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Introdução
 

O trabalho prestado sempre precisa ser convertido em dinheiro no
momento da contraprestação (que é o salário).
 
Por essa razão, a elaboração de cálculos trabalhistas é uma etapa
fundamental do trabalho de advogados, juízes, contadores e gestores de
pessoas, que precisam traduzir em números o seu conhecimento dos
direitos e deveres trabalhistas.
 
Com a nova redação do art. 840, § 1º, da CLT e o art. 12, § 2º, da Instrução
Normativa n. 41 do TST, o conhecimento de cálculos trabalhistas se
tornou ainda mais relevante, pois agora os advogados de trabalhadores
precisam estimar o valor do pedido, na petição inicial.
 
Por sua vez, se quiserem evitar que o valor estimado fique incontroverso
(art. 341 do CPC), os advogados de empregadores precisam impugnar
especificamente a estimativa, na defesa, apresentando o valor
considerado correto.
 
Da mesma forma, o art. 491 do CPC exige que as sentenças e acórdãos
sejam líquidos, salvo justificada impossibilidade.
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Foi pensando nas necessidades desses profissionais que este livro
eletrônico (e-book) foi concebido.
 
A formatação das páginas foi projetada para melhorar a utilização em
computadores e dispositivos móveis (como notebooks, celulares e
tablets).
 
As Fórmulas de Cálculo apresentadas são as mesmas que encantam os
alunos dos Cursos de Cálculos Trabalhistas ministrados pelo autor.
 
Os conceitos jurídicos e matemáticos são apresentados da forma mais
simples e didática possível, sem partidarismos e nem academicismos, e
sempre com a preocupação de esgotar cada assunto em até uma página.
 
Bom proveito!
 
E se em algum momento você sentir a necessidade de exemplos ou de
exercícios para a melhor compreensão e/ou fixação do conteúdo, não
perca tempo: faça a versão presencial ou online do Curso de Cálculos
Trabalhistas Pedidos Líquidos (clique aqui).



Atualização Monetária

A atualização monetária de Créditos Trabalhistas deve ser feita pelo
IPCA-E, conforme a jurisprudência do STF e do TST.
 
A Reforma Trabalhista determinou a utilização da TR como índice de
atualização monetária (art. 879, § 7º, da CLT), mas o STF já decidiu ser
inconstitucional a utilização da TR para atualização monetária (ADIs
4357 e 4425 e Reclamação 22.012) e é provável que esse entendimento
seja mantido.
 
A utilidade de fazer a atualização monetária da Base de Cálculo, no início
do cálculo, é que não será necessário atualizar cada resultado no final do
cálculo.
 
Além disso, com a projetação da Base de Cálculo atualizada para todo o
período a que essa Base de Cálculo for adequada (enquanto não houve
mudança de patamar salarial ou remuneratório), há significativa redução
da oportunidade de erro e uma grande simplificação do cálculo.
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A melhor ferramenta para atualização monetária da Base de Cálculo é a
funcionalidade "Correção de Valores" da Calculadora do Cidadão do
Banco Central do Brasil, disponível para o navegador da internet ou para
download de aplicativos para dispositivos móveis em:
 
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao

 
É muito mais fácil atualizar a Base de Cálculo de várias parcelas do que ficar atualizando cada resultado.

 



Juros Simples

Os juros na Justiça do Trabalho são devidos de forma simples.
 
Ou seja, não devem ser calculados juros sobre juros (juros compostos).
 
A taxa de juros é de 1% ao mês (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/1991) e os juros
são devidos desde o ajuizamento da reclamação trabalhista (art. 883 da
CLT).
 
Portanto, é muito melhor para o empregador fazer um acordo logo no
início do processo, quando os juros  são muito baixos ou até inexistentes,
do que no final de vários anos de tramitação do processo, quando os
juros podem mais do que dobrar o valor atualizado da dívida.
 
A Fórmula Zambrano JS concretiza esses conceitos e ainda ensina uma
técnica fundamental para as Fórmulas de Cálculo que serão utilizadas
mais adiante.

6

Esse técnica consiste na representação decimal da porcentagem (X% = X
/ 100) somada ao Valor Principal (representado por 1).
 
Com essa técnica, é possível calcular o Valor Principal (1) acrescido de
10% pela multiplicação do Valor Principal por 1,1 (1 + 10%) ou o Valor
Principal acrescido de  120% pela multiplicação do Valor Principal por
2,2 (1 + 120%).

 
Fórmula Zambrano JS

 
Principal + JS = Valor Atualizado x [1 + X / 100 (X%)]

 



Base de Cálculo, Remuneração e Salário

O salário é a contraprestação do trabalho, o “preço” do trabalho
prestado, e pode ser convencionado e calculado:
 
• por unidade de tempo (salário mensal, quinzenal, semanal, diário ou por
hora);
• por unidade de produção (comissão, tarefa, peça, metragem etc.);
• pela combinação de uma parte fixa e outra variável (salário misto).
 
Como o salário costuma ser pago mensalmente, é  necessário converter
cada tipo de salário para 1 mês e, se a remuneração é por produção
(comissionista) ou por unidade de tempo inferior à quinzena, também
incluir a remuneração dos Repousos Semanais Remunerados e Feriados.
 
A palavra salário costuma ser utilizada como sinônimo de salário básico e
a palavra Remuneração como sinônimo do conjunto de parcelas
contraprestativas recebidas pelo trabalhador - nesse sentido, o Salário
seria uma espécie do gênero  Remuneração.
 
O salário abrange quaisquer parcelas que tenham natureza 
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Remuneração = Salário Básico + Adicionais + Gratificações + Comissões + Gorjetas

 
contraprestativa do trabalho, independente do nome, como a
importância fixa estipulada, adicionais, gratificações, comissões (salário-
produção), gorjetas etc.
 
As gorjetas, entretanto, não repercutem em algumas parcelas, como
aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal
remunerado (Súmula 354 do TST).
 
Além disso, alguns Direitos Trabalhistas são calculados apenas com base
no Salário Mínimo (Adicional de Insalubridade) ou no Salário Básico
(Adicional de Periculosidade).
 
Por outro lado, parcelas que não possuem natureza contraprestativa,
como as indenizações (ressarcimentos ou utilidades necessárias para o
desempenho do trabalho) ou liberalidades (doações), não integram a
remuneração e nem servem como base de cálculo para outras parcelas.
 
Nas Fórmulas de Cálculo ensinadas neste livro será indicada a Base de
Cálculo adequada a cada tipo de Crédito Trabalhista.



Repouso Semanal Remunerado e Feriados

Os Repousos Semanais e os Feriados devem ser remunerados com a
mesma quantia que um dia normal de trabalho, nos termos do art. 7º da
Lei 605/1949.
 
Ou seja, nesses dias o trabalhador deve receber a mesma quantia que
receberia se tivesse trabalhado normalmente.
 
Como a semana possui 6 dias úteis, o valor da produção ou da carga
horária semanal deve ser dividido por 6.
 
Por outro lado, nas semanas em que houver um ou mais Feriados, a
produção semanal ou a carga horária semanal deve ser dividida pela
quantidade de dias efetivamente trabalhados.
 
Dessa forma, o trabalhador recebe nos Repousos e Feriados a mesma
quantia que receberia se tivesse trabalhado normalmente.
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Fórmula Zambrano RSR

 
RSR = Remuneração da Semana / Dias Úteis da Semana

 
É importante recordar que  os repousos e feriados já estão remunerados
pelo salário mensal ou quinzenal dos trabalhadores que recebem uma
quantia fixa por mês ou por quinzena, sem o desconto dos feriados (art.
7º, § § 1º e 2º, da Lei 605/1949).
 
Ou seja, somente os trabalhadores que recebem por produção
(comissionista) ou por unidade de tempo inferior à quinzena é que
precisam ter os Repousos Semanais e os Feriados remunerados
calculados.
 
A Fórmula Zambrano RSR permite calcular o valor devido pelo Repouso
Semanal Remunerado ou Feriado, quando necessário.



Gratificação Natalina (13º Salário)

O valor da Gratificação Natalina ou 13º Salário deve ser equivalente a
um mês da remuneração normal do trabalhador, conforme os valores
vigentes no mês de dezembro de cada ano (Lei 4.090/1962 e Lei
4.749/1965).
 
A Gratificação Natalina ou 13ª Salário é devida de forma integral quando
foram prestados serviços durante todo o ano ou por pelo menos 15 dias
nos meses de janeiro e dezembro e em todos os demais meses do ano.
 
Nos demais casos em que não houver despedida por  justa causa, a
Gratificação Natalina ou 13º Salário é devida de forma proporcional.
 
Quando a Gratificação Natalina é proporcional, são devidas tantas
frações quantos forem os meses trabalhados no ano, desconsideradas as
frações de meses inferiores a 15 dias e contadas integralmente as
demais.
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A Fórmula Zambrano GN concretiza esses conceitos ao multiplicar a
Remuneração pela quantidade de meses trabalhados por ano e então
dividir o resultado por 12 meses.
 
Com essa Fórmula, e a Remuneração atualizada, é possível calcular
inclusive períodos superiores a um ano.

 
Fórmula Zambrano GN

 
GN = Remuneração x Meses Trabalhados por Ano / 12 meses

 



Férias

O valor das Férias deve ser equivalente a um mês de remuneração
normal do trabalhador, com acréscimo de 1/3 (art. 7º, XVII, da
Constituição), conforme os valores vigentes no mês de concessão das
Férias.
 
As Férias são devidas de forma integral sempre que o Período Aquisitivo
(equivalente a cada ano de vigência do contrato de trabalho) tiver sido
completo (ou quando forem trabalhados pelo menos 11 meses e 15 dias
no Período Aquisitivo).
 
Nos demais casos em que não houver despedida por  justa causa, as
Férias são devidas de forma proporcional. 
 
Quando as Férias são proporcionais, são devidas tantas frações quantos
forem os meses trabalhados no Período Aquisitivo, desconsideradas as
frações de meses inferiores a 15 dias e contadas integralmente as
demais.
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A Fórmula Zambrano Férias concretiza esses conceitos ao multiplicar a
Remuneração pela quantidade de meses trabalhados por período
aquisitivo, então dividir o resultado por 12 meses e finalmente
multiplicar o quociente por 4 / 3 (correspondente ao principal,
representado por 3 / 3, + 1 / 3).
 
Com essa Fórmula, e a Remuneração atualizada, também é possível
calcular inclusive períodos superiores a um ano.

 
Fórmula Zambrano Férias

 
Férias = Remuneração x Meses Trabalhados por Período Aquisitivo / 12 meses x 4 / 3

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

O FGTS deve ser recolhido à conta vinculada do trabalhador na razão de
8% da Remuneração devida pelo mês anterior (art. 15 da Lei
8.036/1990).
 
Essa alíquota deve incidir sobre a totalidade das parcelas de natureza
remuneratória (contraprestativa do trabalho) recebidas.
 
São exemplos dessas parcelas com natureza remuneratória:
 
• Salário Básico;
• Salário Fixo (unidade de tempo);
• Salário Variável (por produção); 
• Gratificações (Tempo de Serviço, Função, Natalina, Semestral etc.);
• Adicionais (Insalubridade, Periculosidade, Noturno, Horas Extras etc.);
• Remuneração de Férias, Repousos e Feriados etc.
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A Fórmula Zambrano FGTS concretiza esses princípios ao multiplicar a
remuneração por 0,08 (que é a representação decimal da alíquota de 8%
do FGTS) e em seguida por 13,33 (projetando o depósito mensal para um
ano normal, com 11 salários + Gratificação Natalina + Férias + 1/3).
 
Finalmente, o resultado deve ser multiplicado pelo Período que está
sendo calculado (em meses); o resultado, então, é dividido por 12 meses,
para manter a proporção (de que a cada 12 meses os depósitos são
devidos sobre 13,33 Remunerações).
 
Se o período do Aviso Prévio Proporcional for projetado no Período
calculado, haverá também a repercussão dessa parcela nos depósitos do
FGTS.

 
Fórmula Zambrano FGTS

 
FGTS = Remuneração x 0,08 (8%) x 13,33 (11 salários + GN + Férias) x Período (meses) / 12 meses

 



Aviso Prévio Proporcional

O aviso prévio proporcional é de no mínimo 30 dias e de no máximo 90
dias (Lei 12.506/2011).
 
É devida a remuneração do período correspondente à sua duração,
mesmo quando houver dispensa do seu cumprimento.
 
O aviso prévio de 30 dias é devido em contratos de trabalho com
vigência inferior a 1 ano (art. 7º, XXI, da Constituição).
 
A cada ano de vigência do contrato de trabalho, devem ser acrescidos 3
dias ao período mínimo de 30 dias.
 
O limite de acréscimo é de 60 dias (com 20 anos completos de contrato),
totalizando o máximo de 90 dias.
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A Fórmula Zambrano APP concretiza esses conceitos ao multiplicar a
remuneração pelo período do Aviso Prévio Proporcional e então dividir o
resultado por 30 dias.
 
Em caso de culpa recíproca ou acordo para a extinção do contrato de
trabalho o aviso prévio proporcional é devido pela metade (Súmula 14 do
TST).

 
Fórmula Zambrano APP

 
APP = Remuneração x [30 dias + 3 dias por ano de contrato (até 90 dias)] / 30 dias

 



Conclusão

O Cálculo Trabalhista costuma ser bastante trabalhoso e em alguma
medida complexo.
 
Foi para contornar essas dificuldades que desenvolvi um Método Fácil,
Rápido e Preciso para utilizar em minha atividade como Juiz do Trabalho:
as Fórmulas Zambrano.
 
O objetivo das Fórmulas Zambrano é apenas estimar com razoáveis
precisão e agilidade os valores dos principais créditos trabalhistas, não
eliminar ou substituir a fase de liquidação de sentença.
 
Infelizmente, nossa cultura jurídica ainda sobrevaloriza a busca de uma
inatingível e onerosa exatidão nos cálculos (repare nas enormes
disparidades entre os cálculos apresentados pelos contadores das partes
e do juízo apesar dos elevados custos de todos esses profissionais).
 
Somente um amadurecimento cultural ainda distante poderia tornar
toleráveis as pequenas variações nos cálculos resultantes da adoção das
Fórmulas Zambrano, apesar dos ganhos de eficiência e da redução de
custos que elas proporcionariam.
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Sugiro que o conteúdo deste livro eletrônico seja complementado com a
realização das versões online ou presencial do Curso de Cálculos
Trabalhistas Pedidos Líquidos, para explicações complementares e
fixação do conteúdo por meio de exercícios.
 
Ao fim e ao cabo, é somente utilizando as Fórmulas Zambrano em sua
atividade profissional que elas serão memorizadas e melhor
compreendidas.
 
Quando isso ocorrer, as Fórmulas Zambrano poderão ser adaptadas às
suas necessidades e você terá cada vez mais conforto para utilizá-las,
modificá-las ou até mesmo para criar suas próprias fórmulas de cálculo.
 
Faço sinceros votos de que você tenha sucesso nessa caminhada!

 
A melhor maneira de aprender matemática é com exercícios de fixação do conteúdo e a inserindo em sua rotina profissional.
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