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Verbas rescisórias

Cálculo segundo o caderno de logística da conta vinculada:

Memória de Cálculo – Multa sobre FGTS

Multa FGTS - Rescisão sem Justa Causa - A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, determina multa

de 50% (40% + 10%) , da soma dos depósitos do FGTS, no caso de rescisão sem justa causa. Considerando

que 10% dos empregados pedem contas, essa penalidade recai sobre os 90% remanescentes. Considerando o

pagamento da multa para os valores depositados relativos a salários, férias e 13º salário o cálculo dessa provisão

corresponde a: 0,08 x 0,5 x0,9 x (1 + 5/56 + 5/56 + 1/3 * 5/56) = 4,35%.
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Entendendo os percentuais de retenção.

Prof. Edilson Fernandes
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Multa FGTS - Rescisão sem Justa Causa - A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, determina multa

de 50% (40% + 10%) , da soma dos depósitos do FGTS, no caso de rescisão sem justa causa. Considerando

que 10% dos empregados pedem contas, essa penalidade recai sobre os 90% remanescentes. Considerando o

pagamento da multa para os valores depositados relativos a salários, férias e 13º salário o cálculo dessa provisão

corresponde a: 0,08 x 0,5 x0,1 x (1 + 5/56 + 5/56 + 1/3 * 5/56) = 0,61%. ( arredondado para 0,65%)
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Prof. Edilson Fernandes


