho Seccional, bem como, à atividade de professor universitário. INCO-
RRETA� 
d)  É vedada menção, nos cartões de apresentação de José, à sua condição de consel-
heiro do Conselho Seccional, bem como à pregressa atuação de José como concilia-
dor. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à atividade de professor universi-
tário. CORRETA

18-Gabarito: Letra A.
 
O enunciado da questão revela situação em que Antônio contratou o advogado Ber-
nardo para ingressar com ação indenizatório em face de uma instituição bancária. 
Para tanto, constatou-se que anterior a distribuição da presente ação, já havia em 
curso outra ação em razão dos mesmos fatos, já julgada improcedente.
 
A situação descrita evidencia hipótese de lide temerária, assim entendida como a 
ação interposta sem justa causa ou interesse jurídico, por mera imprudência, negli-
gência, erro grosseiro ou culpa grave, chama injustamente a parte adversa em juízo, 
ocasionado-lhe danos.
 
Para tanto, com a finalidade de punir o advogado que admite o patrocínio de lide te-
merária, o artigo 32, parágrafo único do Estatuto da Advocacia e OAB estabelece que o 
advogado é solidariamente responsável com seu cliente pelos danos causados, desde 
que coligado com este e com a intenção de lesar a parte contrária, a ser apurado em 
ação própria.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar 
com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsá-
vel com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que 
será apurado em ação própria.
 
Nessas condições, a partir do repertório legal proposto, vamos identificar a alternativa 
correta em relação à responsabilidade do advogado, caso se comprove sua ação coli-
gada com seu cliente para lesar a parte contrária:
 
a)  solidariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. CORRETA� 
b)  solidariamente com Antônio, conforme apurado nos próprios autos. INCORRETA� 
c)  subsidiariamente com Antônio, conforme apurado em ação própria. INCORRETA� 
d)  subsidiariamente em relação a Antônio, conforme apurado nos próprios autos. IN-
CORRETA

19-Gabarito LETRA B
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 À luz da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), na hipótese em questão, Tânia poderia conhecer o conteúdo 
do processo disciplinar instaurado, em face de Maria, se fosse parte, defensora de 
parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa de sua trami-
tação. (LETRA B)
 
Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de 
qualquer autoridade ou pessoa interessada.
§ 1º O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da repre-
sentação e os procedimentos disciplinares.
§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas 
informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente.

20-Gabarito LETRA C
 
À luz do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1990), no caso hipotético, a penalidade disciplinar 
a ser aplicada para Gabriel será de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na 
OAB condicionado à prova de reabilitação. (LETRA C)
 
UmUm advogado sofrerá a penalidade disciplinar de exclusão nos casos de ter sido sus-
penso por três vezes, ter cometido a infração disciplinar de fazer falsa prova de qual-
quer dos requisitos para inscrição na OAB ou praticar crime infamante. Sendo permiti-
do o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação.
Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de:
I - aplicação, por três vezes, de suspensão;
II - infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34.
Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano 
após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comporta-
mento.
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