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RESPOSTAS DESEJADAS 

 

QUESTÃO 1 – 1. Apontar o erro. 2. Corrigir a sentença (explicar a correção). 3. Fundamentar.  

a. Pedro é contratado por uma empresa para o serviço de descascar batatas. Ocorre que o acordo 

estabelece que ele deverá realizar o serviço em casa. Isso impede que seja enquadrado como 

empregado pela CLT. (1,0 ponto) 

Neste caso Pedro se enquadra perfeitamente como empregado, pois segundo a 

CLT empregado é a pessoa física que presta pessoalmente a outrem serviços 

não eventuais, subordinados e assalariados. “Considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 

dependência deste e mediante salário” (CLT, art. 3º). 

Ainda, as relações de emprego podem ser desenvolvidas no 

estabelecimento do empregador e fora dele; podem cumpridas em locais 

variados, denominando-se “serviços externos”, ou na residência do 

empregado, quando têm o nome de “trabalho em domicílio” (CLT, art. 6º); a 

prestação de serviços externos não descaracteriza o vínculo empregatício. 

CLT Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no 

estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, 

desde que esteja caracterizado a relação de emprego. 

 

b. Josefina trabalha como jardineira na residência de Paulo Ricus (proprietário de uma rede de 

restaurantes). Assim, Josefina será considerada empregada da empresa e regida pela CLT. (1,0 

ponto) 

Neste caso Josefina se enquadra como empregada doméstica.  

Esta categoria de empregados não é regida pela CLT, sendo que o artigo 1º 

da Lei nº 5.859 de 1972 o define: Qualquer pessoa física que presta serviços 

contínuos a um ou mais empregadores, em suas residências, de forma não-eventual, 

contínua, subordinada, individual e mediante renumeração, sem fins lucrativos. 

Não será considerada empregada da empresa desde que não passe a prestar 

serviços para aquela, mando-se apenas conforme o art. 1º da lei 5,859. 

 

 

c. Maria Simplória trabalhava na empresa Rapidinhas Ltda como recepcionista há 5 anos. A 

empresa foi vendida e o novo proprietário, como estabelece a regra geral do direito trabalhista, 
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não terá responsabilidades perante os direitos trabalhistas anteriores à compra da empresa. Assim, 

Maria deve pleitear seus possíveis direitos trabalhistas junto ao antigo proprietário. (1,0 ponto) 

Maria deve pleitear seus direitos trabalhista junto ao novo proprietário, visto 

que houve no caso a sucessão do empregador, sendo que o novo proprietário deve 

responder por todos os direitos pretéritos, presentes e futuros dos empregados.  

Art. 10 Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os 

direitos adquiridos por seus empregados. 

Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não 

afetará os contratos de trabalhos dos respectivos empregados. 

 

d. Mauro Singelus trabalha como auxiliar de pedreiro na Construtora Malus. Todos os dias ele 

registra o ponto 4 minutos antes e 5 minutos depois do horário estabelecido em contrato. Assim, 

terá direito a receber horas extraordinárias. (1,0 ponto) 

Neste caso Mauro não terá direito a horas extraordinárias, pois o § 1o do art. 

58 da CLT dispõe que não serão descontadas nem computadas como jornada 

extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco 

minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. (Parágrafo incluído pela 

Lei nº 10.243, de 19.6.2001). 

 

QUESTÃO 2 - Responda às questões, fundamentadamente. Sempre respostas contextualizadas com 

os respectivos textos. 

a. Zefa Coitada trabalha na empresa Confecções Buritis de segunda à sábado, das 07:00 às 11:00 e 

das 14:00 às 18:00. Ela foi contratada em 01.01.2000 e demitida hoje (dia da prova). Nunca 

recebeu horas-extras, 13º salários, nem nunca gozou ou recebeu férias. Calcule seus direitos 

trabalhistas (somente o que já estudamos: SALÁRIO, HORAS-EXTRAS, AVISO PRÉVIO, 

FÉRIAS, ½ DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO). (vale 3 pontos) 

 

1. Salário 
- Salário mensal: R$ 1.200,00 

 

2. Horas-extras: 

 

Cálculo. 

 

De segunda à sexta-feira: 

- Como Zefa trabalhava 4 horas pela manhã, intervalo de 3 horas e 

mais 4 horas pela tarde, a legislação brasileira prevê um intervalo 

máximo de 2 horas, sendo que essa terceira hora integrará sua carga-

horária diária, perfazendo um total de 9 horas por dia = 1 hora-extra 

diária. = 5 horas-extra semanais. 

 

Aos sábados, Zefa trabalhava 5 horas a mais do que as 4 previstas. 

 

Total semanal = 10 horas-extras. 
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Como ficou estabelecido que de 2000 a 2010 foram 50 semanas cada 

ano,  e mais 35 semanas em 2011, Zefa terá então: 

 

 10 X 50 = 500 horas-extras (2000 a 2010) 

10 X 35 = 350 horas-extras (2011) 

Total=  850 semanas.  

850 semanas X 10 horas-extras por semana = 8.500 horas-extras. 

 

Valor das horas extras: 

 

Salário mensal = R$ 1200,00 / 220 = R$ 5,46. (valor da hora 

ordinária) 

R$ 5,46 + 50% =  R$ 8,19 

8.500 horas-extras X R$ 8,19 = R$ 69.610,00 (valor total a ser pago 

referente às horas-extras). 

 

3. Férias: 

Devem ser pagas ao valor de um salário mensal, uma vez por ano. 

 

Assim, R$ 1.200,00 por ano X 10 anos (2000 a 2010) = R$ 12.000,00. 

No ano de 2011, faz jus a 8/12 do salário mensal = 1.200,00 / 12 X 8 = 

RS 800,00 

 

Em relação às férias não gozadas dentro do período concessivo (2000 

a 2009) devem  ser pagas em dobro = 9 X R$ 1.200,00 = R$ 

10.800,00. 

 

Total das  férias = R$ 12.000,00 + R$ 800,00 + R$ 10.800,00 = R$ 

23.400,00 

 

1/3 de Férias = 23.400,00 / 3 = R$ 7.800,00. 

 

4. 13º Salário: 

 

É devido um salário a cada ano trabalhado = R$ 1.200,00 X 10 = 

12.000,00 (2000 a 2010). 

Quanto ao período de 2011 = 1.200,00 / 12 X 8 = R$ 800,00. 

 

b. Caso Zefa tivesse sido contratada em 01.01.2011 e tivesse tido 22 faltas justificadas e 15 faltas 

injustificadas durante o ano, Como seriam suas verbas trabalhistas caso fosse demitida hoje (dia 

da prova) ? (vale 3 pontos) 

 

Salário. 

R$ 1.200,00 

 

Horas-extras. 

 

35 semanas X 10 horas-extras semanais = 350 horas-extras. 

Valor da hora-extra: RS 8,19 X 350 = R$ 2.866,50 

 

 

Férias. 

R$ 1.200,00 / 12 X 8 = R$ 800,00. 
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Ocorre que Zefa teve 15 faltas injustificas, tendo direito a 18 dias de 

férias caso completasse um ano de serviço. (art. 130 CLT) 

Como não completou um ano, aplica-se a seguinte fórmula: 

 

Salário/30 X 18 dias de férias a que faz jus = 1.200/30X18 = 720,00. 

 

Como Zefa trabalhou apenas 8 meses terá direito a 8/12 do salário de 

férias. 

 Assim, Zefa terá direito a R$ 720,00 / 12 X 8 = R$ 480,00 

(remuneração de férias) 

 

1/ 3 de férias = R$ 480,00 /  3 = RS 160,00.  

 

 

 

13º Salário. 

 

1.200,00 / 12 X 8 = R$ 800,00. 

.  


