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Gratificações, 
confraternização e 

décimo terceiro  

Gratificações 

• A gratificação é uma remuneração paga como 
agradecimento ou reconhecimento por um 
trabalho realizado ou uma meta atingida e que 
tenha superado as expectativas do empregador.

• A gratificação paga aos empregados não é base 
para cálculo de horas extras, férias, aviso prévio, 
adicional noturno ou outro adicional como 
insalubridade ou periculosidade, desde que o 
período mínimo de pagamento seja semestral.

Porque receber a gratificação?

• Gratificação, no direito do trabalho brasileiro, é um 
pagamento que pode ser feito em um mês, 
semestre ou ano pelo empregador ao empregado 
como maneira de incentivá-lo, e por isso é dito que 
é uma "liberalidade" do primeiro.

• Tem finalidade retributiva e, caso paga com 
habitualidade, passa a ter natureza salarial. Está 
prevista no art. 457, § 1º, da CLT.
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Confraternização na empresa

• A festa de confraternização da empresa costuma 
gerar inquietações nos convidados, afinal, esse é 
um momento importante que reúne diretoria, 
gerencia e equipe de colaboradores, e nele, 
ninguém quer “fazer feio”.

“Essas festas unem toda a hierarquia da empresa no 
mesmo ambiente, é mais uma oportunidade de 
exposição da imagem, mas dependendo de sua 
postura, pode ajudar ou atrapalhar sua carreira 

profissional.”

A última ressaca do ano...

• https://www.youtube.com/watch?v=3GDns1qjPpM

Confraternização na empresa
• Evite faltar
• Aproveite para se aproximar dos seus superiores
• Interaja com outros grupos
• Controle-se na comida e principalmente na bebida
• Cuidado na pista de dança
• Obedeça o dress-code do convite
• Acompanhante
• Você representa a empresa
• Se cometer algum deslize

13º SALÁRIO 

• Chamamos de 13º Salário, um salário extra que 
todo trabalhador tem direito, no mês de dezembro 
de cada ano. Este pode ser pago em até 2 parcelas, 
sendo a 1ª até 30 de novembro e a 2ª até 20 de 
dezembro de cada ano. Se o empregado não 
trabalhou durante todos os meses do ano, recebe 
13º salário proporcional. Conta-se como mês 
inteiro o período igual ou superior a 15 dias.

Quem tem direito ao 13º salário? 

• Todos os empregados, inclusive os trabalhadores 
domésticos, têm direito ao 13º salário. 
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Qual o valor do 13º salário? 

• O mesmo valor do seu salário. 

IMPORTANTE

Corresponde a 1/12 avos da remuneração do 
trabalhador, por mês trabalhado ou fração igual ou 
superior a 15 dias. O cálculo é simples, divide-se a 
remuneração por 12 e multiplica-se pelo número de 
meses trabalhados. 

• Em janeiro, o empregado pode solicitar, por escrito, 
ao empregador, que seu 13º Salário seja pago junto 
com as férias. 

• Dispensa por justa causa não dá direito a 13º 
salário 

Agora é com vocês...

• Calcule o quanto receberão de 13º Salário e já 
podem ir fazendo planos de como gastar esse 
precioso dinheirinho... hehehe


