
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 

    Como vem fazendo todos os anos desde 

que preside o Sindicato dos Empregados dos 

Hotéis, Bares, Restaurante e Similares de 

Itapema e Região, Zulma Souza comunica 

aos integrantes da categoria que após o 

carnaval começará a distribuição de material 

escolar aos empregados estudantes e seus 

filhos matriculados nas escolas da região. 
   O material escolar será entregue 

diretamente ao empregado, mediante a 

folha de pagamento referente ao mês de 

janeiro de 2004, inclusive comprovação de 

matrícula escolar. 

   Este ano a distribuição do material escolar 

será feita nos seguintes locais após o 

carnaval: 

 

BOMBINHAS 
 

Av. Leopoldo Zarling, Ed. Raio de Sol –

Sala 27 – Bombas. 

 

Data: 26 e 27/02/2004. 

 

Horário: 09:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00. 

 
ITAPEMA 

 

Rua 120, nº 136, Ed. Estrela Azul – Sala 02 

– Centro. 

 

Data: 01 à 05/03/2004. 

 

Horário: 13:30 às 17:00. 
      

UM HOMEM JUSTO 
 

    
    Com pesar tomamos conhecimento do falecimento 

do empresário Victor Schmidt, diretor superintendente 

da Rede Plaza de Hotéis, em Porto Alegre. 

   O nosso companheiro Valdeci Galisthi ao se referir 

ao Dr. Victor, o fazia com todo o respeito, admiração e 

carinho, louvando as qualidades por demais conhecidas 

de todos, como o de honesto, trabalhador e dinâmico na 

realização de seus projetos. No entanto dentre todas 

essas qualidades do Dr. Victor, o companheiro Valdeci 

mais admirava, era o senso de justiça inato na 

personalidade do falecido. Victor Schmidt antes de tudo 

era um homem justo. 

    Da mesma opinião são os companheiros Valécio 

Amorim, Rogério de Vasconcelos, Aduilton Pedro 

Cota, João Braulio Luciano, João Antonio da Silva e 

todos os funcionários do Hotel Plaza Itapema. 

    O Sindicato dos Empregados dos Hotéis, Bares, 

Restaurantes e Similares de Itapema e Região, leva 

aos familiares as condolências de todos os 

empregados da categoria representada pela 

entidade. 

 

 

 

Zulma Souza 

Presidente 
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RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

    Pretendendo a empresa rescindir o contrato de trabalho que mantém 

com o empregado sem justa causa, deverá conceder a este, um aviso 

prévio de 30 (trinta) dias, para que o empregado possa encontrar um 

novo emprego. 

 
O Aviso Prévio é direito irrenunciável 
 

    O Aviso Prévio pode ser: 

 

a) – Trabalho 

b) – Indenizado 

 

Aviso Prévio Trabalhado 
 

    Ocorre quando o empregado trabalha durante todo o prazo do Aviso 

Prévio. 

 

Inicio do Aviso Prévio 
 

    Começa com a efetiva notificação ao empregado. Assim deve-se 

observar sempre a data estipulada no Aviso Prévio. 

 

Redução da jornada de Trabalho 
 

    A partir do dia seguinte da data do Aviso Prévio, o empregado terá 

sua jornada de trabalho reduzida em duas horas, sem prejuízo do 

Salário. 

    A redução diária de duas horas será devida qualquer que seja o 

número de horas da jornada de trabalho do empregado, mesmo em se 

tratando de contrato de trabalho com jornada reduzida. 
 

 

 

 
 

Opção do Empregado 
 

    Poderá o empregado optar por trabalhar sem a redução das duas 

horas, nesse caso, ele poderá faltar ao serviço por 7 (sete) dias 

corridos. 

    Dessa forma, o empregado trabalhará 23 dias corridos recebendo o 

salário correspondente a 30 (trinta) dias. 

 

Observação: Quando o empregado optar pelos 7 (sete) dias corridos 

de faltas, a data da baixa é o 30º dia do aviso e não o  23º . 

 

 
 

Jornada de Trabalho Redução Durante o Aviso 
De 8.00 horas 2.00 horas 6.00 horas 

De 6.00 horas 2.00 horas 4.00 horas 

De 4.00 horas 2.00 horas 2.00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Substituição: O empregador não pode substituir o período de redução   

do   Aviso Prévio  por  horas extras,  compensadas  ou  pagamento  do     
mesmo período em dinheiro. 

 

Descumprimento: 
 

No descumprimento pelo empregador do período de redução de duas 

horas, o aviso prévio fica descaracterizado, considerando-se Nulo. 

 

Aviso Prévio Indenizado dado pelo empregador 
 

    As vezes não é de interesse do empregador a manutenção do 

empregado trabalhando durante os  30 (trinta) dias do Aviso Prévio, 

nesse caso a rescisão passa a ser de Aviso Indenizado. 

 

Projeção no Tempo 
 

    No aviso prévio indenizado todo o seu período é considerado como 

tempo de serviço para todos os efeitos legais. Assim, um empregado 

dispensado no dia 20 de abril, terá seus direitos apurados até 19 de 

maio, devido a projeção do aviso prévio (CLT art. 487, § 1º). 

Data de baixa na Carteira de Trabalho e no Livro de Registro será 20 

de abril. 

 

Liberação do Aviso Prévio  
 

    Se o aviso prévio foi dado pelo empregador a liberação é 

obrigatória, desde que o empregado apresente um comprovante que já 

conseguiu novo emprego, em papel timbrado da empresa que lhe deu 

colocação. 

 

Rescisão do Contrato de Trabalho 
 

    O recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho firmado 

por empregado com 4 (quatro) meses ou mais na empresa só será 

valido se efetuado com a assistência do SINDEHOTEIS ou perante 

autoridade do Ministério do Trabalho (Constituição Federal, art. 7º, 

item XXVI – Convenção Coletiva de Trabalho Cláusula 53). 

 

Assistência Sindical 
 

    Ao Sindicato a lei reserva o papel de principal protagonista na 

defesa dos direitos e interesses da categoria representada, nada mais 

lógico que, primeiramente o trabalhador receba a tutela de seu 

representante no mundo do trabalho, inclusive a assistência de que 

trata o art. 477 da CLT. Mais do que ninguém é o Sindicato que 

melhor conhece os problemas e as peculiaridades de sua categoria. 

Mais do que ninguém é o Sindicato que melhor está aparelhado para a 

defesa dos interesses dos trabalhadores que representa.   
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A HORA DA DEMISSÃO 
 

 O NOSSO MERCADO DE TRABALHO É SAZONAL, OU SEJA, EXISTE POR 
DETERMINADO PERIODO. ASSIM SENDO, AS EMPRESAS CONTRATAM PARA A 
TEMPORADA DO VERANEIO, E TÉRMINO DESTA, COMEÇAM AS RESCISÕES, O 
DESEMPREGO. 
           NESSA HORA É PRECISO SABER DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES. 
           VEJAMOS A SEGUIR A SISTEMÁTICA DAS RESCISÕES DE TRABALHO: 
 



 
 
 

  
O Que é Ser Assistido 
 

    Ser assistido na rescisão de contrato de trabalho é ser  

assessorado, aconselhado, orientado, advertido sobre as 

conseqüências de seu ato e sobre a correção ou incorreção dos 

pagamentos patronais a luz da legislação em vigor. 

 

Homologação 
 

    A assinatura do Agente Sindical ou da autoridade do Ministério 

do Trabalho nada mais significa do que a homologação 

formalizada, ultimo ato de todos os atos da assistência. 

 

A presença das partes 
 

    No ato da homologação devem estar presentes o empregado, o 

empregador e o representante do Sindicato ou do Ministério do 

Trabalho. 

 

Prazo para pagamento das verbas rescisórias 
 

    O pagamento das parcelas constantes do instrumento de 

rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes 

prazos: 

 

a) - Até o primeiro dia útil imediato ao término do aviso 

prévio trabalhado. 

b) - Até o décimo dia, contado da data da notificação da 

demissão quando o aviso prévio for indenizado. 

c) - Até o sétimo dia, quando da dispensa do aviso prévio na 

obtenção de novo emprego pelo empregado. 

 

Atenção: A lei determina que sejam pagas as verbas rescisórias 

“até”. Isso quer dizer se o 10º dias cair no sábado ou domingo ou 

feriado o pagamento e a homologação devem ser antecipados. 

 

As verbas rescisórias 
 

    As verbas rescisórias devidas ao empregado variam de acordo 

com o tipo de rescisão que está sendo feita, e do tempo de serviço 

que o mesmo tenha na empresa. Assim, cada caso é um caso, e o 

Sindicato deve ser procurado sempre que o empregado for 

notificado de sua despedida. 

 

Cálculo da Rescisão Contratual 
 

    A rescisão contratual deverá ser calculada com base na maior 

remuneração percebida pelo empregado, que será composta de: 

 

a) -  salário contratual; 

b) - média de comissões e horas extras habitualmente 

prestadas; 

c) - média de adicionais e gratificações habitualmente 

concedidos. 

 

    A apuração das médias acima referidas, salvo condição diversa 

expressa em acordo ou convenção coletiva, obedecem critérios 

diversos conforme a verba rescisória que se esteja calculando, a 

saber: 

 

    I – Aviso Prévio Indenizado: apura-se a média dos últimos 12 

(doze) meses trabalhados ou da data de admissão até a rescisão 

contratual, caso este período seja inferior a 12 (doze) meses; 

 

    II – 13º Salário: apura-se a média dos meses relativos ao ano 

em questão. Exemplo: para uma rescisão a ser efetuada em 

julho/1998, apura-se a média de janeiro/1998 a junho/1998, ou 

seja, 6 (seis) meses; 

 

 

 

 
 

    III – Férias Vencidas e Proporcionais: apura-se a média dos 

meses referentes ao período aquisitivo de férias, ainda que 

proporcionais. 

 

    Em seguida alguns direitos mais comuns nas rescisões 

trabalhistas: 

 

Rescisão de Contrato de Trabalho a Prazo Indeterminado 
 

 *                        DISPENSA SEM JUSTA CAUSA                   * 

Com menos de quatro meses Com mais de quatro meses 
Saldo de Salários Saldo de Salários 

Aviso Prévio Aviso Prévio 

Férias Proporcionais Férias Proporcionais 

+1/3 da Constituição +1/3 da Constituição 

13º salário Férias Vencidas 

FGTS + 40% +1/3 da Constituição 

 13º salário 

 FGTS + 40% 

 

*                                PEDIDO DE DEMISSÃO                          * 

Com menos de quatro meses Com mais de quatro meses 
Saldo de Salários Saldo de Salários 

13º salário Férias Proporcionais 

 +1/3 da Constituição 

 Férias Vencidas 

 +1/3 da Constituição 

 13º salário 
 

Observação: No pedido de demissão o empregado não pode 

levantar o FGTS e não tem direito ao auxilio desemprego. 

 

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO 
DETERMINADO SEM JUSTA CAUSA (REGIDO PELO 

ART. 479 DA CLT) 
Com menos de quatro meses Com mais de quatro meses 

Saldo de Salários Saldo de Salários 

Indenização do art. 479 da CLT Indeniz. do art. 479 da CLT 

Férias Proporcionais Férias Proporcionais 

+1/3 da Constituição +1/3 da Constituição 

13º salário Férias Vencidas 

FGTS + 40% +1/3 da Constituição 

 13º salário 

 FGTS + 40% 

 

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO 
DETERMINADO POR PEDIDO DE DEMISSÃO (REGIDO 

PELO ART. 479 DA CLT) 
Com menos de quatro meses Com mais de quatro meses 

Saldo de Salários Saldo de Salários 

13º salário Férias Proporcionais 

 +1/3 da Constituição 

 Férias Vencidas 

 +1/3 da Constituição 

 13º salário 
 

CLT – art. 479 – Nos contratos que tenham termo estipulado, o 

empregador quem 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. 
 

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. 
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Contratos regidos pelo art. 481 da CLT 
 

    Os contratos por prazo determinados, que contiverem cláusula 

assecuratória 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. 

 

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO 
DETERMINADO SEM JUSTA CAUSA (REGIDO PELO ART. 

481 DA CLT) 

Com menos de quatro meses    Com mais de quatro meses  
Saldo de Salários Saldo de Salários 

Aviso Prévio Aviso Prévio 

Férias Proporcionais Férias Proporcionais 

+1/3 da Constituição +1/3 da Constituição 

13º salário Férias Vencidas 

FGTS + 40% +1/3 da Constituição 

 13º salário 

 FGTS + 40% 

 

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO 
DETERMINADO POR PEDIDO DE DEMISSÃO (REGIDO 

PELO ART. 481 DA CLT) 

Com menos de quatro meses    Com mais de quatro meses  
Saldo de Salários Saldo de Salários 

13º salário Férias Proporcionais 

 +1/3 da Constituição 

 Férias Vencidas 

 +1/3 da Constituição 

 13º salário 
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Ministério do Trabalho e Emprego. 

* Resumo Prático de Direito do Trabalho – Gilson Gonçalves – 
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* Consolidação das Leis de Trabalho – CLT. 

* Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.       

COMO TORNAR A DEMISSÃO MENOS 
TRAUMÁTICA 

 

* Trabalhe todos os dias com a possibilidade de não voltar no dia 
seguinte. E acredite, sinceramente, que pode não voltar. 
 

* Mantenha a calma ao ser comunicado do seu desligamento da 
empresa. Certamente, é uma notícia desagradável, vai ferir seu ego, 
mas mantenha o controle emocional para preservar seus próprios 
interesses. 
Deixe a organização com o mesmo profissionalismo com que entrou. 
 

* Se for possível, saia rapidamente do local de trabalho para não ter 
de repetir aos seus colegas, à exaustão, o motivo pelo qual está 
deixando a empresa. Se tiver de trabalhar durante a transição, 
atenha-se aos fatos. Não tente justificar sua saída com críticas, fofocas, 
ou reclamações. Procure desabafar com alguém de confiança, de 
preferência que esteja fora da companhia. 
 

* A perda do emprego não é sinônimo de incompetência. Você pode 
estar deixando a empresa por pensar diferente, por exemplo. Além 
disso, quase todas as pessoas bem sucedidas já enfrentaram a 
demissão pelo menos uma vez na vida. 
 

* Agradeça a oportunidade de crescimento que a organização lhe 
proporcionou. Demonstre gratidão também a todas as pessoas que 
forem solidárias com você após sua saída da empresa. 
 

* E mais: prepare-se para a rejeição. Se por algum motivo precisar 
voltar à empresa, pode ser recebido como estranho. O ponto positivo 
nessa história? A demissão é um momento crucial para saber quem de 
fato é seu amigo. E você pode se surpreender, prepare-se. 
 

* Entenda que a perda do emprego não é o fim do mundo, mas 
representa o recomeço para uma vida profissional mais intensa, 
com novos desafios e realizações. Com ação planejada e atitude 
positiva, logo, logo estará de volta ao mercado. Boa Sorte! 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                               

                                                                               
     
                  
    
 

*Como Sobreviver à Demissão – Maria de Lima – Jornal Trabalhista. 

*Constituição Federal.   
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A NÃO CONCESSÃO DE INTERVALOS 
 

    Da interpretação de norma legal do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, colhe-se que o tempo 

de intervalo não concedido pelo empregador deve ser remunerado como hora trabalhada, 

acrescida do adicional extraordinário. Ou seja, como hora extra, independente de acréscimo ao 

final da jornada, o que se justifica na medida em que, a par do seu alcance remuneratório, a 

norma visa a desestimular o desrespeito a esse período de caráter profilático da saúde do 

trabalhador, destinado à sua alimentação e descanso no transcurso da jornada da trabalho. 

(TRT 3º Região - 1º Turma – RO 16451/01) 
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