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RESUMO 

 
O desconhecimento das normas trabalhistas e sua aplicação no eixo empresarial são fatores que 

contribuem para a ocorrência de litígios entre empregados e empregadores. As despesas com ações 

trabalhistas, bem como com o pagamento de multas são um sério problema para as entidades que não 

cumprem suas obrigações de fazer de acordo com os preceitos da lei. O objetivo principal deste 

trabalho é demonstrar como os cuidados na gestão e guarda de documentos trabalhistas contribuem 

para evitar notificações, autuações e multas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Especificamente procurou-se com os objetivos específicos formar os quesitos para alcançar os dados 

da demonstração. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa e descritiva, especificamente, 

de cunho bibliográfico e análise documental. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a 

técnica da entrevista estruturada, que permitiu uma melhor compreensão de como a gestão de 

documentos é realizada pela empresa. Portanto, conclui-se que a empresa agindo de forma correta não 

ficará exposta a riscos em seu patrimônio, e que é de suma importância fazer adequada gestão e guarda 

de documentos, para combater o impacto negativo do passivo trabalhista nas organizações.  

 

Palavras-chave: Fiscalização trabalhista; Autuações e multas; Obrigações trabalhistas; Gestão e guarda 

de documentos. 



 
 

ABSTRAT 

 
The lack of labor standards and their application in the business axis are factors that contribute to the 

occurrence of disputes between employees and employers. The cost of labor, as well as the payment of 

fines are a serious problem for entities that do not fulfill their obligations to do according to the 

precepts of the law. The main objective of this work is to demonstrate how the care in the management 

and safekeeping of labor documents help prevent notices, assessments and penalties from the Ministry 

of Labor and Employment (MTE). Specifically sought with the specific objectives form the requisites 

for achieving the demonstration data. The research methodology is qualitative and descriptive nature, 

specifically, bibliographic nature and document analysis. As data collection instrument was used the 

technique of structured interview, which allowed a better understanding of how the management of 

documents is performed by the company. Therefore, it is concluded that the company acting correctly 

will not be exposed to risks in their heritage and that is critical to proper management and safekeeping 

of documents, to combat the negative impact of labor liabilities in organizations. 

  

Keywords: Labor Inspection; Fines and penalties; Labor obligations; Management and storage of 

documents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a gestão da relação dos empregados e empregadores no que diz respeito ao 

cumprimento legal dos direitos e obrigações de ambos. No entanto, percebe-se que diante da 

complexidade da legislação trabalhista e da falta de informação dos empregadores que, 

mesmo não desejando descumprir com suas obrigações trabalhistas, cometem erros tanto em 

função da falta de conhecimento da legislação quanto por não cuidarem adequadamente dos 

documentos que contêm informações exigidas por lei.  

 

Embora não exista ainda, pesquisas formais sobre o assunto é comum palestrantes e 

profissionais experientes nessa área comentarem que muitas das penalidades sofridas pelas 

empresas, sejam em ações fiscalizatórias e em litígios junto a Justiça do Trabalho. Isso se 

deve à falta de cuidados com a documentação tanto no aspecto da assertividade do conteúdo, 

que muitas vezes, apresentam inconsistências legais, em outras sequer existem, ou não foram 

guardados adequadamente, não sendo localizados quando necessário.  

 

Oliveira (2014b) confirma a ideia desses profissionais ao afirmar que, no direito do trabalho 

podem-se perceber inúmeros litígios entre empregados e empregadores causados 

principalmente pela não interpretação das normas trabalhistas, ou pelo desconhecimento 

destas. A incorreta interpretação dessas normas estimulam os empregados recorrerem aos 

tribunais em busca de receberem valores e mesmo indenizações por descumprimento de seus 

direitos. Em alguns casos, o empregado nem foi lesado pelo empregador, mas como o mesmo 

não mantêm a guarda de documentos de forma adequada recebe a condenação, porque não 

tem provas em seu favor. 

 

O mesmo autor afirma ainda que, a legislação trabalhista tem características singulares, como 

a elaboração de algumas leis cuja redação permite interpretações diferenciadas, ou com 

ausência de informações que permitam o seu adequado cumprimento. Contudo, apesar disso, 

sugerem que a empresa preze por uma prática trabalhista segura de forma a evitar ações de 

má-fé, procurando corrigir e “fugir de truques desonestos” que lesam o empregado e que 

podem ocasionar frustrações futuras que culminam em ações fiscalizatórias cujo resultado 

gera multas tão graves e que comprometem a estabilidade econômico-financeira da empresa. 

(OLIVEIRA, 2014b). 

 



14 
 

Nesse sentido, é importante para as empresas conhecerem bem a legislação e manter uma boa 

gestão do departamento de pessoal para evitar desembolsos necessários com passivos 

trabalhistas não provisionados. Esse tipo de passivo trabalhista é considerado oculto, pois o 

empregador só toma conhecimento do mesmo no momento da fiscalização ou de uma ação 

trabalhista. O passivo trabalhista oculto pode ocasionar transtornos econômicos tão sérios que 

em alguns casos provocam descontinuidade do negócio.  

 

Hermanson (2010) afirma que, a cobrança do passivo trabalhista oculto não é imediata. Ele se 

tornará exigível, por exemplo, mediante a ocorrência de proposição de uma reclamatória 

trabalhista ou de uma da fiscalização. Assim, percebe-se que os erros cometidos pelo 

empregador na relação com seus empregados são considerados pela legislação, como 

infrações que podem acarretar em ações trabalhistas, e também notificações, autuações e 

multas impostas pelos órgãos de Inspeção do Trabalho.  

 

O presente trabalho pretende focar seu desenvolvimento nos aspectos da inspeção do trabalho 

e suas consequências nos atos de fiscalização. A inspeção do trabalho é desenvolvida pelo 

poder público com o intuito de garantir o cumprimento da legislação trabalhista, e o artigo 

626 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) delibera que, deve ser feita pelas 

autoridades competentes ou delegadas pelo Ministério do Trabalho. 

 

Considerando que a cada ano a inspeção do trabalho por meio da fiscalização trabalhista age 

com mais rigor, forçando as empresas a cumprirem adequadamente a legislação e ainda, 

manterem documentos redigidos com qualidade e em boa guarda como forma de não serem 

penalizadas, definiu-se como problemática para o desenvolvimento desse trabalho: Qual a 

relevância da gestão e guarda de documentos trabalhistas para evitar notificações, atuações e 

mesmo penalidades durante a inspeção do trabalho realizado pela fiscalização?  

 

Para responder o problema de pesquisa definiu-se como objetivo geral, demonstrar como a 

correta elaboração dos documentos trabalhistas, bem como, sua guarda é relevante para evitar 

notificações, autuações e multas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

Por sua vez, os objetivos específicos são: a) conceituar Inspeção do Trabalho, a fiscalização 

do trabalho e os seus poderes de inspeção; identificar os documentos solicitados e que devem 

estar à disposição dos fiscais do trabalho durante o processo de fiscalização; descrever as 
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penalidades aplicadas referentes às infrações que podem ocorrer nos processos de admissão 

dos empregados; identificar o processo de fiscalização frente à notificação de apresentação de 

documentos; b) identificar os principais documentos gerados nas rotinas do departamento de 

pessoal; c) conceituar os Instrumentos Coletivos de Trabalho com ênfase na Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT) e sua base legal; d) verificar a obrigatoriedade legal do 

fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), uniformes, vale transporte e cesta 

básica; e) Conceituar Segurança do Trabalho e abordar sobre o PCMSO e o PPRA. 

 

Quanto à hipótese de pesquisa, acredita-se que os cuidados na gestão e guarda de documentos 

trabalhistas é muito importante para as organizações empresariais, uma vez que podem servir 

de prova de regularidade em relação ao cumprimento da legislação trabalhista. É por meio da 

documentação que a empresa comprova atender as determinações legais quando solicitado 

pela fiscalização. A guarda adequada dessa documentação com vistas ao acesso aos mesmos 

quando necessário e de forma ágil, podem evitar multas e outros transtornos causados quando 

a empresa não consegue encontrar o (s) documento (s) ou não consegue apresentar em tempo 

hábil para sua defesa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 

A metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na busca do 

conhecimento. Sua estrutura pode ser definida quanto ao tipo, quanto à técnica, unidade de 

análise, instrumento de coleta de dados, variáveis e dimensões, critérios a serem utilizados 

para análise dos dados e etapas que serão desenvolvidas. Constitui um treinamento importante 

no sentido de conhecer e aplicar a metodologia tradicional na produção de trabalhos 

científicos mais específicos. (BERTUCCI, 2008). 

 

A metodologia, por ser considerada como “as técnicas utilizadas para a construção de um 

trabalho”, permite definir o tipo de pesquisa a ser realizada, bem como quais os 

procedimentos deverão ser adotados para melhor êxito da mesma, como, por exemplo, quais 

os dados poderão ser tratados e analisados, e outras informações essenciais na complexidade 

de formação de um trabalho científico objetivo e sistemático. Parra Filho (1998, p. 212) 

afirma que “o método nada mais é do que o caminho a ser percorrido para atingir-se o 

objetivo proposto”. 

 

Quanto aos critérios, a pesquisa fundamenta-se na abordagem qualitativa, pois o foco está nas 

dimensões qualitativas da realidade, ou seja, não está empenhada em definir quantidades e 

empregar dados estatísticos. Esta pesquisa está voltada para dinâmicas intensas, ou seja, 

aquelas que aparecem em fenômenos participativos buscando a informação discutida, neste 

caso, na avaliação do documental presente: notificação expedida á empresa pelo MTE. 

(DEMO, 2011). 

 

As pesquisas qualitativas podem descrever a complexidade de determinadas hipóteses ou 

problema, analisar e interpretar certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opinião 

de determinado grupo e permitir a interpretação do comportamento de grupos. Contudo, elas 

podem descrever de forma minuciosa o que diferentes autores abordam sobre o assunto a ser 

estudado, fazendo com que assim a monografia explicite ponto conclusivo do assunto. 

(OLIVEIRA, 2004). 
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Quanto ao tipo e objetivos, a pesquisa realizada fundamenta-se em descritiva, pois as 

organizações possuem um grau de informalidade, sendo necessário investigar a sua realidade 

a fim de obter dados para a elaboração de um projeto eficaz de gestão e controle. Andrade
1
 

(2002 apud RAUPP e BEUREN, 2009, p. 81) conceitua as pesquisas descritivas como sendo 

aquelas que “preocupam-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los e o pesquisador não interfere neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e 

humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador”. 

 

Entretanto, as pesquisas descritivas tratam determinados problemas pesquisados de forma 

quase pioneira, buscando descrever determinadas situações, estabelecer relações entre 

variáveis analisadas e levantar hipóteses ou possibilidades para explicar essas relações, ou 

seja, buscam analisar e interpretar fenômenos atuais objetivando o seu funcionamento.  

(BERTUCCI, 2008). 

 

Visam possibilitar o desenvolvimento das relações de causa e efeito dos fenômenos de forma 

a permitir que o pesquisador identifique as diferentes formas de fenômenos, sua ordenação e 

classificação. Buscam analisar o tema de forma ampla proporcionando gerar problemas 

descritivos e indagações que servirão de pesquisas futuras sobre o mesmo tema, ou seja, 

constitui um trabalho preliminar ou preparatório para outro tipo de pesquisa. (OLIVEIRA, 

2004). 

 

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, com o objetivo de verificar se os 

cuidados na gestão e guarda de documentos trabalhistas contribuem para evitar notificações, 

autuações e multas.  

 

No estudo de caso foram observados um laudo de fiscalização e um termo de notificação 

expedido por Auditores Fiscais do Trabalho (AFT), e com base nesses dois documentos, as 

informações constantes no laudo de fiscalização e as constantes no termo de notificação com 

vistas a identificar os pontos relevantes que permitirão responder ao problema de pesquisa.  

 

Fazer um estudo de caso é se aprofundar em descobrir dinâmicas e estruturas que poderiam 

ocorrer em outros casos e contextos, tratando o assunto com cautela tendo sempre o 

                                                           
1
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 

5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
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entendimento particularmente detalhado sem induzir à conclusão generalizada, ou seja, 

muitos casos não podem induzir a conclusões gerais ou de um só. Contudo, leva ao 

direcionamento de análise e levantamento de hipóteses das características de outros casos, 

fazendo com que chegue à conclusão crítica e argumentativa do estudo. (DEMO, 2011). 

 

A pesquisa abordada também é classificada como bibliográfica, uma vez que é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituídos por livros, análise documental e artigos 

científicos. A pesquisa abrangeu também bibliografias e outras referências inerentes à 

fundamentação teórica do objeto da pesquisa, publicações avulsas, revistas, teses, 

monografias, pesquisa de estudo, etc. Neste contexto, Bertucci (2008), afirma que “o 

pesquisador terá o contato com o que foi escrito, dito ou filmado sobre o assunto a ser 

abordado”. 

 

O estudo bibliográfico procura explicar um problema a partir de referências e técnicas 

publicadas em documentos. Seu estudo abrange como parte, tanto a pesquisa descritiva como 

a experimental, onde há a busca do conhecimento e análise de contribuições culturais e 

científicas passadas sobre um determinado assunto ou problema, percorrendo todos os 

aspectos do trabalho científico, em especial alguns campos das ciências humanas. Tem como 

característica tornar-se constituinte do processamento básico dos estudos monográficos, 

buscando o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Há uma grande utilização de 

dados e informações das mais variadas origens com o intuito de recolher informações e 

conhecimentos prévios acerca de um problema para qual se procura resposta. (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007). 

 

O objeto de análise, no caso os documentos gerados pela fiscalização, foi motivado pela 

percepção da influência da gestão e guarda dos documentos trabalhistas, abrangendo o nível 

organizacional da empresa, no resultado dos processos de inspeção do trabalho. Segundo 

Bertucci (2008, p. 60), o objetivo desse tipo de trabalho é “identificar, descrever e analisar 

situações organizacionais, apontando as questões relevantes e propondo alternativas que 

possam contribuir para minorar o(s) problema(s) identificado(s)”. 

 

Quanto à coleta de dados, a mesma se deu por análise documental, onde foram estudados um 

laudo de fiscalização e um termo de notificação, emitidos após uma fiscalização do trabalho. 
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A pesquisa foi desenvolvida na empresa IMPERMEABILIZANTE LTDA
2
. que forneceu a 

documentação. Essa fonte documental é considerada primária, pois o documento analisado 

não é de circulação pública, tem forma restrita junto a empresa, não possui circulação entre o 

ambiente externo. (BERTUCCI, 2008). 

 

Como instrumento de coleta de dados também foi utilizado a técnica da entrevista, que 

permite conhecer a opinião ou o posicionamento sobre determinados assuntos a partir do 

ponto de vista do entrevistado:  

 

A entrevista serve para a obtenção de informações fidedignas com o objetivo de 

averiguar e identificar opiniões sobre fatos ou fenômenos; determinar pelas 

respostas individuais a conduta previsível em certas circunstâncias; descobrir os 

fatores que influenciam ou que determinam opiniões, sentimentos e condutas e 

comparar a conduta de uma pessoa para deduzir seu comportamento futuro. Será 

realizada a entrevista padronizada, ou seja, será feita uma série de perguntas em 

linguagem adequada ao nível de escolaridade do informante seguindo um roteiro 

preestabelecido sem sugerir ou induzir a resposta. (ANDRADE, 2010, p. 131). 

 

A entrevista que se utilizou como instrumento de coleta de dados foi à entrevista estruturada. 

Marconi e Lakatos (2011, p. 82), completa expondo que a “entrevista estruturada é aquela em 

que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao 

indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é 

efetuada de preferência com pessoas selecionadas”. A entrevista foi realizada junto ao Setor 

Administrativo da empresa
3
. 

 

A pessoa entrevistada foi a assistente administrativa que exerce o cargo a três anos e possui 

experiência relevante na área trabalhista. É responsável pela gestão do departamento de 

pessoal da empresa IMPERMEABILIZANTE LTDA. e, também controla as rotinas em obras 

quanto ao atendimento aos clientes potenciais, bem como as solicitações dos empregados que 

estão em obra.  

 

A entrevista estruturada proporcionou aos pesquisadores obter dados que não puderam ser 

encontrados nos documentos, possibilitando conseguir informações mais precisas, 

comprovadas de imediato e suas discordâncias.  

 

                                                           
2
 Optou-se por utilizar o nome da empresa fictício para preservar a sua identidade real empresarial. 

3
 Vide Apêndice A – Roteiro da Entrevista 
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As variáveis foram estudadas por meio do modelo de gestão que requer a operacionalização 

de uma ideia, onde possa assumir diferentes valores ou diferentes aspectos de acordo com a 

circunstância analisada. Para tanto, a análise foi fundamentada no processo de avaliação do 

documento expedido pelo órgão de fiscalização, identificação de problemas de gestão e 

guarda de documentos, problemas identificados na notificação e seu estudo, identificação de 

dados disponibilizados pela empresa e uma adequada avaliação do impacto causado ás 

organizações quando não há gestão e guarda eficaz de documentos. (BERTUCCI, 2008). 
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2.2 Referencial Teórico 

 

O Referencial Teórico tem como objetivo o embasamento teórico da pesquisa agregando os 

conceitos dos autores mais relevantes de acordo com o tema abordado ao estudo do problema 

de pesquisa. Serão abordados nesse trabalho a Inspeção do Trabalho no Brasil e os aspectos 

fiscalizatórios; As rotinas do Departamento de Pessoal e os documentos; os Instrumentos 

Coletivos de Trabalho com ênfase na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT); Segurança do 

Trabalho com ênfase no Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais (PPRA), no 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI).  

 

2.2.1 A Inspeção do Trabalho no Brasil 

 

A inspeção do trabalho surgiu no Brasil em 1891 com a publicação do Decreto 1.313 que 

instituiu a fiscalização dos estabelecimentos fabris do Rio de Janeiro onde trabalhavam 

menores. Em 1988, foi inserida na Constituição Federal (CF), no rol das competências da 

União, no inciso XXIV, do artigo 21 com o texto: “compete à União organizar, manter e 

executar a Inspeção do Trabalho”. (BRASIL, 1891, s.p.). 

 

Outro importante diploma legal que dispõe sobre a inspeção do trabalho é a Convenção nº 81 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) promulgada em 1947 e ratificada no Brasil 

em 1989. Cabe ressaltar que a OIT tem mantido representação no Brasil desde a década de 

1950 e que as convenções ratificadas pelo Brasil se encontram incorporada ao ordenamento 

jurídico brasileiro e possuem hierarquia de lei. (OIT, 1947). 

 

Segundo a Convenção nº 81 da OIT, os objetivos a serem atendidos pela Inspeção do 

Trabalho nas atividades dos Auditores Fiscais do Trabalho são: 

 

a) assegurar o cumprimento das disposições legais relativas às condições de trabalho 

e à proteção dos trabalhadores no exercício de sua profissão; 

b) fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e trabalhadores 

sobre os meios mais eficazes de observar as disposições legais; 

c) levar ao conhecimento da autoridade competente as deficiências ou os abusos que 

não estão especificamente compreendidos nas disposições legais existentes. (OIT, 

1947, s.p.). 
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Com relação à autoridade dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Convenção nº 81 da 

Organização Internacional do Trabalho estabelece: 

 

a) a penetrar livremente e sem aviso prévio, a qualquer hora do dia ou da noite, em 

qualquer estabelecimento submetido à fiscalização; 

b) a penetrar durante o dia em todos os locais que eles possam ter motivo razoável 

para supor estarem sujeitos ao controle da fiscalização; 

c) a proceder a todos os exames, controles e inquéritos julgados necessários para 

assegurar que as disposições legais são efetivamente observadas, podendo 

interrogar, seja só ou em presença de testemunhas, o empregador ou o pessoal do 

estabelecimento sobre quaisquer matérias relativas à aplicação das disposições 

legais, pedir vistas de todos os livros, registros e documentos prescritos pela 

legislação relativa às condições de trabalho, retirar ou levar para análise, amostras de 

materiais e substâncias utilizadas ou manipuladas, contando que o empregador ou 

seu preposto seja advertido dessa retirada. (OIT, 1947, s.p.). 

 

Conclui-se então que, a inspeção do trabalho é uma atividade de fiscalização exercida pelo 

Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) que busca repassar a aplicação do ordenamento jurídico 

laboral, com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação trabalhista pelo empregador. 

Normalmente é realizada por meio do comparecimento do auditor fiscal nos locais de trabalho 

e/ou nas empresas para averiguar o cumprimento da legislação trabalhista. (MARTINS, 

2015b). 

 

Assim, pode se afirmar que a inspeção do trabalho tem por finalidade a prevenção e 

manutenção adequada dos direitos trabalhistas, correlacionando a relação trabalhista com o 

empregador, podendo ser pessoa de direito privado ou público. O Estado regula a relação 

trabalhista de duas formas, num primeiro plano a inspeção direta e autônoma do Auditor 

Fiscal junto ao empregador, e em segundo a Justiça do Trabalho, caso o empregado requeira. 

Nesse sentido o Estado na promoção da aplicação do Direito do Trabalho atua em duas 

atividades distintas: uma jurisdicional, em que o Estado-Juiz diz o direito no caso concreto e, 

a outra, administrativa pela qual desempenha as funções de fiscalização da aplicação das 

normas trabalhistas. (LAGO, 2015). 

 

A inspeção do trabalho é feita por meio da fiscalização. Sua fundamentação legal se dá no art. 

21, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988, que menciona que “compete à União 

organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”. A CLT também prevê a regulamentação 

em seu art. 626, dispondo que “incube as autoridades competentes do Ministério do Trabalho, 

ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de 

proteção do trabalho”.  O parágrafo único do mesmo artigo delibera que “os fiscais do 
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Instituto Nacional de Seguridade Social  e das entidades paraestatal em geral, dependentes do 

Ministério do Trabalho, serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente 

artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho”. (Martins, 

2015a, p. 120). 

 

Quanto a modalidade, as atividades exercidas pela fiscalização são as dispostas no quadro 1 

abaixo:  

 

Quadro 1 – Modalidade das atividades exercidas pela fiscalização                

a) Atividade de fiscalização 

é a atividade exercida perante os estabelecimentos empregadores onde são 

exercidas atividades laborativas sujeitas ao cumprimento da legislação 

trabalhista. As pessoas jurídicas de direito público apenas ficam sujeitas à 

fiscalização do trabalho no que concerne ao cumprimento da Lei do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesta atividade os Auditores Fiscais 

promovem o exame de livros e documentos, inclusive contábeis, que tenham 

pertinência com o sistema protetivo do trabalho a que se encarrega controlar: 

controle de registro dos empregados, controle de jornada de trabalho, concessão 

de férias, análise da locação de mão de obra (com vistas a apurar a regularidade 

da terceirização), controle das rescisões contratuais, controle do recolhimento 

da contribuição sindical tanto da categoria econômica quanto profissional, 

controle da contratação de aprendizes, controle da proteção especial das 

mulheres, menores e deficientes físicos, controle do pagamento de salários, 

concessão de vale transporte, controle do recolhimento do FGTS, controle do 

cumprimento dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, controle do 

cumprimento das normas de saúde e segurança nos locais de trabalho, 

providências de embargos e interdições, entre outras. 

b) Atividade de vigilância e 

orientação 

é considerada a mais importante atividade dos Auditores e está preconizada na 

Convenção nº 81 da OIT. Uma vez desempenhada a contento possibilita um 

maior cumprimento das normas de proteção aos trabalhadores, ante a promoção 

de informações e aconselhamentos técnicos aos empregadores que em muitos 

casos deixam de observar corretamente a legislação apenas por 

desconhecimento, não tendo a intenção de desrespeito às prescrições legais. 

Assim, se constatada essa realidade, sustenta se que deve o Auditor Fiscal 

preferir a orientação à punição. 

c) Atividade de investigação 

esta atividade contempla diversas providências que o Auditor pode tomar em 

razão de determinadas ocorrências, compreendendo entre elas a de interrogação 

do empregador e empregados sobre questões relacionadas ao cumprimento de 

normas, a de colher amostras e documentos mediante termo de apreensão, 

investigação de acidentes de trabalho para análise de causas e atribuição de 

responsabilidade, etc. 

d) Atividade de notificação e 

autuação 

a atividade de notificação compreende a notificação dos empregadores para que 

apresentem documentos à fiscalização do trabalho para serem auditados. Todo 

e qualquer documento que possa demonstrar fatos relacionados aos direitos 

trabalhistas são passíveis de exibição ao Auditor Fiscal do Trabalho, tais como 

livros contábeis, comprovantes de registros de empregados, contratos de 

trabalho, folhas de pagamentos de salários, recibo de férias, controle de jornada 

de trabalho, guias de recolhimentos de Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, contratos de estágios, etc.. A notificação tem ainda por finalidade a 

determinação para que o empregador cumpra efetivamente certas normas 

trabalhistas que não estejam sendo observadas. 

Fonte: Adaptado pelos autores (Buscajus, 2015, s.p.). 
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A fiscalização trabalhista mantem o respaldo legal nas diversas portarias editadas ao longo 

dos anos, tais como: Portaria 3.158/1971; 3159/1971; 3.292/1971; 77/1977; Lei 7.855/1989; 

Instrução Normativa nº 28/2002; Decreto 55.841/ 1965. O Decreto 4.552/2002 aprovou o 

regulamento da Inspeção do Trabalho (RIT), tendo como principal finalidade assegurar a 

observância das disposições legais e regulamentares do trabalho (MARTINS, 2015b, p. 237). 

 

Quando a visita de inspeção for feita por mais de um agente, um deles se encarregará da 

lavratura do Termo de Registro, que seria assinado por ambos. A falta do mencionado livro 

configura infrações dos artigos 628 e 630 da Consolidação das Leis do Trabalho, sujeitando o 

responsável à multa que varia de R$ 201,27 a R$ 2.012,66. As Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte estão dispensadas de manter o Livro de Inspeção do Trabalho. (COAD, 2001). 

 

Martins (2015b) complementa afirmando que os agentes do Ministério do Trabalho não têm 

apenas a função de aplicador de multas ou fiel cumpridor de leis, mas de orientar 

empregadores e trabalhadores quanto à observância das normas legais e de informar às 

autoridades sobre deficiências de condições de trabalho ainda não regulamentadas. As 

funções do fiscal do trabalho também são de visitar os locais de trabalho, constatar erros e 

irregularidades constantes e determinar que se enquadre na legislação trabalhista, inclusive 

quanto à medicina e segurança do trabalho.  

 

Os Auditores Fiscais tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista 

que pode ser feita no MTE ou nas próprias empresas, o fiscal sempre deve se identificar ao 

chegar à empresa para realizar as vistorias. Possui livre acesso as dependências da empresa 

devendo ser fornecidas todas as informações solicitadas. (BUSCAJUS, 2015).  

 

Segundo a Convenção nº 81 da OIT em seu artigo 12-1, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve se 

identificar perante o empregador ou seu preposto antes de iniciar a ação fiscal, mediante a exibição de 

sua identificação profissional, exceto quando julgar que a identificação poderá prejudicar a eficiência 

da ação fiscal, caso em que se identificará ao final da ação.  (OIT, 1947). 

 

Para ocorrer a inspeção do trabalho numa empresa, não é obrigatório o pré-aviso, podendo o 

inspetor, dentro de sua região de competência, visitar o estabelecimento que achar necessário. 

O horário não se dá de forma especial, podendo ocorrer em horário diurno ou noturno, e 

ainda, em qualquer dia da semana, sempre que o Auditor-Fiscal achar necessário. Deve ser 
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considerado a indicação dos representantes municipais, estaduais, federais, sindicatos e 

reclamações expressas ou verbais junto à DRT, a qual será brevemente investigada pela 

autoridade competente. Instalada a inspeção no trabalho, a empresa deverá apresentar ao 

auditor-fiscal, sendo solicitado por este, todas as suas dependências, sendo que o mesmo tem 

livre acesso a qualquer lugar dela. O auditor pode interpelar o dirigente ou preposto da 

empresa para que o mesmo faça os esclarecimentos necessários para o bom andamento da 

inspeção.  (BUSCAJUS, 2015). 

 

A fiscalização é operacionalizada e disciplinada pela Portaria nº546, de 11 de março de 2010 

do MTE e é subdividida conforme demonstrada no quadro 2 a seguir:  

 

Quadro 2 – Tipos de fiscalização do trabalho                        

Tipo Características 

a) Fiscalização Dirigida 

é aquela resultante do planejamento da SIT ou da SRTE, desenvolvida 

individualmente, ou em grupo, que demanda para a sua execução a 

designação, pela autoridade competente, por meio de OS, de um ou mais 

AFT; 

b) Fiscalização Indireta 

é aquela que envolve apenas análise documental, a partir de sistema de 

notificações via postal aos empregadores para apresentação de documentos 

nas unidades descentralizadas do MTE, em data e horário definidos, e 

demanda para a sua execução a designação de AFT, pela chefia técnica 

imediata ou superior, por meio de OS, conforme escala mensal; 

c) Fiscalização Imediata 

é aquela decorrente da constatação de grave e iminente risco à saúde e 

segurança dos trabalhadores, que obriga a comunicação à chefia técnica 

imediata, bem como a lavratura de auto de infração ou expedição de termo 

de embargo ou interdição; 

d) Fiscalização por Denúncia 

é aquela resultante de OS originada de denúncia que envolva risco grave à 

segurança, à saúde ou à regularidade do pagamento do salário aos 

trabalhadores e que deva merecer apuração prioritária, podendo ser 

desenvolvida individualmente ou em grupo; 

e) Plantão 

é a atividade interna de orientação trabalhista ao público, por designação da 

chefia, mediante escala, limitada a dez turnos por mês por AFT, sendo a 

emissão da OSAD no SFIT de responsabilidade da SRTE; 

f) Atividade Especial 

é aquela resultante de designação pela chefia superior, desde que vinculada a 

projeto contemplado no planejamento, sendo o lançamento da OSAD no 

SFIT de responsabilidade da SRTE; 

g) Fiscalização para Análise 

de Acidente do trabalho 

é aquela resultante de OS originada de notícia sobre a ocorrência de acidente 

de trabalho grave ou fatal, que tem como objetivo a coleta de dados e 

informações para identificação  do conjunto de fatores causais envolvidos na 

gênese do acidente. 

Fonte: Portal do Ministério do Trabalho (2010, s.p.). 
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2.2.2 A documentação trabalhista a ser apresentada à fiscalização do trabalho 

 

A gestão da relação trabalhista entre empregado e empregador tem como consequência a 

produção de documentos de obrigatoriedade legal que deverão ser apresentados tanto a 

fiscalização quanto a justiça do trabalho, entre outros usuários dessa informação, como o 

próprio empregado. Essa gestão é feita pelo departamento de pessoal e envolve rotinas de 

admissão, rotinas mensais, anuais e rotinas de desligamento dos empregados. Em todas elas 

há documentos obrigatórios que devem ser adequadamente elaborados para não provocar 

penalizações contra a empresa. (GOMES, 2012). 

 

Quando as rotinas são mal realizadas ou não são cumpridas devidamente, ou ainda quando os 

documentos legais não são devidamente elaborados, o empregado e o empregador 

apresentam-se em situação de risco, podendo gerar multas ou anulação dos atos precedentes 

na lei. Dessa forma, se torna importante criar um roteiro de deveres a serem cumpridos, dos 

documentos a serem preenchidos e das obrigações legais a serem realizadas. (OLIVEIRA, 

2014b). 

 

A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes às 

atividades de produção, tramitação, classificação, avaliação e arquivamento dos documentos 

nas fases corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento à guarda 

permanente, com o objetivo de organizá-los de forma eficiente, formalizar a eliminação dos 

que tenham cumprido o seu prazo de arquivamento, garantir o uso adequado de meios de 

reprografia e outras técnicas de gerenciamento eletrônico, assegurar o acesso a informação, 

garantir a preservação desses documentos. (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO 

PÚBLICO, 2007). 

 

Os documentos precisam ser guardados e principalmente conservados independentes da forma 

de arquivamento escolhida, seja em papel ou por meio digital. É importante destacar a 

necessidade de conservação desses documentos pela empresa, pois a falta da comprovação do 

pagamento das obrigações legais, seja pela perda do documento ou sua ilegibilidade, poderá 

acarretar o pagamento da mesma obrigação. Por isso, muitas empresas estão optando pelo 

arquivo digital devido à falta de espaço físico para armazenamento. A conservação eficiente 

garante vida longa aos documentos. 

 



27 
 

Martins (2015b) informa que durante a fiscalização trabalhista o Auditor Fiscal do Trabalho 

poderá solicitar ao empregador a apresentação de documentos para fins de comprovação de 

direitos e obrigações da relação de trabalho ou da prestação de serviços. Dentre estes: o 

registro do empregado, guias de recolhimento dos encargos sociais, documentos de marcação 

de ponto, acordo de compensação e prorrogação de horas, atestados de saúde ocupacional, etc. 

Além disso, é necessário manter a disposição da fiscalização nos locais onde os empregados 

estão exercendo suas atividades o livro de inspeção do trabalho para que o mesmo possa fazer 

as anotações cabíveis e ainda, verificar quais os aspectos abordados em fiscalizações 

anteriores e, se as determinações e anotações das visitas anteriores foram cumpridas. 

 

Todas as empresas ou empregadores sujeitos à inspeção do trabalho estão obrigados a manter 

em seus estabelecimentos o Livro de Inspeção do Trabalho, que será devidamente autenticado 

pelo agente da Inspeção do Trabalho quando de sua visita ao estabelecimento. Quando da 

visita do Agente encarregado da inspeção do estabelecimento após as devidas averiguações, 

deverá ser apresentado o Livro de Inspeção, onde o mesmo registrará sua visita, consignando 

a data, a hora do início e do término e o resultado da inspeção. Caso seja encontrada alguma 

irregularidade no estabelecimento deverá ser anotado no livro e juntamente as exigências 

feitas para a regularização e os prazos para efetuar as mudanças. (COAD, 2001). 

 

Muitas empresas encontram dificuldades para guarda de documentos atualmente, um dos 

principais fatores é o pouco espaço físico e/ou falta de recursos para mantê-los em um banco 

de dados.  Por esses motivos e outros acabam deixando de lado os documentos que servem 

para comprovar o cumprimento de uma obrigação trabalhista, fiscal ou previdenciária. Para 

desenvolvermos a análise sucinta da fiscalização frente a notificação de apresentação de 

documentos será necessário o conhecimento de outros indicadores  importantes no processo 

de fiscalizar. (LAGO, 2015). 

 

Os documentos sujeitos á inspeção do trabalho deverão ser mantidos á disposição do Auditor 

Fiscal do Trabalho nos locais de trabalho, salvo quando a critério da autoridade competente, 

forem apresentados em dia e hora fixados pelo agente. O auditor fiscal pode adotar outros 

meios de análise da documentação, podendo assim, determinar a busca e apreensão de 

documentos, livros, registros, materiais, equipamentos e assemelhados por meio da lavratura 

do Auto de Apreensão e Guarda, quando estes estiverem em posse do empregador ou que 
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explicite indício de crime na hipótese de prejudicar a constatação de fraudes e irregularidades. 

(PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2002). 

 

A apresentação dos documentos exigidos na fiscalização do trabalho é um elemento de prova 

que o empregador possui para demonstrar que não está infringindo a legislação trabalhista. 

Segundo Jorge Neto e Cavalcante (2015, p. 162), prova “é o conjunto de meios que são 

aplicados legalmente para demonstrar a existência dos atos jurídicos, tais como: confissão; 

atos processados em juízo; documentos públicos e particulares; testemunhas; presunções; 

exames e vistorias; arbitramento e inspeção judicial”. 

 

Os documentos normalmente solicitados pelos auditores fiscais são os constantes no Livro de 

Registro de Inspeção do Trabalho. Nele será registrada a visita do inspetor ao 

estabelecimento, data, hora, dia, início e término da fiscalização apontando as irregularidades 

verificadas. O fiscal também observará as últimas anotações das visitas anteriores, verificando 

se foram cumpridas as determinações anteriores. Caso essas determinações não foram 

cumpridas, poderá de imediato ser lavrado o auto de infração e posteriormente aplicação de 

multa. (MARTINS, 2015b). 

 

Os prazos para guarda de livros e documentos relacionam-se com o prazo decadencial e 

prescricional relativo a eventuais ações que lhes sejam pertinentes. “A decadência como prazo 

que a Fazenda Pública tem para constituir o crédito tributário (p. ex. lavrar o Auto de Infração 

ou Notificação de Lançamento), logo, atinge o aspecto material do tributo. A prescrição, no 

entanto, refere-se ao direito de cobrar o crédito constituído (lançado pelo fisco ou declarado 

pelo próprio contribuinte, p. ex.), portanto, refere-se ao direito instrumental (processual)”.  

(CASTRO; VICTORINO; TOBIAS, 2007, p. 11). 

 

Para a guarda de alguns documentos não há fundação legal existente. Neste caso, trata-se de 

entendimento, pois servem como instrumento de prova relativa às relações de trabalho, visto 

que, havendo fiscalização e/ou reclamação trabalhista ajuizada, a empresa terá como 

apresentar provas documentais em sua defesa. (CASTRO; VICTORINO; TOBIAS). 

 

Os prazos de guarda de documentos trabalhista estão demonstrados conforme quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Guarda e manutenção de documentos trabalhista       (Continua) 

Documento Prazo Base Normativa 

Acordo de compensação de horas* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Acordo de prorrogação de horas* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Adiantamento salarial* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

20 anos, no 

mínimo, após o 

desligamento do 

trabalhador. 

Subitem 7.4.5.1 da NR 7, aprovado pela 

Portaria do MTB nº 3.214/ 1978. 

Autorização de descontos não previstos em 

lei* 
5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Aviso prévio – comunicado* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) 
36 meses 

Lei 4.923/ 1965 e Portaria TEM nº 235/ 03, 

Portaria MTB nº 290/ 1991 e Lei 4923/ 

1965. 

Carta com Pedido de Demissão* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) – processo eleitoral 
5 anos 

Item 5.40, item “j” da NR 05, aprovada 

pela Portaria MTB nº 3.214/ 1978. 

Comissão de Acidente do Trabalho (CAT) 10 anos 
Art. e 45 da Lei 8.212/ 1991 e arts. 19 e 22 

da Lei 8.213/ 1991. 

Contrato de Trabalho* Indeterminado 

Considerado como de incontestável valor 

para efeito de comprovação do tempo de 

vínculo empregatício dos trabalhadores.  

Controles de ponto* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Folha de pagamento* 10 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) – depósitos e documentos 

relacionados 

30 anos 

Par. 5º do artigo 23 da Lei nº 8.036/ 1990 e 

Manual de Orientação da GFIP para 

usuários do SEFIP. 

Fonte: Adaptado pelos autores (Castro; Victorino; Tobias, pg. 14-15 e pg. 33-39). 
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Quadro 3 – Guarda e manutenção de documentos Trabalhista       (Continua) 

Documento Prazo Base Normativa 

Guia de Recolhimento de Contribuição 

Sindical Urbana – GRCSU (para as 

contribuições não recolhidas não há prazo 

prescricional) 

5 anos 
Art. 173 c/c artigo 150, § 4º do Código 

Tributário Nacional (CTN). 

Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP) 

30 anos 

Par. 5º do artigo 23 da Lei nº 8.036/ 1990 e 

Manual de Orientação da GFIP para 

usuários do SEFIP. 

Guia de Recolhimento Rescisório do 

FGTS (GRRF) 
30 anos 

Art. 23, § 5º, da Lei 8.036/ 1990 e Circular 

CEF nº 413/ 2007. 

Laudo Técnico de Condições Ambientais 

do Trabalho – LTCAT * 
20 anos 

Não há fundamentação legal, mas deve ser 

guardado conforme entendimento. Todavia 

a empresa poderá guarda- lo por prazo 

superior. 

Livro “Registro de Segurança” das 

caldeiras e vasos sob pressão* 

Existência do 

equipamento 

 

Indeterminado  

NR 13, aprovado pela Portaria MTB nº 

3.214/ 1978. 

Livro de Inspeção do Trabalho* Indeterminado 

Não há fundamentação legal, mas deve ser 

guardado conforme entendimento. Neste 

caso, por prazo indeterminado. 

Livros ou fichas de Registro de 

Empregados* 
Indeterminado 

Aconselha-se que sejam conservados por 

tempo indeterminado, pois esses 

documentos são de incontestável valor para 

efeito de comprovação do tempo de 

vínculo empregatício dos empregados e  

ex- empregados; e servem como prova para 

fins de obtenção de benefícios 

previdenciários, principalmente 

aposentadoria por tempo de contribuição. 

Mapa Anual de Acidentes do Trabalho – 

SESMT 
5 anos 

Item 4.12 da NR 4, aprovado pela Portaria 

MTB nº 3.214/ 1978. 

Pedido de demissão* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Perfil Profissiográfico Previdenciário – 

PPP 
20 anos 

Não há fundamentação legal, mas deve ser 

guardado conforme entendimento. Todavia 

a empresa poderá guarda- lo por prazo 

superior. 

Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO 
20 anos 

Subitem 7.4.5.1 da NR 7, aprovado pela 

Portaria MTB nº 3.214/ 1978. 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA 
20 anos 

Item 9.3.8 e 9.3.8.2 da NR 9, aprovada pela 

Portaria MTB nº 3.214/ 1978. 

Recibo de entrega do Vale- transporte 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Fonte: Adaptado pelos autores (Castro; Victorino; Tobias, pg. 14-15 e pg. 33-39). 
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Quadro 3 – Guarda e manutenção de documentos Trabalhista    (Conclusão) 

Documento Prazo Base Normativa 

Recibos de pagamentos de férias* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Recibos de pagamentos de salários* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Recibos de pagamentos do 13º salário* 5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Recibos de pagamento de abono 

pecuniário* 
10 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Relação Anual de Informações Sociais – 

RAIS 
5 anos 

Art. 25 da Lei nº 7.998/90, Portaria TEM 

205/ 2006. 

Relação dos depósitos bancários e 

salários* 
5 anos 

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Resumo Estatístico Anual 3 anos 
Subitem 18.32.2, da NR 18, aprovado pela 

Portaria MTB nº 3.214/ 1978. 

Seguro Desemprego – Comunicação de 

Dispensa (CD) e Requerimento do Seguro- 

Desemprego (SD) 

5 anos contados a 

partir da dispensa 

do empregado 

Resolução do CODEFAT nº 393/2004. 

Termo de Rescisão do Contrato do 

Trabalho* 
5 anos  

Inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição 

Federal, art. 45 da Lei 8.212/ 1991 e art. 11 

da CLT. 

Fonte: Adaptado pelos autores (Castro; Victorino; Tobias, pg. 14-15 e pg. 33-39). 

 

*Para estes casos não há fundamentação legal, trata-se de entendimento. Todavia, a empresa 

poderá permanecer com tais documentos por prazo superior, se julgar necessário.  

 

2.2.3 A documentação solicitada por ocasião da inspeção objeto do presente trabalho 

 

2.2.3.1 Livros ou fichas de registro de empregados 

 

Todas as empresas que admitam nas suas atividades trabalhadores como empregados tem 

obrigação de registrá-los em livro de registro, fichas próprias e/ou sistema eletrônico. O art. 3º 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que: “considera empregado toda pessoa 
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física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário”.  (MARTINS, 2015a, p. 2). 

 

Somente pode ser caracterizado empregado o ser humano, e sua relação empregatícia é 

pessoal, ou seja, durante a prestação de serviços o empregado não pode ser substituído por 

outra pessoa, tem caráter intuitu personae. Nesse contexto, o empregado pode ter mais de um 

empregador desde que tenha tempo e de acordo com as peculiaridades relacionadas. Isso não 

exime o empregador da obrigatoriedade de formalizar o registro empregatício. (JORGE 

NETO; CAVALCANTE, 2015). 

 

O registro é um instrumento de prova do contrato de trabalho, para a prestação de 

esclarecimentos e consulta quando solicitados pela fiscalização trabalhista do MTE. Portanto, 

o registro é documento pertencente ao empregador. Nascimento e Nascimento (2014, p. 258) 

completa expondo que “o registro de empregado é ato procedido pelo próprio empregador. 

Não é ato praticado perante repartição oficial”. 

 

O registro do empregado deverá ser efetuado antes que o empregado inicie suas atividades. 

Deverão ser anotados todos os dados referentes á admissão do empregado, sua qualificação 

civil ou profissional, duração do trabalho, férias, acidentes e todas as demais circunstâncias 

que interessam à proteção do trabalhador. A falta de registro implica em imposição de multa. 

(VICENTE, 2006). 

 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também efetua o registro do empregado, 

sendo esta um documento de identificação profissional que serve de prova do contrato de 

trabalho, sendo solicitada em dia e hora prefixados pelo agente de inspeção do trabalho. É 

obrigatória para o exercício de qualquer prestação de serviços, abrangendo o empregado 

urbano e rural, o empregado aprendiz, trabalhador autônomo, o empregado doméstico, 

temporários, treinador profissional, atletas de futebol, etc. Quanto à pessoa do estrangeiro: 

 
I. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território 

nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, pode ser permitida a 

entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente 

prova de identidade. Ao estrangeiro fronteiriço que pretenda exercer atividade 

remunerada ou frequentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será 

fornecido documento especial que o identifique e caracterize a sua condição, e, 

ainda, CTPS, quando for o caso (art. 21, Lei nº 6.815/ 80). 

II. O estrangeiro, detentor de visto de cortesia, oficial ou diplomático, está 

dispensado da CTPS, quando exercer atividade remunerada para o estado 
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estrangeiro, organização ou agência internacional ou de caráter 

intergovernamental na qual estiver a serviço no Brasil, ou do governo ou 

entidade brasileira, por meio de instrumento internacional pactuado com outro 

governo que trate do assunto (art. 104, Lei nº 6.815/ 80). 

III. Estrangeiros, com visto provisório no País, poderão trabalhar com registro em 

carteira de trabalho, emitida pela Secretaria da Imigração (Decreto nº 96.988/ 

88).  (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 485). 

 

O empregador terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para fazer as devidas anotações na 

CTPS, sendo permitida a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme art. 29 

da CLT. As anotações deverão ser feitas na data base, a qualquer tempo, por solicitação do 

trabalhador, no caso de rescisão contratual, ou necessidade de comprovação perante a 

Previdência Social, e informações inerentes a acidente do trabalho. É proibido ao empregador 

efetuar anotações que desabone a conduta do empregado. O empregado pode solicitar ao 

empregador que informe as anotações havidas posteriormente à última constante da carteira. 

O descumprimento do empregador a este artigo lhe submeterá a lavratura do auto de infração 

e posteriormente ao pagamento da multa. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

Segundo Jorge Neto e Cavalcante (2015), o portador da CTPS possui o direito de apresentá-la 

aos órgãos autorizados, para o fim de ser anotado o que for cabível, não podendo sofrer recusa 

e nem cobrança não prevista em lei. As anotações relativas às alterações no estado civil dos 

portadores da CTPS não poderá ser feitas pelo empregador, e tão somente pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social e em sua falta, por qualquer órgão emitente, mediante prova 

documental. O Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Portaria MTE nº 41/07 

disciplina o registro e a anotação da CTPS. Por causa do princípio da primazia da realidade, o 

valor das anotações da CTPS não é absoluto, sendo obrigatório também o livro de registro. 

 

Quando da transferência do local de trabalho, a empresa deverá anotar na parte de anotações 

gerais da CTPS o local e a transferência do empregado, e também em observações no livro ou 

ficha de registro, enviando para o local transferido a cópia da ficha com a anotação 

mencionada. Também deverá providenciar a abertura de uma nova ficha ou folha de registro 

do empregado no novo local de trabalho, transcrevendo os dados da anterior. Em caso da 

saída em férias, de contribuição social e de alterações contratuais, as fichas de registro 

deverão ser atualizadas, e quando do esgotamento de espaço deverá ser feita em folha em 

branco e anexada à original. (GOMES, 2012). 
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O empregador poderá adotar o sistema informatizado de registro de empregados, meio 

magnético ou ótico, desde que cumpra com as exigências legais. O art. 4º da Portaria nº 41 do 

MTE dispõe que: 

 
I. O empregador poderá efetuar o registro de empregados em sistema 

informatizado que garanta a segurança, inviolabilidade, manutenção e 

conservação das informações, e que; 

II. Mantenha registro individual de em relação a cada empregado; 

III. Assegure, a qualquer tempo, o acesso da fiscalização trabalhista às informações, 

por meio de tela, impressão de relatório e meio magnético. 

IV. O sistema deverá conter rotinas auto explicativas, para facilitar o acesso e o 

conhecimento dos dados registrados. 

V. As informações e relatórios deverão conter data e hora do lançamento, atestada 

a sua veracidade por meio de rubrica e identificação do empregador ou de seu 

representante legal nos documentos impressos. 

VI. O sistema deverá possibilitar à fiscalização o acesso às informações e dados dos 

últimos doze meses. As informações anteriores à doze meses poderão ser 

apresentadas no prazo de dois dias via terminal de vídeo ou relatório por meio 

magnético, a critério do Auditor Fiscal do Trabalho. (PORTAL DO 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2007, s.p.). 

 

A visita realizada pelo Auditor do Trabalho, o mesmo verificará em cada Centro de 

Processamento de Dados (CPD) se o empregador mantém um memorial descritivo, 

especificando: as instalações do CPD, a localização dos estabelecimentos do empregador, a 

descrição do ambiente onde está os computadores, a indicação de autoria do sistema, se 

próprio ou software house, bem como a especificação das garantias contra sinistro, sendo que 

a cópia do memorial deverá ser enviada a Delegacia Regional do Trabalho. (GOMES, 2012). 

 

Nas empresas prestadoras de serviços a ficha ou livro de registro deverá permanecer em sua 

sede, desde que esteja localizada no município da tomadora, e os trabalhadores deverão ser 

identificados através de crachá. O art. 3º da Portaria nº 41 do MTE explica que “o empregador 

poderá adotar controle único e centralizado do registro de empregados, desde que os 

empregados portem cartão de identificação contendo seu nome completo, número de inscrição 

no PIS/ PASEP
4
, horário de trabalho e cargo ou função”. (PORTAL DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2007, s.p.). 

 

A ficha de registro que não possuir mais espaço para anotações, a empresa deverá 

providenciar a abertura de ficha continuação contendo o mesmo número. Gomes (2012, p. 49) 

expõe que “no caso do livro de registro, as anotações constarão em outra folha, que por sua 

vez terá numeração diferenciada. A empresa poderá optar por tirar uma cópia de uma folha 

                                                           
4
PIS – Programa de Integração Social/ PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
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em branco do livro (sem numeração) e anexar na folha esgotada”. E se houver perda ou 

extravio do livro ou ficha de registro, a empresa entrará com pedido na Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT) solicitando a confecção de novo livro ou ficha de registro. 

 

Na mudança de um sistema para outro do registro de empregado pode ser adotado tanto o 

sistema informatizado, como livro para a ficha e vice-versa. Contudo, a empresa deverá 

manter as fichas arquivadas e anotar no verso (anotações gerais) que a continuação das 

anotações passará a ser feita em determinado tipo de registro. Os estagiários não estão sujeitos 

ao registro em livro ou fichas devido não existir o vínculo empregatício. (GOMES, 2012). 

 

Quanto ao empregado doméstico houve mudanças em sua categoria. Os seus direitos foram 

regulamentados e vigorados conforme a Emenda Constitucional nº 72 que estabeleceu a 

igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores 

urbanos e rurais. Foram estendidos outros direitos aos trabalhos domésticos diferenciando-os 

dos trabalhadores celetistas. O registro desse empregado é feito através da anotação na CTPS. 

(PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2013, s.p.). 

 

A violação aos direitos dos empregados domésticos bem como a rejeita ao registro deste na 

CTPS será considerada falta grave passível da lavratura do auto de infração e posteriormente 

a imposição de multa elevada em pelo menos 100%. Cabe ao AFT verificar o cumprimento 

das relações de trabalho do empregado doméstico, subtendendo a fiscalização à natureza 

indireta, ou seja, o empregador deverá ser submetido à apresentação de documentos às 

unidades descentralizadas do MTE. O § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº150 dispõe que 

“será observado o critério da dupla visita para lavratura de auto de infração, salvo quando for 

constatada infração por falta de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, 

ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.” 

(BRASIL, 2015, s.p.). 

 

Os livros e fichas de registro de empregados não se comparam à carteira profissional, pois não 

constituem elemento de prova tão valioso quanto a CTPS. No entanto, são documentos 

obrigatórios para o empregador que deverá demonstrar as circunstâncias de regularidade do 

vínculo empregatício. As infrações cometidas pelo não registro do empregado acarretará em 

multa para o empregador. (MAGANO, 1998). 
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2.2.3.2 A convenção coletiva de trabalho (CCT) e sua base legal 

 

As convenções e os acordos coletivos de trabalho são instrumentos de melhoria das condições 

de trabalho, representando as formas quanto à solução de problemas e conflitos trabalhistas. O 

art. 611 da CLT preceitua que “Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais do trabalho”. (MARTINS, 2015a, p. 115). 

 

A convenção coletiva do trabalho é um acordo firmado entre o sindicato dos empregados e 

sindicato dos empregadores. Configura através da vontade de ambas as partes como um ajuste 

bilateral e é uma manifestação da autonomia privada coletiva. No Brasil as negociações 

coletivas do trabalho são realizadas pelo sindicato profissional dos empregados e pelo 

sindicato patronal representante dos empregadores. Os sindicatos legitimados são os da 

categoria e base territorial. Não é permitido à entidade sindical negociar fora da sua base 

territorial, sendo a convenção coletiva um instrumento normativo em nível de categoria, 

abrangendo todas as empresas representadas pelo sindicato patronal. (NASCIMENTO; 

NASCIMENTO, 2014). 

 

O § 2º do art. 611 da CLT menciona que “as Federações e, na falta destas, as Confederações 

representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções 

coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em 

Sindicatos, no âmbito de suas representações. (Caput e parágrafos com a redação do Decreto-

lei nº229, de 28-2-1967)”. Deste modo, percebe-se que a legitimidade do sindicato exclui e 

prefere a das federações, que podem negociar nas categorias não organizadas em sindicato, o 

mesmo ocorre com as confederações sindicais quanto às federações e sindicatos. (MARTINS, 

2015a, p. 115). 

 

Conforme o art. 513 da CLT o sindicato tem poderes para realizar a negociação coletiva, ou 

seja, celebrar as convenções e acordos coletivos em nome de seus associados. Se a direção 

dos órgãos de classe não toma a iniciativa de promover a convenção coletiva, os interessados 

podem requerer providências a essas entidades que terão 08 (oito) dias para início das 

negociações. Não o fazendo, os interessados podem solicitar intervenha a federação 
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correspondente e, não existindo, a confederação. Omitindo-se tais órgãos, os interessados 

podem negociar diretamente. (MARTINS, 2015b). 

 

As convenções coletivas de trabalho funcionam como norma aplicável no âmbito dos 

sindicatos contendo adicionais superiores aos da lei. A Convenção Coletiva de Trabalho é 

capaz de estabelecer normas e condições de trabalho, bem como, flexibilizar direitos 

fundamentais dos trabalhadores, dentre estes o salário e a duração do trabalho. Os acordos e 

as convenções são mais utilizados para fixar adicionais de horas extras acima dos mínimos 

legais, redução da jornada de trabalho e as regras que prevalecerão, intervalos de descanso 

diferentes do previsto em lei, jornadas específicas de algumas categorias, tais como o sistema 

12x36 (doze horas de trabalho por 36 de descanso). (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 

2014). 

 

Há controvérsias quanto a natureza jurídica da convenção coletiva, pois seu conteúdo engloba 

ao mesmo tempo, dispositivos normativos, obrigacionais e garantia. A teoria contratualista ou 

civilista procura explicá-la como sendo um contrato decorrente de ajustes entre as partes, 

revelando-a como sendo um negócio jurídico. A teoria normativa refere-se como sendo um 

acordo, com efeito, não apenas para seus associados, mas também para toda a sua categoria, 

ou seja, todos que se encontrem representados pelo sindicato. A teoria mista mostra que a 

convenção tem natureza tanto contratual como normativa, pois demonstra que há um acordo 

entre as partes com efeitos normativos para toda a categoria. (MARTINS, 2015b). 

 

A convenção coletiva de trabalho poderá conter normas relativas ao aumento salarial, 

cláusulas referentes às condições de trabalho, sobre obrigações do empregador no local de 

trabalho, cláusulas específicas de certos empregados tais como: estabilidade para gestante, 

cipeiro, acidentado readaptado em outra função, bem como cláusulas de reajuste salarial, 

estipulação de piso salarial para a categoria, garantia de emprego, aumento de percentual de 

horas extras, cláusulas como a proibição da contratação de menores para determinadas 

funções, cláusulas sobre medicina e segurança do trabalho, e melhorias das garantias contidas 

na CLT e na lei. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015). 

 

A convenção coletiva só pode ser celebrada nos termos da CLT, o sindicato de empregados 

convocará uma assembleia de seus associados para discussão e aprovação da pauta de 

reivindicações e a forma de encaminhamento das negociações, que posteriormente deverá ser 
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levada ao sindicato dos empregadores para aprovação. O sindicato patronal também 

convocará assembleia entre os empregadores para delimitar os limites àquela aprovação. Os 

itens propostos inicialmente poderão ser alterados. Após aprovada as reivindicações, a 

Delegacia Regional do Trabalho assistirá as negociações, e quando do consenso, celebra-se 

então a Convenção Coletiva do Trabalho. (MAGANO, 1998). 

 

A convenção coletiva de trabalho situa-se acima do contrato individual de trabalho e abaixo 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Uma convenção não pode estipular condições 

menos favoráveis que aquelas asseguradas por lei. Contendo a convenção coletiva cláusula 

mais favorável ao trabalhador do que a aplicação da política econômica financeira e a política 

salarial do Governo, a mesma cláusula deixa de ser eficaz, extinguindo a atuação do princípio 

da condição mais favorável em análise. (MAGANO, 1998). 

 

É definida como um ato formal que não pode ser feita verbalmente, devendo esta ser escrita, 

não contendo rasuras e nem emendas. Toda a categoria deverá tomar conhecimento do seu 

conteúdo respectivo. A convenção deverá ser registrada e arquivada na Delegacia Regional do 

Trabalho, entrando em vigor 03 (três dias) a contar da data da sua entrega. Nos 

estabelecimentos das empresas deverão estar afixadas cópias autênticas da convenção coletiva 

de trabalho. (MARTINS, 2015b). 

 

A convenção coletiva terá o prazo máximo de validade de 02 (dois) anos, podendo ser 

prorrogada quando da manutenção de condições pactuadas, revogada quando da pactuação de 

novas condições de trabalho, revisada quando da adaptação a novas situações de fato e se 

houver modificado as condições vigentes ao ensejo das respectivas celebrações, salvo quando 

disposição diversa da pactuada pelas partes. O processo de prorrogação, revogação e revisão 

dependerá de aprovação em assembleia geral dos sindicatos convenentes e/ou acordantes. 

(MAGANO, 1998). 

 

O empregador que por seus órgãos representativos recusar à negociação coletiva, os 

interessados poderão ajuizar dissídio coletivo. O § 3º do art. 616 da CLT prevê que havendo 

convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado 

dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final. Já a nova redação da Súm. 

nº 227 do TST preceitua que “as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções 

coletivas integram os contatos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou 
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suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. (redação dada pela Resolução nº 185, 

de 14/09/2012)”. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 572). 

 

As cláusulas das normas coletivas de trabalho passam a não mais se incorporar ao contrato de 

trabalho depois da perda de sua vigência, devido poder ser modicadas na data- base anual. 

Desta maneira, os salários e demais condições referentes ao trabalho comum deverá ser 

fixados na respectiva data- base anual por intermédio de livre negociação coletiva. A norma 

coletiva não poderá contrariar a política salarial, pois será declarada nula mediante 

representação pelo Ministério do Trabalho ou pela Justiça do Trabalho. (MARTINS, 2015b). 

 

A própria norma jurídica tem aplicação restritiva a determinados empregados não vinculados 

ao Direito do Trabalho, dentre eles, os funcionários públicos. O art. 37, inciso IV da 

Constituição Federal preceitua que é garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical, devido a isso não podem fazer o pleno uso da convenção coletiva com a 

mesma amplitude dos empregados do setor privado ou das agências econômicas do Estado. 

Essa limitação se dá no que dispõe no art. 61, §1º, item II, alínea a da Constituição Federal 

que da iniciativa do Presidente da República as leis que disponham sobre “criação de cargos, 

funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou de sua remuneração”. 

(MAGANO, 1998, p. 116). 

 

O art. 142, § 3º, inciso IV da Lei maior preceitua que o militar não tem direito à associação 

sindical. As empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades que 

explorem atividades econômicas poderão utilizar acordos e convenções coletivas desde que 

cumpra regime de empresas privadas, incluindo as obrigações trabalhistas. (MARTINS, 

2015b). 

 

No caso de descumprimento das cláusulas dos acordos e das convenções coletivas será 

previsto a imposição de multa. O inadimplemento no decorrer do tempo de determinada 

cláusula trabalhista da norma coletiva pode ensejar o pagamento de valor 03 (três) vezes 

maior em relação ao principal, sendo a multa diária, e não podendo ser compensada pelo 

inadimplemento devido à causa de enriquecimento ilícito do empregado em detrimento do 

empregador. A multa imposta não é um direito trabalhista e sim cláusula penal, sendo 

proibido exceder a obrigação principal corrigida. A imposição da multa está prevista nos arts. 
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461, § 4º; art. 601 e art. 645 da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo 

Civil (CPC). (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015).  

 

2.2.3.3 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

O empregador é obrigado a fornecer gratuitamente ao empregado, os EPI adequados aos 

riscos que estão expostos e em perfeito estado de conservação e funcionamento, quando as 

medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos 

à saúde do trabalhador, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 

implantadas e para atender as situações de emergência. Nem sempre as medidas de ordem 

geral garantem a eliminação ou afastam os elementos nocivos à saúde do trabalhador, 

surgindo assim à necessidade do uso do EPI. (GOMES, 2012). 

 

A Norma Regulamentadora nº 6 da Portaria 3.214 do MTE conceitua o como sendo EPI “todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. O equipamento conjugado 

de proteção individual é aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha 

associado contra um ou mais riscos simultâneos e que possam ser suscetíveis à saúde e 

segurança do trabalhador. (PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2001, s.p.). 

 

O EPI só poderá ser comercializado e/ou utilizado com a indicação do Certificado de 

Aprovação (CA) expedido pelo MTE. Atendidas as peculiaridades de cada atividade o 

empregador deverá fornecer os EPI’s para proteção da cabeça, para proteção dos olhos e da 

face, para os membros superiores e inferiores, proteção contra quedas com diferença de nível; 

proteção auditiva, proteção respiratória, proteção do tronco, proteção do corpo inteiro, 

proteção da pele. Os EPI’s fornecidos deverão respeitar a NR- 15 da Portaria 3.214 do MTE 

para os agentes ambientais em concentrações prejudiciais á saúde do trabalhador, de acordo 

com os limites de tolerância estabelecidos. (PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, 

2001, s.p.). 

 

2.2.3.4 Uniformes de trabalho 

 

O empregador fornecerá sem ônus para o empregado o uniforme quando da exigência do seu 

uso. A Portaria 320/12 do MTE considera uniforme de trabalho como sendo “toda peça ou 



41 
 

conjunto de peças do vestuário destinado a padronização visual cujo uso é exigido pelo 

empregador, não considerado EPI nem vestimenta de trabalho”.  O uniforme de trabalho não 

deve ser confundido com vestimenta de trabalho. A vestimenta de trabalho é caracterizada 

como sendo “toda peça ou conjunto de peças do vestuário, diferentes das roupas pessoais e 

comuns dos trabalhadores, destinadas a atender as exigências de determinadas atividades ou 

condições de trabalho, não considerada como EPI nem uniforme”. (PORTAL DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012, s.p.). 

 

Quanto aos uniformes de trabalho, o empregador exigirá dos seus fornecedores que as peças 

confeccionadas sejam de material adequado visando o conforto e bem estar necessários à 

atividade a ser exercida, substituir as peças sempre que danificadas, garantir que o uniforme 

ou adorno, eventualmente a ele acrescido, com fins promocionais não cause constrangimento 

ao trabalhador. As peças de uniforme quando usadas na cabeça ou na face não devem 

restringir o campo visual do trabalhador. As vestimentas de trabalho devem ser deixadas no 

local de trabalho para a higienização, salvo quando as atividades forem realizadas fora do 

estabelecimento. Deverá responsabilizar pela sua higienização quando previsto em Norma 

Regulamentadora, Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. (PORTAL DO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO, 2012). 

 

2.2.3.5 Vale transporte 

 

O vale transporte é um benefício concedido ao trabalhador com o objetivo de auxiliá-lo na 

recomposição das despesas de deslocamento para o trabalho com a utilização de transporte 

público urbano, intermunicipal e interestadual. O vale transporte constitui sua utilização 

efetiva em despesas de deslocamento residência- trabalho e vice- versa. São beneficiários do 

vale transporte: 

 
I. Os empregados definidos pela CLT; 

II. Os empregados domésticos; 

III. Os trabalhadores de empresas de trabalho temporário; 

IV. Os empregados a domicílio, para os deslocamentos indispensáveis à prestação 

do trabalho, percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das 

relações com o empregador; 

V. Os empregados do sub- empreiteiro, em relação a este e ao empreiteiro 

principal, conforme determina o art. 455 da CLT; 

VI. Os atletas profissionais; 

VII. Os servidores da União, do Distrito Federal, dos territórios e suas autarquias, 

qualquer que seja o regime jurídico, a forma de remuneração e da prestação de 

serviço. (GOMES, 2012, p. 132). 
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O empregador que fornecer o transporte por meios próprios e contratados em veículos 

adequados ao transporte público está desobrigado de fornecer o vale transporte. Para os 

trabalhadores contratados para trabalhar em localidade diversa de sua origem é necessária a 

comunicação do fato ao MTE por intermédio da Certidão Declaratória de Transporte de 

Trabalhadores (CDTT). Gomes (2012, p. 134), “considera-se para a localidade diversa de sua 

origem o recrutamento que implique a mudança transitória, temporária ou definitiva de 

residência do trabalhador”. 

 

O trabalhador que receber o vale transporte deverá informar ao empregador por escrito o seu 

endereço residual e os serviços de transporte mais adequados ao seu estabelecimento, ou seja, 

o seu deslocamento residência- trabalho e vice- versa, sendo estes dados atualizados 

anualmente ou quando ocorrer alterações. O beneficiário do vale transporte que utilizar de 

declarações falsas ou usar indevidamente o vale transporte será passível de punição estando 

sujeito à dispensa por justa causa. (BRASIL, 1987). 

 

É permitido ao empregador descontar mensalmente do beneficiário do vale transporte o valor 

percentual de 6% (seis por cento) de seu salário base ou vencimento, excluídos quaisquer 

adicionais ou vantagens, como exemplo, adicional de insalubridade e periculosidade, ou o 

total de vales entregues aplicando o que for menor. O valor da parcela será descontada 

proporcionalmente à quantidade de vale- transporte concedida para o período referente ao 

salário ou vencimento e por ocasião de seu pagamento, salvo contrário quando estipulado em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho, quando for favorável ao beneficiário. O empregado 

poderá optar pela antecipação do recebimento do vale- transporte quando a despesa com seu 

deslocamento for inferior a 6% (seis por cento) do salário base e/ou vencimento, sendo este 

descontado integralmente por ocasião do respectivo salário ou vencimento. (BRASIL, 1987). 

 

2.2.3.6 Cesta básica 

 

Para todos os efeitos legais, além do pagamento em dinheiro ao empregado, compreende-se 

no salário também a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a 

empresa por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao trabalhador. Em 

hipótese alguma será permitido o pagamento com bebidas alcóolicas ou drogas nocivas. 

(MARTINS, 2015b). 
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A cesta básica é um benefício conquistado através do dissídio coletivo da categoria, neste 

caso, o embasamento se dará através da CCT da construção civil. A cesta básica deverá ser 

fornecida in natura, ressalvando que fica sujeito o empregador descontar do salário de seus 

empregados de quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da cesta, ficando vedado o 

pagamento da quantia correspondente em pecúnia. O empregador terá o critério 

opcionalmente de fornecer a cesta básica através de empresas especializadas, observando a 

quantidade e os quilogramas da cesta. A cesta básica deverá conter produtos de boa qualidade 

respeitando o prazo de validade dos produtos de acordo com a legislação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade Industrial (INMETRO), conforme previsto 

na Instrução Normativa nº41 de 14/08/2002. A falta do fornecimento da cesta básica poderá 

acarretar penalidades previstas na CCT vigente na época do descumprimento. (CCT, 2014-

2015). 

 

2.2.3.7 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

 

O empregador que admitir, transferir e demitir seus empregados deverá comunicar ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) até o dia 07 (sete) do mês subsequente, relação 

nominal da qual deverá conter a indicação da CTPS, os dados indispensáveis à indicação 

pessoal. As empresas que possuem mais de um estabelecimento deverá remeter ao MTE um 

arquivo específico para cada estabelecimento. A Lei 123/2006 determina que as 

microempresas e as empresas de pequeno porte estão sujeitas ao envio do CAGED. Os 

empregadores rurais e os temporários também devem remeter o CAGED ao MTE. (GOMES, 

2012). 

 

Deveram ser declarados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados os seguintes 

trabalhadores: 

 

a) empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime 

da CLT, por prazo indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência; 

b) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 

9.601, de 21 de janeiro de 1998; 

c) trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 5.889, de 8 de 

junho de 1973); 

d) aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 

da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; e) 

trabalhadores temporários, regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974 

(opcional). 

Notas: Os aprendizes contratados pelas entidades sem fins lucrativos, mencionadas 

no inciso II do art. 430 da CLT, com exercício de atividades práticas em outra 
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empresa, devem ser informados no CAGED pela entidade contratante respectiva. 

Nesse caso, a empresa onde o aprendiz exerce as atividades práticas da 

aprendizagem não deve declará-lo no CAGED. (MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO 

CAGED, 2013, p. 6). 

 

As informações do CAGED são utilizadas pelo governo federal para elaboração de Políticas 

de Emprego e Salário, conferir dados sobre os vínculos trabalhistas, conceder benefícios, 

dentre estes o seguro desemprego, bem como pesquisas e estudos sobre o mercado de 

trabalho. Conforme os art. 3º e art. 4º da Portaria 1.129, a obrigatoriedade do envio do 

CAGED por meio da Certificação Digital permanece de forma opcional devido aos problemas 

técnicos do Portal CAGED. (MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO CAGED, 2013). 

 

O CAGED deverá ser entregue por meio eletrônico (internet), utilizando o aplicativo CAGED 

Informatizado (ACI) disponibilizado gratuitamente no endereço eletrônico do MTE. Após a 

entrega da declaração do CAGED a empresa deverá preservar a cópia do arquivo de 

transmissão, o recibo de entrega e o extrato de movimentação processada, por prazo de 03 

(três) anos para fins de comprovação no ato de fiscalização do trabalho. A empresa que enviar 

e/ou entregar o CAGED fora do prazo estará sujeita ao pagamento de multa, sendo recolhida 

através da DARF.  A multa é calculada considerando o tempo de atraso e a quantidade de 

empregados omitidos. (GOMES, 2012).  

 

2.2.3.8 Relação de empregados maiores e menores 

 

A apresentação da relação de empregados maiores e menores à fiscalização trabalhista tem 

como intuito justificar a plena capacidade laborativa do empregado, bem como dar proteção 

ao trabalho do menor. Segundo Jorge Neto e Cavalcante (2015, p. 158), explica que “é 

absolutamente incapaz para o trabalho o menor de 16 anos, salvo o menor aprendiz, a partir 

dos 14 anos. É permitido o labor para o maior de 16 e o menor de 18 anos, executando-se as 

condições insalubres e periculosas, bem como o labor noturno (art. 7º, XXXIII, CF). A partir 

de 18 anos é plena a capacidade trabalhista”. 

 

O trabalho dos menores de 16 (dezesseis) á 18 (dezoito) anos fica sujeito á garantia de 

frequência escolar que assegure sua formação ao menos no nível primário, e serviços de 

natureza leve que não sejam nocivos á saúde e ao seu desenvolvimento normal. É facultativa a 

contratação de menores na condição de aprendiz. “Considera-se aprendizagem a formação 
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técnico- profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em 

vigor”. (OLIVEIRA, 2014b, p. 439). 

 

Os princípios para formação técnico- profissional consiste em garantir acesso e frequência 

obrigatória no ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, 

horário especial para o desenvolvimento das atividades, assegurar ao adolescente até 14 

(quatorze) anos de idade bolsa de aprendizagem e  ao adolescente aprendiz, maior de 14 

(quatorze) anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. (OLIVEIRA, 

2014b). 

 

Se houver o trabalho com menor de 16 anos, exceto o aprendiz, o vínculo empregatício deve 

ser reconhecido conforme os requisitos do art. 3º da CLT (onerosidade, pessoalidade, 

subordinação e habitualidade). Martins
5
 (2005 apud JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, 

p. 455), o vínculo há de ser reconhecido, “sob pena de enriquecimento ilícito do empregador 

em detrimento do empregado, além de ser reconhecido o contrato de trabalho entre as partes. 

Se houver acidente do trabalho, terá direito o adolescente às prestações pertinentes. Assim, 

trabalhando o menor com menos de 16 anos, deve ser reconhecido o vínculo de empregado, 

pois a garantia prevista constitucionalmente não pode ser contra ele interpretada, ou em seu 

detrimento”. 

 

O trabalho executado pelo menor quando for prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento 

físico e à sua moral, cabe á autoridade competente determinar o abandono do menor de seu 

trabalho, devendo a empresa, se for o caso, propiciar a mudança de funções. Descumprindo o 

empregador tais determinações, configura-se rescisão indireta do contrato de trabalho na 

forma do art. 483 da CLT. Compete também ao responsável legal do menor pleitear a rescisão 

do contrato de trabalho, quando o mesmo for prejudicial à sua saúde e moralidade. A 

autoridade fiscalizadora poderá proibir o gozo dos intervalos de repouso dentro dos locais de 

trabalho. (MARTINS, 2015a).  

 

A duração da jornada de trabalho do menor deverá ser de 08 (oito) horas, garantindo intervalo 

mínimo de 11 (onze) horas entre uma jornada e à jornada subseqüente. A prorrogação da 

jornada de trabalho só é permitida a título de compensação com outro dia de trabalho e 

                                                           
5
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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mediante acordo coletivo de trabalho. É permitida a prorrogação por motivo de força maior, 

desde que imprescindível ao funcionamento do estabelecimento, até no máximo 12 (doze) 

horas com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora normal. Caso o menor 

preste serviço em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um será 

somadas. (MARTINS, 2015b). 

 

De acordo com as disposições dos arts. 416 a 423 da CLT, o menor deverá ser admitido 

mediante anotação na CTPS. O empregador estará sujeito á processo administrativo ou 

judicial e à autuação se deixar de fazer as devidas anotações. Os empregadores devem remeter 

anualmente ao Ministério do Trabalho a relação de todos os empregado menores, bom como 

devem afixar em local visível o quadro de horário. É vedada a exploração de mão de obra de 

menores falsamente admitidos como aprendizes, e que verdadeiramente prestam serviços 

idênticos à de qualquer trabalhador e percebem salário inferior. (MARTINS, 2015a). 

 

2.2.3.9 Quadro de horário ou ficha/ cartão de ponto devidamente aprovado 

 

O empregado fica a disposição do empregador para dar cumprimento às atividades que lhe 

são atribuídas. Esse tempo deve ser controlado a fim de resguardar o interesse das partes. A 

falta de registro de controle da jornada de trabalho pode trazer inúmeros prejuízos para as 

empresas, vez que assim, seja o principal custo de pagamento de horas extras não realizadas, 

devido a não apresentação dos controles de frequência para ônus da prova. (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015). 

 

O art. 74 da CLT determina que as empresas devam afixar em local visível quadro de horário 

conforme modelo expedido pelo MTE. O horário de trabalho que não for único para todos os 

empregados de uma mesma turma, o quadro deverá ser discriminativo. Magano (1998, p. 130) 

completa expondo que o “horário de trabalho é o espaço de tempo entre o início e o término 

da jornada de trabalho, excluído os intervalos para descanso ou alimentação”. 

 

O horário de trabalho será anotado em registro de empregados determinados por acordos ou 

contratos coletivos celebrados. É facultada a adoção de registro de ponto por sistemas 

alternativos desde que autorizados por convenção ou acordo coletivo de trabalho, denotando 

ao empregado o cumprimento da jornada de trabalho integral estipulada em seu contrato de 

trabalho ou convencionada. Antes que seja efetuada a remuneração do empregado, ele será 
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comunicado referente pagamento do período laborado, ou que porventura ocasione qualquer 

alteração de sua remuneração em virtude da adoção de sistema alternativo. (MAGANO, 

1998). 

 

A empresa que possuir mais de 10 (dez) empregados deverá registrar a jornada de trabalho em 

registro manual, mecânico ou eletrônico, anotando o horário de entrada e saída, bem como o 

período de repouso e/ou alimentação, dispensando assim a fixação do quadro de horário. Se a 

jornada for executada integralmente fora do estabelecimento do empregador, o empregado 

deverá fazer a anotação do seu horário de trabalho em livro, ficha ou papeleta que ficará em 

seu poder. Para os estabelecimentos com menor número de empregados recomenda-se que 

seja feita a marcação de ponto, isso para determinar o ônus da prova em caso de uma 

reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. (GOMES, 2012). 

 

O registro manual de ponto, também conhecido como manuscritos são utilizados por 

empresas que possuem poucos funcionários, devendo este ser realizado pelo próprio 

empregado, sendo vedado a sua assinalação pelo empregador ou preposto. Esse registro é 

realizado através do livro de ponto, cartão de ponto ou folha individual de ponto. A 

assinalação do livro de ponto deverá ser realizada pelos empregados podendo utilizar cada 

folha para um único dia, ou individualmente por todo o mês. (COAD, 2000). 

 

O cartão e a folha individual de ponto, por ser avulsa deverão ser utilizados por um único 

empregado. As anotações da jornada deverão ser realizadas com precisão, evitando assim, 

rasuras e assinalar sempre o mesmo horário de entrada e saída, pois isso pode levar a 

fiscalização trabalhista acreditar que o controle do ponto é feito periodicamente e não 

diariamente, o que constitui em fraude e tira valor probatório do mesmo. (COAD, 2000). 

 

O registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto 

(SREP) foram instituídos por meio da Portaria nº 1.510/09 do MTE. Sabe se que “o SREP é o 

conjunto de equipamentos e programas informatizados destinados à anotação por meio 

eletrônico da entrada e saída de trabalhador na empresa e tem a finalidade de registrar 

fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que as desvirtue os fins 

legais a que se destinam”. (OLIVEIRA, 2014b, p. 196). 
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O registro mecânico e eletrônico de ponto é feito através do relógio de ponto. Essa marcação 

registrará a hora exata que o cartão é introduzido no equipamento. Tem a obrigação de ser 

dotado de lacres de proteção que garantam que o equipamento não seja violado. Não poderá 

haver restrições de horário à marcação do ponto, marcação automática utilizando-se horários 

predeterminados ou horário contratual, exigência por parte do sistema de autorização prévia 

para a marcação de sobrejornada e existência de qualquer dispositivo que permita a alteração 

dos dados registrados pelo empregado. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

O registro magnético é realizado através da introdução de um cartão magnético ao relógio, e 

em alguns de seus programas efetua o fechamento da folha de pagamento e das guias de INSS 

(GPS)
6
, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência Social (GFIP). 

Contudo, essa moderna marcação só é aceita pelos juízes e pela Justiça Trabalhista se o 

empregado concordar quando do fechamento no final do mês. Gomes (2012, p. 80) completa 

expondo que “diante de tal situação a empresa deve colher assinatura do empregado na folha 

ou espelho de ponto”. 

 

O Registrador Eletrônico de Ponto (REP) é destinado exclusivamente para o registro de 

jornada de trabalho com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de 

natureza fiscal, referentes á entrada e saída dos empregados nos locais de trabalho. Os locais 

que utilizarão Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) torna-se obrigatório a 

utilização do REP, sendo proibida a utilização de qualquer outro meio de registro. As 

empresas prestadoras de serviços não poderão utilizar o REP da tomadora de serviços. O REP 

não tem por finalidade a função de catraca, sendo este restrito somente ao registro do ponto. 

(GOMES, 2012). 

 

O REP deverá estar disponível no local da prestação do trabalho, para pronta extração e 

impressão de dados pelo AFT. O registrador deverá apresentar os seguintes requisitos: 

 

I. relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com 

capacidade de funcionamento interrupto por um período mínimo de 1.440 horas 

na ausência na ausência de energia elétrica de alimentação; 
II. mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos; 

                                                           
6
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social/ GPS – Global Positioning System 
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III. dispor de mecanismo impressor em bobina de papel , integrado e de uso 

exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de 

cinco anos; 
IV. meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de 

Ponto (MRP), onde os dados armazenados não possam ser apagados ou 

alterados, direta ou indiretamente; 
V. meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho (MT), onde ficarão 

armazenados dados necessários à operação do REP; 
VI. geração do Arquivo- Fonte de Dados (AFD), a partir dos dados armazenados na 

MRP; 
VII. porta padrão USB

7
 externa, denominado Porta Fiscal, para pronta captura dos 

dados armazenados na MRP pelo Auditor Fiscal do Trabalho; 
VIII. para a função de marcação de ponto, o REP não deverá depender de qualquer 

conexão com outro equipamento externo; 
IX. identificação do trabalhador sem interposição de outro equipamento; 
X. imprimir o comprovante do trabalhador; 

XI. a marcação do ponto ficará interrompida quando for feita qualquer operação que 

exija a comunicação do REP com qualquer outro equipamento, seja para carga 

ou leitura de dados; e 
XII. relação instantânea de marcações com as marcações efetuadas nas 24 horas 

procedentes. (OLIVEIRA, 2014b, p. 197-198). 
 

E acrescenta sobre os dados que deverão ser gravados na memória do registro de ponto: 

 

I. inclusão ou alteração das informações do empregador na MT, contendo os 

seguintes dados: data e hora da inclusão ou alteração; tipo de operação; tipo de 

identificador do empregador; CNPJ
8
 ou CPF

9
; identificador do empregador; 

CEI
10

, caso exista; razão social; e local da prestação do serviço; 

II. marcação de ponto, com os seguintes dados: número do PIS, data e hora da 

marcação; 

III. ajuste do relógio interno, contendo os seguintes dados: data antes do ajuste, hora 

antes do ajuste, data ajustada, hora ajustada; e 

IV. inserção, alteração e exclusão de dados do empregado na MT, contendo: data e 

hora da operação, tipo de operação, número do PIS e nome do empregado. 

V. cada registro gravado na Memória de Registro de Ponto (MRP) deve conter o 

Número Sequencial de Registro (NSR), consistindo em numeração sequencial, 

iniciando em 1 na primeira operação do REP.(OLIVEIRA, 2014b, p. 198). 

 

O REP poderá ser movimentado quando houver alteração do local da prestação de serviço, 

devendo a informação ser assinalada no equipamento. O equipamento deverá constar de 

identificação gravada de forma indestrutível na sua estrutura externa contendo os dados do 

fabricante, que por sua vez deverá estar cadastrado junto ao MTE cada um dos modelos de 

REP que produzir. O fabricante deverá fornecer ao empregador o Atestado Técnico e Termo 

de Responsabilidade assinado pelo responsável técnico e legal da empresa, afirmando 

expressamente que o equipamento e os programas nele embutidos atendem as determinações 

da Portaria nº 1.510/09 do MTE. (PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2009). 

                                                           
7
USB – Universal Serial Bus – Porta Serial Universal 

8
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

9
CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física 

10
CEI – Cadastro Específico do INSS 
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Qualquer alteração no REP certificado e em seus programas residentes ensejará em novo 

processo de certificação e registro. Por isso, deverá possuir um programa de tratamento de 

dados que limitará acrescentar informações para complementar omissões e marcações 

indevidas. Oliveira (2014b, p. 200) explica que: 

 

O Programa de Tratamento de Registro de Ponto é o conjunto de rotinas 

informatizadas que tem por função tratar os dados relativos à marcação dos horários 

de entrada e saída, originários exclusivamente do Arquivo-Fonte de Dados, gerando 

o relatório “Espelho de Ponto Eletrônico”, o Arquivo-Fonte de Dados Tratados 

(AFDT) e Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Ficais (ACJEF). 

 

O empregador que optar pelo uso do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deverá fazer seu 

cadastro no MTE via internet informando seus dados, equipamentos e softwares utilizados. 

Devem estar à disposição da fiscalização do trabalho toda a documentação técnica referente 

ao circuito eletrônico e aos arquivos-fontes dos programas residentes do equipamento. 

Qualquer descumprimento referente à legalidade de uso do sistema, bem como comprovada a 

adulteração de horários marcados pelo trabalhador ou a existência de dispositivos, programas 

ou sub-rotinas que permitam adulteração dos reais dados do controle da jornada de trabalho, 

parametrizações e bloqueios na marcação o AFT aprenderá o equipamento e os documentos 

para comprovar os atos ilícitos cometidos pelo empregador. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

A não apresentação injustificada dos controles de frequência da jornada de trabalho 

caracteriza prova em contrário contra sua veracidade. A adulteração do SREP ensejará na 

lavratura do auto de infração por parte do Auditor Fiscal do Trabalho, que porventura, deverá 

emitir relatório circunstanciado contendo copia dos autos de infração lavrados e da 

documentação apreendida, onde enviará para o Ministério Público do Trabalho e a outros 

órgãos que julgar pertinentes. (GOMES, 2012). 

 

2.2.3.10 Acordo para Prorrogação da Duração do Trabalho 

 

O acordo de prorrogação de horas parte da vontade entre as partes, empregado e o 

empregador, tendo por fim a prorrogação da jornada normal de trabalho. Esse acordo é 

legitimado através de documento escrito individual e assinado pelo empregado acordando em 

fazer horas extraordinárias. Quando se trata de ajustes entre o sindicato dos trabalhadores e o 

de empregadores ou diretamente uma ou mais empresas, o acordo passa a ser coletivo. 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 
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Toda empresa pode fazer acordo de prorrogação de horas com o empregado, desde que, o 

ajuste não seja ilegal. O art. 59 da CLT preceitua que “a duração normal do trabalho poderá 

ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo 

escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho”. 

(MARTINS, 2015a, p. 10). 

 

É vedado ao empregado menor de 18 (dezoito) anos a prorrogação da jornada de trabalho, 

salvo quando haja a devida compensação, limitado às 44 horas semanais ou outra jornada 

menor, mediante convenção ou acordo coletivo. É permitida a prorrogação de horas por 

motivo de força maior, em que seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento com 

limite de até 12 horas. Quando o menor prestar serviço em mais de um estabelecimento as 

horas de trabalho serão totalizadas em cada um. (MARTINS, 2015a). 

 

Para Oliveira (2014b, p. 456) o art. 501 e § 1 º da CLT conceitua força maior como sendo 

“todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do 

qual este não concorreu, direta ou indiretamente.” A imprevidência do empregador exclui a 

razão de força maior. A lei não faz menção quanto seria o máximo da jornada de trabalho em 

caso de força maior, o que leva a crer que não há limite. 

 

A Lei nº 3.270 de 1957 preceitua que o trabalhador cabineiro de elevadores não é permitido a 

prorrogação das horas de trabalho. Ao trabalhador bancário é permitido a prorrogação de até 2 

(duas) horas extraordinárias diárias, não excedendo as 44 horas semanais. A STST n. 199 

considera nula a contratação de horas extras na admissão do bancário. Os valores ajustados 

apenas remuneram a hora normal com adicional mínimo de 50% (cinquenta por cento). As 

horas extraordinárias acordadas após a admissão do bancário não configura pré- contratação. 

(JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015). 

 

O art. 227, § 1º da CLT expõe que nas empresas de telefonia, telegrafia submarina ou 

subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia a prorrogação da jornada é admitida em caso de 

indeclinável necessidade. O art. 243 da CLT e a Súmula nº 61 do TST não é devida horas 

extras aos ferroviários que trabalham em “estação do interior”, assim classificada por 

autoridade competente. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015). 
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Em caso de serviços inadiáveis, aqueles que não podem ser terminados durante a jornada 

normal de trabalho, tais como, trabalhos com produtos perecíveis que se houver interrupção 

do trabalho podem ser deteriorados, não têm a necessidade de acordo individual, coletivo ou 

convenção coletiva para a prorrogação da jornada. Sendo que deverá realizar o pagamento do 

adicional de 50% (cinquenta por cento) e o a jornada com limite máximo não poderá ser 

superior a 12 (doze) horas. Neste caso, não é permitida a prorrogação da jornada de trabalho 

do menor. (MARTINS, 2015b). 

 

Nas atividades insalubres e com periculosidade quaisquer prorrogações só poderão ser feitas 

mediante licença prévia do órgão competente em matéria de segurança e higiene do trabalho. 

É possível a compensação de horário de trabalho nas atividades insalubres feita por acordo ou 

convenção coletiva, desde que haja inspeção prévia do Ministério Trabalho. Quanto ao 

trabalho noturno não há proibição da prorrogação de horas no trabalho prevista em lei. Os 

empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extraordinárias, pois 

poderão deixar de ser contratados. Para a mulher, antes da prorrogação da jornada de trabalho 

será obrigatório o descanso de 15 (quinze) minutos. (MARTINS, 2015b). 

 

O acordo de prorrogação de horas por ser um contrato, poderá ter prazo determinado ou 

indeterminado, podendo terminar no prazo previsto entre as partes ou estendendo durante toda 

relação de emprego. Os prazos são encontrados na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 

atendendo todos os direitos na negociação sindical. O empregado que recusa cumprir o acordo 

de prorrogação de horas estará sujeito à mesma disciplina de todo o contrato de trabalho, pois 

como há acordo vinculado, obriga-se a cumprir as horas extraordinárias. Contudo, 

descumprindo torna-se ato de indisciplina ou insubordinação. Havendo motivos justificáveis e 

a falta de gravidade do ato descaracterizará infração ao contrato de trabalho. Qualquer uma 

das partes pode comunicar à outra que não pretende mais prosseguir com o acordo. 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

2.2.3.11 Acordo para Compensação da Duração do Trabalho 

 

No acordo de compensação, as horas excedentes de um dia é compensado pela diminuição do 

outro, de maneira que não exceda no período máximo de um ano, à soma das jornadas 

semanais de trabalho e nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias. A 

compensação pode ser anual ou semanal. O art. 7º, XIII da Constituição Federal de 1988 
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menciona que é facultada a compensação de horário e a redução da jornada, da duração do 

trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

A compensação da jornada de trabalho ocorre quando: 

 

O empregado trabalha mais horas num determinado dia para prestar serviços em um 

número menor de horas noutro dia, ou não prestá-las em certo dia da semana. 

Normalmente as empresas costumam fazer com que o empregado trabalhe 1 hora a 

mais por dia, de segunda a sexta-feira, e não há trabalho aos sábados. Por exemplo: 

o empregado trabalha das 8 às 12h e das 13 às 18h, de segunda a quinta-feira, e nas 

sextas-feiras sai às 17h, porém não presta serviços aos sábados. Nesse caso não se 

excede o módulo semanal de 44 horas, pois temos exatamente 44 horas semanais. 

(MARTINS, 2015b, p. 185). 

 

Na compensação semanal Carrion
11

 (2003 apud JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 

266), afirma que o horário de compensação foi previsto “para o sábado, mas a lei não impede 

que possa ser em outro dia da semana. A conveniência do trabalhador em compensar a 

jornada, evitando deslocar-se até o estabelecimento para trabalho apenas parcial do dia, 

juntamente com a redução horária, introduzida pela CF, trazem consequências outras; a 

primeira a de que, apesar de inexistir apoio expresso na legislação, prevalece a jornada 

semanal, em detrimento da diária; a segunda é o artificialismo de quaisquer exigências para 

formalizar a realidade vantajosa para o empregado que é a compensação; assim, o acordo 

escrito trará maior segurança às partes, mas o acordo tácito não pode ser recusado como 

inválido”. 

 

A compensação prevista no art. 59 § 2º e § 3º da CLT explicita que as horas além das normais 

e que não podem exceder de 02 (duas) diárias serão remuneradas sem o adicional de horas 

extraordinárias, sendo realizado levantamento das horas trabalhadas e se esse número não 

ultrapassar o limite normal não haverá o pagamento do adicional. Mas se houver a 

ultrapassagem a empresa estará obrigada a pagar o adicional devido e como haverá reflexos 

sobre pagamentos já efetuados em meses anteriores, a empresa deverá completar a diferença. 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

A Súmula nº 85, IV do TST preceitua que não pode admitir simultaneamente horas extras 

habituais e a existência de banco de horas. O banco de horas é uma exceção legal e as horas 

                                                           
11

Carrion, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p.107. 
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podem ser compensadas dentro de um período razoável de tempo, o qual não pode ser 

superior a um ano. No banco de horas o empregado poderá trabalhar até 02 (duas) horas a 

mais além das normais por dia, em reposição as horas não trabalhadas e quando ultrapassadas 

devem ser pagas com acréscimo. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de horas. O 

TST fixou entendimento de que é válida a sistemática de compensação de horário quando a 

jornada é a denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma 

semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, CLT, e 7º, XIII, CF, o seu ajuste 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (OJ nº 323, SDI – I). (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015, p. 268). 

 

A adoção do acordo de compensação de horas em atividades insalubres só é permitida 

mediante autorização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Na rescisão do 

contrato de trabalho havendo horas a serem compensadas, o empregador deverá realizar o 

pagamento das horas extraordinárias calculadas sobre o valor da remuneração na data da 

rescisão. Quanto à duração do acordo de compensação de horas deverão ser observados os 

mesmos critérios do acordo de prorrogação, tendo prazo determinado onde uma das partes dá 

ciência à outra de não mais continuar cumprindo com os termos da obrigação estipulada, e 

prazo indeterminado.  (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

2.2.3.12 Folha de Pagamento 

 

Todo empregador é obrigado a elaborar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou 

creditada a todos os seus empregados e aos contribuintes individuais (empresários, autônomos 

e equiparados). Sua elaboração é decorrente da legislação previdenciária. Pode ser feita à mão 

(manuscrita) e por meio de processos mecânicos e/ou eletrônicos. Nela são registrados todos 

os proventos e os descontos legais realizados. A empresa poderá elaborar uma folha de 

pagamento para os empregados e outra para os contribuintes individuais. (GOMES, 2012). 

 
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado 

pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou utilidades, provenientes do 

empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a 

satisfazer as suas necessidades vitais básicas e de sua família. Caracteriza-se a 

remuneração como uma prestação obrigacional de dar. Não se trata de obrigação de 

fazer, mas de dar, em retribuição pelos serviços prestados pelo empregado ao 

empregador, revelando a existência do sinalagma que é encontrado no contrato de 
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trabalho. Essa remuneração tanto pode ser em dinheiro como em utilidades, de 

maneira que o empregado não necessite comprá-las, fornecendo o empregador tais 

coisas. (MARTINS, 2015b, p. 81). 

 

Na folha de pagamento são compreendidos os proventos e descontos, sendo eles: o salário, 

horas extras, comissões, repouso semanal remunerado (RSR), adicional de insalubridade, 

adicional de periculosidade, adicional noturno, gorjetas, salário família, ajuda de custo e 

diárias para viagem (que excedam 50% do salário), alimentação (fora do Programa de 

Alimentação do Trabalhador – PAT), quota de previdência, imposto de renda, contribuição 

sindical, seguros, adiantamentos, faltas e atrasos, vale transporte, outros descontos previstos 

em lei. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

A remuneração é paga diretamente ao empregado pelo empregador na forma de salário, e por 

terceiro, espontaneamente fornecida pelo cliente ou cobrada na nota de serviço na forma de 

gorjeta. Na remuneração também engloba o salário pago nos 15 (quinze) primeiros dias de 

afastamento do empregado no trabalho devido adoecimento de sua saúde, e as férias. Neste 

contexto evidencia-se a contraprestação da disponibilidade do trabalhador, ou seja, o 

pagamento é decorrente do contrato de trabalho e não somente da prestação de serviços, mas 

dos períodos em que o empregado está à disposição do empregador, tanto durante as 

interrupções contratuais ou das hipóteses que a legislação indicar. (MARTINS, 2015b). 

 

O salário consiste numa quantia fixa, devida e paga pelo empregador ao trabalhador em 

contraprestação dos serviços prestados, podendo ser pago mensalmente, quinzenalmente, 

semanalmente ou diariamente, por peça ou tarefa, por unidade de tempo, unidade de obra, 

desde que garantida a percepção do salário mínimo. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

O pagamento do salário não poderá ser efetuado por período superior a 1 (um) mês, salvo as 

gratificações, comissões e percentagens. O pagamento deverá ser realizado até o quinto dia 

útil do mês subsequente ao vencido, e quando se tratar do pagamento por semana ou quinzena 

deverá ser efetuado até o quinto dia subsequente. As empresas que fazem o pagamento no 

último dia do mês deverão fechar a folha de pagamento alguns dias antes para calcular os 

proventos e os descontos. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

O pagamento do salário deverá ser realizado em dia útil, no local de trabalho e dentro do 

horário do serviço, ou imediatamente após o encerramento deste. Deverá ser feito através de 
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contra recibo assinado pelo empregado, caso este seja analfabeto através de impressão digital, 

e se esta não for possível feito em espécie (moeda corrente do país). O empregador poderá 

também utilizar o sistema bancário para pagamento do salário, sendo que a quantia do 

depósito realizado esteja disponível para o empregado até o 5º (quinto) dia útil. Se o 

pagamento for efetuado por meio de cheque deverá ser assegurado ao empregado horário que 

permita o seu desconto imediato e transporte, caso o acesso ao local do estabelecimento de 

crédito exija a sua utilização. (MARTINS, 2015b). 

 

Os abonos são quantias pagas em dinheiro como adiantamento ou antecipação salarial que 

integrarão o salário do empregado, exceto quando vedado pela lei que o criou. O 

adiantamento ou vale não é obrigatório, a não ser por força de convenção ou acordo coletivo 

de trabalho, ficando sua concessão a critério do empregador e desde que não ultrapasse 50% 

(cinquenta por cento) do salário líquida à receber. Já os adicionais acrescentarão o salário dos 

empregados que prestam serviços em condições mais gravosas. (GOMES, 2012).  

 

A CLT além do pagamento em dinheiro também permite o pagamento em utilidades tais 

como, a alimentação, habitação, vestuário e/ou outras prestações in natura que a empresa, por 

força de contrato ou do costume fornecer gratuitamente e habitualmente ao empregado. 

Porém, nem todo salário poderá ser pago em utilidades, ou seja, os valores não podem 

exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo, e não 

é permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (GOMES, 2012). 

 

As utilidades recebidas pelo empregado onerosamente e as de caráter eventualmente 

desfrutadas não são consideradas salariais. Não serão consideradas como salário as seguintes 

utilidades concedidas pelo empregador: 

 

I. vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e 

utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; 

II. educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, 

compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e 

material didático; 

III. transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso 

servido ou não por transporte público; 

IV. assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante 

seguro-saúde; 

V. seguros de vida e de acidentes pessoais; 

VI. previdência privada; 

VII. (Vetado); (Redação determinada pela Lei nº 10.243, de 19-6-2001.) 

VIII. o valor correspondente ao vale-cultura. (Acrescentado pela Lei nº 12.761, de 

27-12-2012.). (MARTINS, 2015a, p. 75). 
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As horas extras é uma parcela complementar ao salário, devida ao empregado que realiza suas 

atividades em jornada extraordinária, ou seja, além da sua jornada normal, comum ou 

reduzida estipulada no contrato de trabalho. O adicional de horas extras: 

 

a) é de no mínimo 50%, por força da Constituição Federal de 1988 (art. 7º, XVI); 

b) integra a remuneração-base para os cálculos que são feitos incidindo sobre 

salário; 

c) não pode ser substituído por uma retribuição global de horas extras em número 

não especificado, ou seja, o salário “complessivo”; 

d) se houver prorrogação ilícita da jornada acima dos permissivos legais, mesmo 

assim será devido; 

e) é devido aos comissionistas pelas horas que venderem além da jornada normal, 

bem como ao tarefeiro, mas não terá direito o trabalhador em domicílio; 

f) é indevido nos sistemas de compensação de horas; 

g) em casos de força maior, também é devido a partir da Constituição de 1988; 

h) a supressão, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com 

habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à 

indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada 

ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da 

jornada normal; o cálculo observará a média das horas suplementares 

efetivamente trabalhadas nos últimos 12 meses, multiplicadas pelo valor da hora 

extra do dia da supressão (STST n. 291); 

i) o valor das horas extraordinárias integra o aviso- prévio indenizado (CLT, art. 

487, § 5º); 

j) o adicional é devido ao comissionista sujeito a controle de horário (STST n. 

340). (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 374). 

 

A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 02 (duas) horas mediante acordo 

firmado entre o empregador e empregado por escrito, ou mediante acordo coletivo ou 

convenção coletiva de trabalho. Oliveira (2014a, p. 10) completa expondo que “se houver 

compensação de horário semanal, com prorrogação da jornada diária de trabalho, é necessário 

saber qual é o excesso de tempo de trabalho por dia. Esse tempo excedente não deverá 

ultrapassar as duas horas.” 

 

O art. 7º, XVI da Constituição Federal de 1988 alterou o art. 59, § 1 da CLT determinando 

que o valor mínimo a ser pago das horas suplementares seja 50% (cinquenta por cento) 

superior à hora normal. O art. 20, § 2º da Lei 8.906/94 determina que o adicional de horas 

extras do advogado é de 100% (cem por cento). A Súmula nº 376, I, TST preceitua que 

quando ultrapassado o limite das 10 (dez horas) diárias, as mesmas serão devidas e poderá 

haver a imposição de multa administrativa. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015). 

 

O adicional noturno visa compensar as inconveniências do trabalho prestado à noite. Para os 

trabalhadores urbanos o período noturno principia às 22 (vinte e duas) horas e termina às 5 

(cinco) horas do dia seguinte, com duração da hora noturna de 52’30 (cinquenta e dois 
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minutos e trinta segundos), com adicional noturno compreendido de 20% (vinte por cento) 

sobre o salário contratual do empregado. Nos horários mistos (diurno e noturno) a jornada 

após as 22 (vinte e duas horas) aplica o benefício de forma reduzida e com o adicional legal 

de 20%. Para os trabalhadores rurais na lavoura o horário noturno inicia-se às 21 (vinte e uma 

horas) e termina às 5 (cinco) horas do outro,  e na pecuária de 20 (vinte) ás 4 (quatro) horas do 

dia seguinte, tendo como adicional noturno 25%  (vinte e cinco por cento) sobre o salário 

contratual, e não existe a redução da hora noturna. (VICENTE, 2006). 

 

O adicional de insalubridade é o complemento salarial que tende a compensar o trabalho 

realizado em condições insalubres. O art. 189 da CLT preceitua que “são consideradas 

atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de 

trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 

fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 

efeitos”. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 193). 

 

O adicional de insalubridade constitui de percentagens compreendidas em 10%, 20% e 40% 

incidentes sobre o salário mínimo, e conforme o grau de exposição, sendo de grau mínimo, 

médio e máximo. A comprovação da insalubridade no trabalho depende de perícia técnica 

realizada no local de trabalho. O pagamento da insalubridade está disciplinado na NR – 15 da 

Portaria 3.214 do MTE, que aprova o quadro das atividades e operações insalubres, adotando 

normas sobre a sua caracterização, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 

proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes, tais como: agentes 

físicos, químicos e biológicos. O pagamento desse adicional é extinto quando a insalubridade 

é cessada e comprovada mediante a realização de perícia técnica no local de trabalho. 

(JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015). 

 

O adicional de periculosidade é devido ao trabalhador que executa suas atividades em 

condições perigosas, sendo assegurado um adicional de 30 % (trinta por cento) sobre o salário 

mínimo sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros 

da empresa. O adicional de insalubridade está previsto na NR – 16 da Portaria 3.214 do MTE, 

que aprova as atividades e operações perigosas. O art. 193 da CLT preceitua que: 

 

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 

métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 
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permanente do trabalhador a: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou 

outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal 

ou patrimonial. (art. c/ redação dada pela Lei nº 12.740, de 8-12-12). (MARTINS, 

2015a, p. 32). 

 

O adicional de transferência é devido ao empregado quando há a mudança não definitiva do 

seu domicílio. O art. 469 da CLT preceitua que não é permitido ao empregador transferir o 

empregado da sua localidade de trabalho conforme estipulado em seu contrato de trabalho, 

sem o seu consentimento. Os empregados que exercem cargo de confiança e os que o serviço 

exige a real necessidade de transferência, conforme implicitamente e explicitamente em 

contrato de trabalho não se enquadra nessa proibição, ficando assim o empregador obrigado a 

pagar uma quantia suplementar até a duração da situação. Não é permitido o pagamento da 

quantia nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado receber 

naquela localidade. A transferência da necessidade do serviço é considerada abusiva caso não 

comprovada. (GOMES, 2012). 

 

As comissões são retribuições financeiras pagas ao empregado com base em percentuais sobre 

os negócios que efetua. É uma prática frequente no comércio, principalmente por vendedores 

que recebem pelas vendas efetuadas. Pode ser admitida como forma exclusiva ou não de 

salário; não se confunde com a percentagem ou com a participação nos lucros; por regra, o 

seu valor não pode ser reduzido; quando se tem a aceitação da venda pela empresa, o 

empregado adquire o direito à comissão; o término do contrato não retira do empregado o 

direito às comissões cujas vendas já foram consumadas. O pagamento das comissões e 

percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015, p. 209). 

 

A gorjeta é uma forma de retribuição dada espontaneamente pelo cliente ao empregado como 

forma de agradecimento pelo serviço prestado ao servi-lo. É comum entre garçons, atendentes 

e trabalhadores de hotéis. O § 3º do art. 157 da CLT também considera como gorjeta aquela 

que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título e 

destinada a distribuição aos empregados. (MARTINS, 2015a). 

 

As gorjetas cobradas pelo empregador em nota de serviço ou oferecidas espontaneamente por 

terceiros integram a remuneração do empregado. Não servem como base de cálculo para as 

parcelas do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repousos semanais remunerado. 

(GOMES, 2012). 
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A gratificação é todo valor pago ao empregado como forma de incentivo com o intuito de se 

ter maior dedicação ao trabalho. Quando não ajustada, o empregador não tem a obrigação de 

dar. Se for paga de forma habitual irá integrar ao salário do empregado. A Súmula 202 do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) traz em sua redação que “havendo ao mesmo tempo, 

gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza 

prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem 

direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.” As gratificações de 

produtividade de tempo de serviço não repercutem no pagamento do Descanso Semanal 

Remunerado (DSR).  (MARTINS, 2015b, p. 95). 

 

A ajuda de custo é uma parcela indenizatória paga ao empregado em uma única parcela, para 

custear suas despesas com viagens ou mudanças. Não será integrada ao salário. Segundo 

Martins (2015a, p. 75) o § 2º da CLT preceitua que “não se incluem nos salários as ajudas de 

custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do 

salário percebido pelo empregado.” A ajuda de custo não é incidente sobre o INSS, imposto 

de renda e FGTS. 

 

As diárias de viagem são valores pagos habitualmente ao empregado para custear as suas 

despesas com deslocamento, transporte, hospedagem, alimentação. Se o empregado gasta 

mais de 50% (cinquenta por cento) do seu salário em despesas de viagem, essas são 

integralizadas à sua remuneração. Para o empregado mensalista, a diária de viagem é 

integrada por base no salário mensal recebido e se for superior à metade do seu salário 

mensal. (MARTINS, 2015b). 

 

O prêmio é dado espontaneamente ao empregado como uma forma de incentivo à sua 

produtividade, assiduidade, pontualidade, etc. O empregador não é obrigado a concedê-lo, 

mas se pago de forma habitual irá integrar ao salário. Diante disso: 

 

a) integram a remuneração-base para recolhimento dos depósitos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, de contribuições previdenciárias, cálculo de 

indenização, 13º salário, repouso remunerado, férias, etc.; 

b) não podem ser suprimidos unilateralmente; 

c) não podem ser absorvidos pelo salário, salvo concordância do empregado e 

desde que não o prejudique; 

d) se não verificada a condição que os causa, não são exigíveis pelo empregado; 

e) obedecem ao critério de médias, para o cômputo da remuneração; 

f) por serem aleatórios, como a participação nos lucros e as gratificações de 

balanço, não podem ser admitidos como forma única de salário, pressupondo 
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sempre a existência, ao seu lado, de um salário fixo, garantido e invariável para 

a subsistência do trabalhador. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 380). 

 

O salário família é um benefício concedido pela Previdência Social ao empregado segurado e 

ao trabalhador avulso de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua com 

idade até 14 anos ou inválidos (para quem não há limite de idade). É pago mensalmente pela 

empresa junto com o salário do empregado e o cidadão precisa enquadrar-se no limite 

máximo de renda estipulado pelo governo federal. O salário família deve ser requerido pelo 

empregado junto à empresa que trabalha e no caso do trabalhador avulso ao sindicato ou 

órgão gestor da mão de obra que está vinculado. O trabalhador que esteja recebendo auxílio 

doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade rural, e os demais aposentados 

com mais de 65 anos de idade do sexo masculino ou 60 anos do sexo feminino, e se possuam 

filhos que se enquadrem nos critérios requeridos para concessão devem fazer o requerimento 

junto ao INSS. (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015). 

 

O salário família é regulamentado pelo art. 65 ao art. 70 da Lei nº 8.213/91 e art. 81 aoart. 92 

do Decreto nº 3.048/99. Com a EC nº 72/2013 o direito ao salário família foi estendido ao 

empregado doméstico, sem constituir efeito retroativo ao trabalhador contratado ou não antes 

do mês de promulgação da emenda. Trata-se de um dispositivo constitucional de eficácia 

limitada e depende de regulamentação infraconstitucional. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 

2015). 

 

Para a concessão do salário família deverá ser apresentados os seguintes documentos: 

documento com foto e CPF, termo de responsabilidade, certidão de nascimento do filho ou 

documentação relativa ao equiparado, apresentação anual da caderneta de vacinação 

obrigatória até 06 (seis) anos de idade, comprovante semestral de frequência à escola a partir 

dos 07 (sete) anos até 14 anos de idade, requerimento de salário família (apenas para 

processos de aposentadoria ou quando não solicitado no requerimento de benefício por 

incapacidade). O §7º do art. 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS) evidencia que 

a empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes de pagamentos e as cópias 

das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização do Instituto Nacional do 

Segurado Social. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

A habitação será salário se fornecida gratuitamente ao empregado. Nascimento e Nascimento 

(2014, p. 289), dispõe que “não será salário se o empregado paga aluguel por ela. O mesmo 
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ocorre com a alimentação, uma vez que comporá o salário se for dada gratuitamente, porém, 

se o empregado paga a refeição, esta não será parte do salário. Uma refeição eventualmente 

fornecida gratuitamente ao empregado, às vezes até mesmo como ato social, não será salário.” 

Para não configurar salário utilidade, por liberalidade ou por força de CCT torna-se 

importante que a empresa faça adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT). A 

não ser por força de Convenção Coletiva nenhuma empresa é obrigada a fornecer alimentação 

para seus empregados. 

 

As férias é o período estipulado no contrato de trabalho em que o empregado não presta 

serviços ao empregador, sem haver prejuízo em sua remuneração. O empregado adquire o 

direito a férias no decurso dos 12 (doze) primeiros meses de vigência do contrato de trabalho, 

cumprindo o período aquisitivo. O empregado que tiver faltas injustificadas ao longo do 

período aquisitivo terá seu período de férias reduzido. O art. 7º, XVII da Constituição Federal 

afirma que o empregado tem direito ao pagamento de um terço a mais do que o salário normal 

na sua remuneração de férias. Se o empregado assim desejar poderá converter um terço do 

período de férias em abono pecuniário no valor da remuneração das férias, contudo deverá 

solicitá-lo com 15 (quinze) dias de antecedência do término do período aquisitivo. O 

pagamento das férias e do abono pecuniário será realizado com 2 (dois) dias de antecedência 

do início das férias. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

As férias coletivas são concedidas não apenas a 01 (um) empregado, mas a todos os 

empregados da empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa, podendo 

estas ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) 

dias corridos. No caso das férias coletivas a conversão do abono pecuniário será objeto de 

acordo coletivo entre empregador e sindicato da categoria profissional, independendo de 

requerimento individual. Sobre as férias incide o INSS, FGTS e IR. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

O 13º (décimo terceiro) salário, também conhecido como gratificação natalina é de natureza 

compulsória, devido com base na remuneração integral do mês de dezembro a todo e dividido 

em duas parcelas. A 1ª (primeira) parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro até 30 de 

novembro, e a 2ª (segunda) parcela até o dia 20 (vinte) de dezembro do ano base. O 

empregado que for dispensado sem justa causa ou pedir demissão fará jus ao 13º salário 

proporcional calculado sobre a remuneração devida no mês da rescisão. (MARTINS, 2015b). 
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Quanto ao empregado dispensado por justa causa não fará jus ao 13º salário, e havendo culpa 

recíproca de empregado e empregador este será dividido pela metade. O 13º deverá ser 

calculado para indenização do art. 477 da CLT, e havendo a extinção do contrato de trabalho 

antes do pagamento da 2ª parcela, mas já com o pagamento da 1ª, o empregador poderá 

compensar este último adiantamento com outro crédito trabalhista, aviso prévio, férias, etc. 

(MARTINS, 2015b). 

 

A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa é regulamentada pela Lei nº 

10.101/ 00 e serve como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como 

incentivo à produtividade. É uma forma de participação, então, não é considerada como 

salário. Seu pagamento só será condicionado quando houver lucros na empresa, nos quais o 

empregado ajudou a conseguir com sua participação. O empregado não se torna sócio do 

empregador e nem o contrato de trabalho será descaracterizado com tal participação. (JORGE 

NETO; NASCIMENTO, 2015). 

 

A PLR será mediante negociação e acordo celebrado entre o empregador e seus empregados 

com participação de um representante indicado pelo sindicato da categoria. Os instrumentos 

decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos 

direitos, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao seu cumprimento, 

periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordado. (JORGE 

NETO; NASCIMENTO, 2015). 

 

Excluem-se do pagamento da participação nos lucros e resultados os seguintes empregadores: 

 

a) a pessoa física; 

b) a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente: 1. não distribua 

resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, 

administradores ou empresas vinculadas; 2. aplique integralmente os seus 

recursos em sua atividade institucional e no País; 3. destine o seu patrimônio a 

entidades congêneres ou ao Poder Público, em caso de encerramento de suas 

atividades; 4. mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância 

dos demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais, comerciais e de direito 

econômico que lhe sejam aplicáveis. (MARTINS, 2015b, p. 100). 

 

Nas empresas que tem obtenção de lucro real, as participações atribuídas aos empregados 

serão deduzidas como despesa operacional. Para fins de participações nos lucros e resultado 

haverá tributação pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, separado dos demais 



64 
 

rendimentos recebidos, com base na tabela progressiva própria, constante do anexo e 

regramento jurídico.  (JORGE NETO; NASCIMENTO, 2015). 

 

O Repouso Semanal Remunerado (RSR) é conhecido por várias expressões, dentre elas: 

repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado (DSR), folga semanal, descanso 

semanal e repouso semanal. Segundo Martins (2015b, p. 198) o repouso semanal remunerado 

é “o período em que o empregado deixa de prestar serviços uma vez por semana ao 

empregador, de preferência aos domingos, e nos feriados, mas percebendo remuneração”. 

Esse período é de 24 horas consecutivas ocorrendo preferencialmente aos domingos e 

feriados, porém em outro dia da semana é denominado folga compensatória. 

 

As faltas injustificadas e os atrasos poderão ser descontadas do salário do empregado quando 

este não cumprir integralmente o seu horário de trabalho na semana anterior, perdendo assim, 

o Repouso Semanal Remunerado (RSR), com exceção dos empregados mensalistas e 

quinzenalistas que já o tem incluso em seu salário. As variações de horário no registro de 

ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários não 

serão descontadas e nem computadas como jornada extraordinária. (GOMES, 2012). 

 

Quanto às faltas justificadas o Art. 131 e 473 da CLT preceituam que o empregado poderá 

deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário nas seguintes circunstâncias: 

 

I. em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 

que, declarada, em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 

dependência econômica, até dois dias consecutivos; 

II. em virtude de casamento, até três dias consecutivos; 

III. em caso de nascimento de filho, por cinco dias:
12

 

IV. cada doze meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue 

devidamente comprovada, por um dia; 

V. para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei, até dois dias, consecutivos ou 

não; 

VI. no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar 

referidas na letra c do art. 65, da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do 

Serviço Militar); 

VII. nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de vestibular para 

ingresso em estabelecimento de ensino superior. (acréscimo do inciso VII do 

art. 473 da CLT, dado pela Lei nº 9.471, de 14-7-97 – DOU de 15-7-97; 

VIII. pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. (inciso 

VIII do art. 473 da CLT, acrescido pela Lei nº 9.583, de 27-10-99 – DOU de 

28-10-99); 

                                                           
12

Art. 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e Instrução 

Normativa nº 01, de 12-10-88 (DOU 21-10-88), inciso II das Disposições Específicas, item 5. 
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IX. pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de 

entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo 

internacional do qual o Brasil seja membro ( acrescentado pela Lei nº 11.304, de 

11-05-06); 

X. quando o empregado servir como testemunha, devidamente arrolada ou 

convocada; 

XI. comparecimento à Justiça do Trabalho – Súmula 155 do TST. 

XII. se sua anuência for devidamente justificada, segundo critério da administração 

do estabelecimento; 

XIII. quando houver paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do 

empregador, não tenha havido trabalho; 

XIV. se a falta ao serviço estiver fundamentada na lei sobre acidente do trabalho; 

XV. em caso de doença do empregado, devidamente comprovada. (OLIVEIRA, 

2014a, p. 38). 

 

As faltas por doença devidamente justificadas por atestado médico até 15 (quinze) dias 

configuram a interrupção de contrato. Os atestados médicos emitidos por médico da empresa 

ou conveniado, Sistema Único de Saúde (SUS) e do INSS abonarão as faltas. Em caso de 

tratamento dentário de urgência, o atestado médico emitido pelo dentista também abonará as 

faltas. Se as faltas são justificadas por lei, as mesmas não poderão ser descontadas para 

cálculo do período de férias. Os tribunais regionais do trabalho têm manifestado quanto à 

validade dos atestados médicos fornecidos pelo SUS e INSS mesmo que a empresa possua 

serviço médico próprio ou convênio. (GOMES, 2012). 

 

O vale transporte é um benefício concedido pelo empregador ao empregado que utiliza meio 

de transporte coletivo, para compor suas despesas de deslocamento entre residência- trabalho 

e vice- versa. O desconto em folha de pagamento é equivalente a 6% (seis por cento) de seu 

salário básico, excluindo quaisquer adicionais ou vantagens, ou o total de vales entregues 

aplicando o que for menor. É proibido ao empregador o pagamento do vale transporte em 

dinheiro ou qualquer outra forma, exceto no caso de falta ou insuficiência de estoque, 

necessário ao atendimento da demanda. Quando o empregador fornece transporte próprio e/ou 

contratado em veículos adequados ao transporte público, este fica desobrigado da concessão 

do vale transporte. (GOMES, 2012). 

 

2.2.3.13 Encargos Sociais 

 

2.2.3.13.1 FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma conta bancária dos depósitos feitos 

pelo empregador, como alternativa de formar uma poupança compulsória para compensar o 
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tempo de serviço prestado pelo empregado e reparar sua dispensa injusta. O FGTS poderá ser 

utilizado em ocasiões previstas em lei, principalmente quando dispensado sem justa causa. 

Tem destinação à realização de políticas de desenvolvimento urbano, habitação popular, 

saneamento básico e infraestrutura urbana, sendo seus recursos aplicados no sistema 

financeiro habitacional do país. (MARTINS, 2015a). 

 

O art. 7º da Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao FGTS a todos os trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A Lei 8.306 de 

11 de maio de 1990 dispõe sobre o FGTS e equipara os diretores não empregados das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista aos demais trabalhadores. O Decreto 

99.684/1990 também consolida as normas regulamentares do FGTS. A Caixa Econômica 

Federal, gestora do fundo, também expede portarias, normas e instruções sobre o 

funcionamento do sistema. (MAGANO, 1998). 

 

A constituição do FGTS se dá através dos saldos das contas vinculadas e de outros recursos 

incorporados, sendo aplicados a correção monetária e juros. Os recursos incorporados ao 

sistema fundiário advêm de: (a) eventuais saldos decorrentes dos resultados financeiros 

auferidos pela CEF; (b) dotações orçamentárias específicas; (c) resultados das aplicações dos 

recursos do FGTS; (d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos; (e) demais 

receitas patrimoniais e financeiras. As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são 

absolutamente impenhoráveis. (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 429). 

 

Com a vigência da nova lei do FGTS, todos os trabalhadores passaram a ter direito ao FGTS. 

O trabalhador urbano que à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 já possuía o 

direito adquirido à estabilidade de emprego, devido ter prestado serviço a mais de 10 (dez) 

anos na empresa, não perderia sua estabilidade. Os trabalhadores poderão a qualquer 

momento fazer a opção pelo FGTS, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à data de 

sua admissão, quando posterior aquela. O trabalhador rural não poderá fazer a opção pela 

retroatividade do FGTS, pois em 1988 não tinham o direito garantido ao fundo. (MARTINS, 

2015a). 

 

O trabalhador não optante pelo FGTS que possui tempo de serviço anterior a 05 de outubro de 

1988, em caso de rescisão sem justa causa pelo empregador receberá respeitando o limite 

mínimo de 60% (sessenta por cento), indenização a base de um mês de salário por ano de 
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serviço efetivo ou por ano e fração e igual ou superior a seis meses. A Lei nº 8.036/1990 

enfatiza que se o empregador realizar o depósito do valor correspondente à indenização, na 

conta vinculada do trabalhador até o último dia útil do mês previsto em lei para o pagamento 

do salário, o mesmo ficará desobrigado da responsabilidade da indenização. (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015). 

 

A Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015 em seu art. 21 dispõe que: “é devida a 

inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na 

forma do regulamento a ser editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS, 

no âmbito de suas competências, conforme disposto no art. 5
o
 e art. 7

o
 da Lei n

o
 8.036, de 11 

de maio de 1990, inclusive no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, 

devolução de valores e emissão de extratos, entre outros determinados na forma da lei.” 

(BRASIL, 2015, s.p.). 

 

O FGTS visa a compensação do tempo de serviço do empregado, tendo este direito 

assegurado mesmo quando ocorra a rescisão do contrato de trabalho, independente de ter ou 

não havido justa causa para a rescisão. Seu recolhimento é mensal e obrigatório com valor 

percentual calculado sobre o salário do empregado e disponível para saque quando da 

dispensa sem justa causa. O empregado tem o direito de reparação da sua dispensa, tendo 

como acréscimo um percentual incidente sobre os depósitos da conta vinculada, denominada 

como multa do FGTS. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014). 

 

 Quanto às principais teorias da natureza jurídica do FGTS, Martins (2015a, p. 161) discorre 

que: 

 

No tocante ao empregador, três teorias poderiam ser analisadas: teoria fiscal, 

parafiscal e da contribuição previdenciária, três teorias poderiam ser analisadas: 

teoria fiscal, parafiscal e da contribuição previdenciária. Entendo que o FGTS tem 

natureza tributária, enquadrado na espécie contribuição social de intervenção no 

domínio econômico, prevista no artigo 149 da Constituição. O FGTS é uma 

prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, 

não constituindo sanção de ato ilícito, instituída em lei (Lei nº 8.036) e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada (lançamento), 

enquadrando-se, portanto, na definição do artigo 3º do CTN. O inciso IV do artigo 

217 do CTN prevê que os dispositivos nele contidos excluem a incidência e a 

exigibilidade de outras contribuições, entre as quais: “a contribuição destinada ao 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pelo art. 2º da Lei 5.107, de 13 de 

setembro de 1966”. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036consol.htm#art7
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Todas as empresas são contribuintes do FGTS, bem como as entidades públicas, as empresas 

fornecedoras e tomadoras de mão-de-obra, onde os seus empregados estão sujeitos à 

legislação trabalhista. A base de incidência da contribuição é a remuneração paga ao 

empregado no mês anterior ao da sua ocorrência. São excluídas as parcelas de natureza não 

salarial como, as diárias para viagem e a ajuda de custo; e incluídas as de natureza salarial tais 

como: os repousos remunerados, o décimo terceiro salário, a gratificação ajustada e outras 

verbas pagas com habitualidade. Nos adicionais de remuneração ou de horas extraordinárias, 

a incidência é verificada mesmo quando as verbas sejam eventuais. Também é obrigatória a 

computação das utilidades. (MAGANO, 1998). 

  

É obrigatório a todos empregadores, bem como ao fornecedor ou tomador de mão de obra 

efetuar o recolhimento mensal de 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida no mês 

anterior ao empregado, e depositar este valor em conta vinculada ao trabalhador e específica 

para este fim. Esse depósito deverá ser efetuado até o dia 07 (sete) de cada mês. É também 

obrigatório efetuar os depósitos do FGTS no caso de licença por acidente do trabalho e no 

período que o empregado estiver prestando serviço militar. As entidades filantrópicas também 

são obrigadas a depositar o FGTS. Conforme o art. 15, § 7º da Lei nº 8.036/90 para os 

contratos de aprendizagem será recolhido 2% da remuneração. (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015). 

 

O empregador que não efetuar os depósitos do FGTS no prazo determinado será cobrado a 

Taxa Referencial (TR) sobre o valor correspondente por dia de atraso, com juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês; quando efetuado no mesmo mês de vencimento será multado 

em 5% (cinco por cento) e se o depósito for efetuado a partir do mês seguinte ao vencimento 

da obrigação incidirá em multa de 10% (dez por cento). (JORGE NETO; CAVALCANTE, 

2015). 

 

Na despedida do empregado sem justa causa o empregador deverá recolher a título de 

contribuição social uma alíquota de 10 % (dez por cento) depositada na conta do empregado, 

além do pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o montante de todos os 

depósitos realizados durante a vigência do contrato de trabalho, sendo estes atualizados 

monetariamente e acrescidos dos juros. (OLIVEIRA, 2014a). 
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No caso da despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do 

Trabalho, o percentual da multa será de 20% (vinte por cento). A Lei 110/ 2001 isentou do 

pagamento da contribuição social, desde que o faturamento anual não ultrapasse determinado 

limite, as empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, as pessoas físicas em relação à 

remuneração dos empregados domésticos, e rurais com receita bruta anual até o referido 

limite. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

Na rescisão indireta, também é devido ao trabalhador a indenização. Ao doente de AIDS é 

permitido o levantamento do FGTS, mesmo em caso da rescisão do contrato de trabalho ou 

pecúlio. O empregado optante pelo FGTS e que tenha pedido demissão, não poderá fazer o 

levantamento dos depósitos. A extinção do contrato a termo, bem como dos empregados 

temporários não será devida a indenização. No caso de aposentadoria requerida pelo 

empregado, a indenização se torna indevida, pois não houve a cessação do contrato de 

trabalho pelo empregador. Em caso de falecimento não ocorre dispensa por parte da empresa, 

somente a cessação do contrato de trabalho, fazendo com que neste caso a indenização de 

40% seja indevida. (MARTINS, 2015a). 

 

No caso de extinção do contrato de trabalho, serão observados os seguintes critérios: 

 

a) havendo indenização a ser paga, mediante comprovação do pagamento daquela, 

o empregador poderá sacar o saldo dos valores depositados na conta 

individualizada do trabalhador; 

b) não havendo indenização a ser paga ou se for o caso do decurso do prazo 

prescricional para a reclamação de direito por parte do trabalhador, o 

empregador poderá levantar em seu favor o saldo da respectiva conta 

individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente do 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social. (JORGE NETO; 

CAVALCANTE, 2015, p. 432). 

 

A Instrução Normativa nº 9, de 24 de novembro de 2005 aprova as instruções para 

preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social – GFIP, bem como o Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP. A transmissão da GFIP/SEFIP deverá ser 

transmitida pela internet por meio do aplicativo de conectividade social da Caixa Econômica 

Federal. (OLIVEIRA, 2014a). 

 

O empregado poderá realizar o saque do FGTS nas seguintes situações: 
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I. Rescisão sem justa causa motivada pelo empregador; 

II. Extinção de contrato de prazo determinado; 

III. Falecimento do empregado; 

IV. Aposentadoria; 

V. Extinção da empresa ou estabelecimento; 

VI. SIDA/ AIDS; 

VII. Neoplasia maligna; 

VIII. Conta inativa por mais de 3 anos; 

IX. Compra da casa própria; 

X. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural 

causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a sua área de residência 

(Decreto n. 5.014, de 12-03-2004); 

XI. Idade igual ou superior a 70 anos, sem desligamento do emprego (Medida Provisória 

n. 2.164, de 27-07-2001). (GOMES, 2012, p. 171). 

 

Os empregadores são obrigados a comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores 

recolhidos ao FGTS, bem como repassar-lhes todas as informações referentes à conta 

vinculada. Compete ao MTE realizar a verificação do cumprimento das normas referentes ao 

FGTS, bem como a apuração dos débitos e infrações cometidas pelos empregadores e 

tomadores de serviços. Se o Auditor Fiscal do Trabalho constatar indício de débito não 

notificado a fiscalização deverá ser retroagida a outros períodos, e notificará o empregador 

por meio de notificação a apresentar documentos, livros, arquivos digitais, livros contábeis, 

fiscais e escriturações da empresa, para desenvolvimento da ação fiscal. Constatando infração 

o empregador será notificado e deverá fazer o recolhimento do mesmo. Caso haja reincidência 

o MTE deverá lavrar o auto de infração, bem como comunicar a CEF. (MARTINS, 2014b). 

 

 A Súmula 362 do TST dispõe que é de 30 (trinta) anos o prazo de prescrição do direito de 

reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS. A cobrança do empregador 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por ser uma contribuição social é de 05 (cinco) anos, 

conforme disposto no art. 174 do CTN c/c o art. 146, III, b da Constituição. Quanto ao 

empregado, o prazo de prescrição para ajuizar a ação é de 02 (dois) anos, contados da 

cessação do contrato de trabalho, e 05 anos contados do ajuizamento da ação, desde que 

observado os dois anos. Já a Súmula 206 do TST declara que a prescrição bienal relativa às 

parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição, não havendo 

incidência do FGTS sobre o acessório. (MARTINS, 2015a). 

 

2.2.3.13.2 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
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Todo empregado, bem como o trabalhador doméstico, o avulso e os empregados das 

microempresas filiados ao Instituto Nacional do Seguro Social deveram recolher a cargo de 

contribuição 8% (oito por cento), 9% (nove por cento) e 11% (onze por cento) para a 

previdência social. O valor do INSS é descontado sobre o total da folha de pagamento, tendo 

incidência sobre o salário mais horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, 

adicional noturno, diárias para viagem acima de 50% do salário percebido, 13º salário, aviso 

prévio indenizado e outros valores admitidos em lei pela previdência social. (OLIVEIRA, 

2014a). 

 

Para o empregado há um limite máximo para o desconto do INSS. A alíquota a ser descontada 

para fins de recolhimento ao INSS deverá ser observada na tabela de contribuição dos valores 

constantes do regulamento da previdência social, respeitando o valor superior ao limite 

máximo (teto). O segurado empregado aposentado por tempo de contribuição e por idade que 

estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo regime da previdência 

social ficará sujeito as contribuições junto ao INSS. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

A Portaria Interministerial MPS/MF nº 19 de 10 de janeiro de 2014 dispõe sobre o reajuste 

dos benefícios pagos pelo INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da 

Previdência Social (RPS). Os benefícios pagos serão reajustados de acordo com os 

percentuais indicados em anexo desta portaria, observando as respectivas datas de início, 

tendo iniciado reajuste de 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis décimos por cento). 

(BRASIL, 2014). 

 

O empregado que possui emprego simultâneo, o desconto do INSS será calculado com base 

no total da remuneração recebida em todas as empresas. Quando o salário recebido ultrapassa 

o teto máximo, a contribuição previdenciária será calculada multiplicando a remuneração 

recebida em cada empresa pelo limite máximo do salário de contribuição, dividindo o 

resultado pela remuneração recebida em todas as empresas. O prazo para recolhimento da 

Guia de Previdência Social (GPS) é até o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência. 

Quando houver escrituração contábil por meio de livros Diário e Razão discriminando a 

remuneração decorrente do trabalho e do capital social, independente da tributação adotada 

pelo contribuinte, os valores pagos aos sócios de sociedade empresária a título de lucro ou 

antecipação do lucro não integrarão a base de cálculo para a contribuição previdenciária. 

(GOMES, 2012).  
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2.2.3.13.3 IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

O imposto de renda é um valor descontado mensalmente sobre o rendimento do trabalhador 

pago pela empresa ou pessoa física, com alíquota na Tabela Progressiva fixada pelo governo 

federal. A declaração que as fontes pagadoras físicas e jurídicas, comprovam os rendimentos 

pagos através da geração e entrega anual DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na 

Fonte). A tributação do imposto de renda tem incidência sobre o salário, ordenados, soldos, 

soldadas, subsídios, honorários, adicionais, vantagens, extraordinários, suplementação, 

abonos, bonificações, gorjetas, gratificações, 13º salário, participações, percentagens, 

prêmios, cotas-partes em multas, ou receitas, comissões corretagens, vantagens por 

transferência de local de trabalho, verbas de representações, e outros rendimentos admitidos 

em lei pela Receita Federal.  (OLIVEIRA, 2014a). 

 

2.2.3.14 Comprovante da contribuição sindical (empregados) 

 

A Portaria nº 3.233/83 do MTE em seu art. 2º dispõe que “os empregadores remeterão dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recolhimento da contribuição sindical dos 

seus empregados, à respectiva entidade sindical profissional, ou, na falta desta, à Secretaria 

Geral do Ministério do Trabalho, relação nominal dos empregados contribuintes, indicando a 

função de cada um, o salário percebido no mês a que corresponder a contribuição e o 

respectivo valor recolhido”. Essa relação poderá ser substituída por cópia da folha de 

pagamento. (PORTAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1983, s.p.). 

 

A contribuição sindical dos empregados é obrigatória e o seu desconto é feito na folha de 

pagamento quando o empregado autoriza o mesmo. Já as contribuições devidas ao sindicato 

quando o empregado é notificado pelo mesmo, salvo a contribuição sindical cujo desconto 

independe dessa formalidade. É obrigatório descontar no mês de março de cada ano, a 

contribuição sindical de um dia de trabalho de todos os empregados, qualquer que seja a 

forma de remuneração. O salário pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado 

recebe habitualmente, gorjetas será descontado a contribuição sindical referente a 1/30 da 

importância que tiver servido de base, no mês de janeiro para a contribuição à Previdência 

Social. O recolhimento referente aos trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril aos 

seus sindicatos. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias conforme estipulado pela 

Portaria nº448 de 23/11/2005 do MTE. (OLIVEIRA, 2014b). 
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O empregador exigirá no ato de admissão de qualquer empregado a apresentação da prova de 

quitação da contribuição sindical. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês 

destinado ao desconto, a contribuição será descontada no mês subsequente ao do início do 

trabalho. O empregado que for admitido após o mês de março e não tiver pago a contribuição 

sindical, o desconto será devido no segundo mês de trabalho. (MARTINS, 2015a). 

 

A contribuição assistencial e/ou confederativa é uma prerrogativa do sindicato. O art. 513, 

alínea “e” da CLT prevê que os sindicatos podem “impor contribuições a todos aqueles que 

participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas”.  Já o art. 462 estabelece que o empregador poderá efetuar o desconto nos 

salários do empregado quando  este resultar de convenção coletiva. A Constituição Federal 

em seu art. 8º, inciso IV assegura o desconto da contribuição confederativa, e é somente 

exigível dos filiados ao sindicato respectivo. (OLIVEIRA, 2014b, p. 143).  

 

2.2.3.15 Comprovante da contribuição sindical (patronal) 

 

A contribuição sindical da empresa para o sindicato patronal é feita em guia própria, numa 

importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, no mês de janeiro de cada 

ano, sendo registrada nas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes. As alíquotas serão 

aplicadas conforme o art. 580, inciso III da CLT. O valor de referência deverá ser atualizado 

observando o disposto no Diário Oficial ou solicitando informações junto ao sindicato 

patronal. (MARTINS, 2015a). 

 

As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social 

considerarão como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva: 

 

I. O valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico 

registrado no exercício imediatamente anterior. Elas darão conhecimento disso à 

respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho. Excluem-se as 

entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao 

Ministério do Trabalho, não exercerem atividade econômica com fins lucrativos. 

 

II. As empresas que têm sucursais, filiais ou agências deverão atribuir parte do 

respectivo capital a cada uma dessas divisões, desde que localizadas fora da base 

territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do 

estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas. 

Além disso, farão a devida comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, 

conforme a localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. 

OLIVEIRA (2014b, p. 145). 
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O empregado que for integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de 

pleitear de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa 

não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Contudo, o empregador é obrigado 

a prestar aos Auditores Fiscais do Trabalho quando solicitado, esclarecimentos necessários 

quanto aos pagamentos realizados ao empregado, bem como, documentos comprobatórios, 

inclusive exibição da quitação das contribuições sindicais. (MARTINS, 2015a). 

 

2.2.3.16 Documentos de Saúde e Segurança no Trabalho 

 

2.2.3.16.1 Programa de Prevenção de Acidentes (PPRA) 

 

A Norma Regulamentadora (NR) nº 09 da Portaria 3.214 do MTE determina que todo 

empregador que admita trabalhadores regidos pela CLT deverão elaborar e implementar o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A NR – 09 tem sua existência jurídica 

assegurada através dos arts. 175 a 178 da CLT. Esse programa visa a preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores. As ações do programa devem ser desenvolvidas no âmbito 

de cada estabelecimento, com participação dos trabalhadores e sob a responsabilidade do 

empregador. (SALIBA, 2009). 

 

O PPRA é conjunto mais amplo de iniciativas do empregador, contendo este, antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes e que possa existir no ambiente de trabalho, tendo consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. Este programa deve estar articulado com as demais Normas 

Regulamentadoras da Portaria 3.214 do MTE e em especial com o Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional. A estrutura desse programa abrange planejamento anual com 

estabelecimento de metas, prioridade e cronograma; estratégia e metodologia de ação; forma 

de registro, manutenção e divulgação de dados; periodicidade e forma de avaliação do 

desenvolvimento do PPRA. (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

2.2.3.16.2 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

 

A NR – 7 da Portaria 3.214 do MTE estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), por parte 

de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. O 

PCMSO tem o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Este programa 
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trata do exame médico admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e 

demissional, ou seja, do controle de saúde ocupacional, bem como das responsabilidades do 

empregador, no que tange o acompanhamento médico e a avaliação médica e exames 

complementares. (OLIVEIRA, 2014b). 

 

O PCMSO é conjunto mais amplo, de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores. Este programa deverá estar articulado com as demais Normas 

Regulamentadoras (NR) da Portaria 3.214 do MTE e em especial com o PPRA. Tem caráter 

de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos á saúde relacionada ao 

trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 

doenças profissionais ou danos irreversíveis á saúde dos trabalhadores. Considera as questões 

de incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental 

clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. (OLIVEIRA, 

2014b). 

 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve: 

 

I. considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 

trabalhadores, privilegiando o instrumental clinico- epidemiológico na 

abordagem da relação entre saúde e o trabalho; 
II. ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 

constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde dos trabalhadores; 
III. ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 

especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs; 
IV. obedecer um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem 

executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. 

(MATTOS; MÁCULO, 2011, p. 91). 
 

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo a avaliação clínica e os exames 

complementares, as conclusões e medidas aplicadas serão registrados em prontuário clínico 

individual e ter sua guarda mantida por um período mínimo de 20 (vinte) anos após o 

desligamento do trabalho. No PCMSO deverá ser elaborado o relatório anual de exames 

médicos discriminando os setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, 

incluindo todas as avaliações ocorridas, bem como estatísticas de resultados considerados 

anormais e o planejamento do próximo ano, sendo que deverá ser apresentado e discutido na 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 
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2.2.16.3 Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 

 

Em todas as atividades econômicas há a ocorrência e registros de acidentes do trabalho. O 

setor de construção civil era o que mais tinha ocorrência de acidentes, dentre estes de 

gravidade mutiladora e fatal. O acidente do trabalho no conceito legal é aquele ocorrido no 

exercício do trabalho e a serviço da empresa, que provoca lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade 

laborativa. Para o conceito prevencionista, é aquele que ocorre de forma não programada, 

inesperada ou não que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, 

ocasionado a perda de tempo útil, danos materiais e que cause lesões nos trabalhadores. 

(OLIVEIRA, 2009). 

 

A Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) prevista na legislação previdenciária, e deve 

ser emitida quando ocorrer acidente de trabalho de qualquer gravidade. O INSS é quem pode 

caracterizar o acidente do trabalho. A Lei 8.213/91, art. 118 preceitua que “o segurado que 

sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a 

manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença 

acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente”. (BRASIL, 1991, s.p.). 

 

Toda empresa deverá comunicar a previdência social os acidentes ocorridos dentro das suas 

instalações com seus empregados até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do fato. Em 

casos de morte, a comunicação deverá ser imediata. Caso a empresa não comunique a 

previdência social no prazo correto, a mesma poderá receber multa conforme Artigos 286 e 

336 do Decreto 3.048/99. (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2013). 

 

O documento de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT é utilizado para reconhecer 

um acidente de trabalho ou trajeto, como também reconhecer uma doença ocupacional. 

 

I. Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido no exercício da atividade 

profissional a serviço da empresa ou no deslocamento residência / trabalho / 

residência, e que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

perda ou redução (permanente ou temporária) da capacidade para o trabalho ou, em 

último caso, a morte. 

II. Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do 

trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

Poderá solicitar o CAT: A empresa; o próprio trabalhador, o dependente, a 

entidade sindical, o médico ou a autoridade pública (magistrados, membros do 
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Ministério Público e dos serviços jurídicos da União e dos estados ou do Distrito 

Federal e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do 

Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar) poderão efetivar a qualquer tempo o 

registro deste instrumento junto à Previdência Social. (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2013, s.p). 

 

Em caso de negligência por parte da empresa quanto ao cumprimento das exigências das 

normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, indicadas para a proteção individual e 

coletiva do trabalhador a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. 

O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui a 

responsabilidade da empresa ou de outrem. (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.3 Caracterização da Organização 

 

2.3.1 Dados Gerais 

 

A IMPERMEABILIZANTE LTDA. é uma empresa do ramo de engenharia especializada em 

impermeabilização em obras de construção civil, com 17 anos de experiência no mercado, 

com sede em Belo Horizonte. Possui uma equipe técnica formada por engenheiros, técnicos e 

impermeabilizadores empenhados em solucionar os problemas de impermeabilização com a 

melhor qualidade e menor custo possível. 

 

Entende que sua missão é atender com competência e excelência construtoras, condomínios, 

obras residenciais e comerciais, órgãos públicos e privados. Seja qual for a obra ou reforma. 

Seus serviços se baseiam na impermeabilização de piscinas e lajes, impermeabilização com 

manta de alumínio, reforma de impermeabilização, impermeabilização em banheiros, 

impermeabilização de paredes e impermeabilização de reservatórios. 

 

A empresa cita como principais clientes: Construtora Líder, Caparaó, Tenda, PHM 

Construtora, M A SB Desenvolvimento Imobiliário, Construtora Modelo, Construtora Tempo, 

Minas Plan, dentre outras. 

2.3.2 Histórico 

 

A IMPERMEABILIZANTE LTDA. nasceu da separação de um projeto familiar, em meados 

do ano de 1998, pela então Diretora Administrativa e Engenheira Civil Sra. Magnani, que 

resolveu então fundar a empresa em projeto solo e separado de seu pai. No início de 1998 
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começou a executar obras de impermeabilização atendendo clientes de pequeno porte, tais 

como impermeabilização de piscinas e telhados em casas residenciais. 

 

Com seu esforço e dedicação a empresa foi se tornando cada vez mais conhecida no mercado. 

Admite na sociedade o seu irmão que também é Engenheiro Civil, que tempos depois se 

desliga dando lugar para a irmã, Sra. Silvânia que também tem formação em Engenharia 

Civil. 

 

A empresa começou seu quadro funcional com 02 (dois) empregados e em meados de 2010. 

Obteve um crescimento significativo em realização de obras de construção civil, aumentando 

esse quadro ao longo dos tempos e de acordo com a exigência da demanda na prestação dos 

serviços, tendo seu reconhecimento junto a várias construtoras de pequeno e grande porte em 

BH, e posteriormente com construtoras que tem sede própria em outros estados. Assim, a 

partir desta, a empresa se tornou uma grande referência na prestação de serviços de 

impermeabilização, proporcionando a redução de custo para seus clientes. 

 

Recentemente, em 2014, passou a ofertar para os clientes os seus produtos utilizados na 

impermeabilização com preço de venda mais acessível. Proporciona ao seu cliente, comprar a 

quantidade exata para a obra, tendo a entrega em tempo hábil, evitando que trabalhadores 

parem de executar seus serviços por falta de material. Tendo sobra de material, os clientes 

podem fazer uma negociação de venda para outro cliente, onde não haverá perca do mesmo. 

 

2.3.3 Estrutura Física 

 

A IMPERMEABILIZANTE LTDA. tem sede no Bairro Gutierrez, BH/MG. A empresa 

possui área total de 200 m², que abriga sua estrutura operacional e administrativa. O 

maquinário fica alocado normalmente nas obras, e quando termina já tem que ser transferido 

para outra obra. Já os materiais para a venda ficam guardados em uma área coberta atrás do 

escritório da empresa
13

. 

                                                           
13 As informações apresentadas nesta seção foram fornecidas pela Sra. Magnani, sócia diretora e engenheira civil 

da empresa. A empresa não autorizou divulgar o nome, endereço e pessoas reais componentes da mesma, por 

motivo de preservar sua imagem. Também não foi permitida a divulgação do nome da pessoa que foi realizada a 

entrevista. 
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2.3.4 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional da empresa está demonstrada no organograma abaixo: 

 

FIGURA 1 – Organograma da Impermeabilizante Ltda. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2015). 

 

2.4 Apresentação e análise dos dados 

 

Os documentos utilizados para o desenvolvimento do presente Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) foram os emitidos durante um processo de fiscalização que aconteceu na 

empresa IMPERMEABILIZANTE LTDA. em 17/02/2011 que foram a Notificação para 

apresentação de Documentos (NAD), o Laudo com o relatório da fiscalização e um Termo de 

Notificação.  

 

Os documentos solicitados por meio da NAD, conforme demonstrado na Figura 1 abaixo 

foram: a) os atos constitutivos da empresa, b) o Livro de Registro do Empregado, c) Relação 

de Empregados, d) Convenção Coletiva de Trabalho, e) CTPS dos empregados ativos, f) 

controle de Ponto, g) Comprovante de fornecimento do Vale Transporte, e Recibo de Entrega 

dos mesmos aos empregados, h) Comprovante de Inscrição no Programa de Amparo ao 

Trabalhador (PAT), i) Atestados de Saúde Ocupacional, bem como os Relatórios dos 

Programas de Segurança e Saúde do Empregador, j) Comunicado de Acidente de Trabalho 

(CAT), k) Constituição da CIPA, l) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, m) 
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Folha de Pagamento, n) Comprovantes de pagamentos e Relatórios de INSS, FGTS, IRRF e 

Contribuição Sindical. 

 

Figura 2 – Notificação para Apresentação de Documentos (NAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Documentos da Pesquisa 

 

Os auditores fiscais apresentaram a NAD e solicitaram que a documentação fosse apresentada 

na sede da SRTE/MG no dia 01/03/2011. Essa fiscalização se caracteriza como indireta, 

conforme apresentado no referencial teórico, pois o empregador foi notificado a apresentar a 

documentação nas regionais do Ministério do Trabalho. 

 

Após a fiscalização, os auditores fiscais emitiram um laudo informando que a fiscalização 

realizada fazia parte do projeto de fiscalização da construção civil em conjunto com a Seção 

de Segurança do Trabalho e Seção de Fiscalização do Trabalho (SEGUR-SFISC) DA 
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Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRTE/MG), conforme nova 

metodologia de trabalho proposta pela Superintendência de Inspeção do Trabalho do 

Ministério do Trabalho.  

O laudo constatou ainda que, a empresa possuía 10 empregados, sendo 01 mulher. O local 

específico, objeto da fiscalização, foi um edifício residencial de 12 pavimentos onde a 

empresa prestava serviços com alocação de um empregado. 

 

Os documentos solicitados foram apresentados na data prevista e o laudo de fiscalização 

apresentou as seguintes considerações: 

 

Das questões analisadas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria que é 

abrangida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Belo Horizonte, 

com vigência de novembro de 2010 a outubro de 2011, foram feitas as seguintes 

considerações no laudo de fiscalização: 

 

a) Alimentação (cesta básica e café da manhã): A CCT previa em suas clausulas décima nona 

e vigésima, respectivamente, a obrigatoriedade de fornecimento da cesta básica e do café da 

manhã. O instrumento Coletivo previa ainda, que a empresa poderia descontar em folha de 

pagamento até a 10% do valor da cesta básica e 1% do salário mínimo referente ao café da 

manhã. 

 

Nesse sentido, a fiscalização solicitou os comprovantes de aquisição (notas fiscais) de 

fornecimento do café da manha e aquisição das cestas básicas, bem como os recibos com 

assinatura dos empregados comprovando o recebimento da mesma. Os documentos foram 

apresentados pela empresa, porém como foi evidenciado que a mesma não procedia qualquer 

desconto referente a cesta básica e café da manhã em folha de pagamento, caracterizava-se aí 

pagamento de salário in natura nos moldes do artigo 458 da CLT, exceto quando a empresa 

se cadastra no Programa de Amparo ao Trabalhador, nos moldes da Lei nº 6.321/76, 

regulamentada pelo Decreto nº 5/91. Como os auditores fiscais constataram que a empresa 

não possuía registro no PAT e solicitou imediato registro sob pena de autuação com 

obrigatoriedade de recolher FGTS sobre o valor da alimentação fornecida, conforme disposto 

no art. 9º, inciso XIX da Instrução Normativa 84, de 13 de julho de 2010, conforme 

demonstrado na figura 3 abaixo. 
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Figura 3 – Parte laudo fiscalização com solicitação de regularização de inscrição no PAT 

 

Fonte: Documentos da pesquisa 

 

b) Seguro de Vida – A Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) previa em sua cláusula 

vigésima quarta, que a empresa deveria adquirir um seguro de vida em grupo para os seus 

empregados nos moldes da cláusula. A documentação do seguro foi apresentada à fiscalização 

e os mesmos confirmaram no laudo de fiscalização a regularidade de cumprimento da 

cláusula. 

 

Com relação ao exame dos documentos referente ao vale transporte a empresa apresentou 

tanto o comprovante de aquisição de fornecimento do vale transporte, quanto os recibos de 

entrega aos empregados, atendendo aos dispositivos legais. A fiscalização não menciona 

quanto a Declaração de Opção pelo Vale Transporte, mas é um documento que normalmente 

é fiscalizado e quando não existe ou apresenta inadequações é passível de autuação e multa.  

 

Sobre os uniformes de trabalho: A fiscalização apurou que a empresa adota a utilização de 

uniformes, pois foi evidenciada a utilização pelos empregados. O uso de uniforme não é 

obrigatório, porém, se houver exigência de uso por parte do empregador, este deverá fornecê-

lo sem ônus para o empregado. Os auditores fiscais solicitaram que a empresa apresentasse o 

comprovante de aquisição dos uniformes, no caso a nota fiscal de compra, bem como o recibo 

assinado pelos empregados, comprovando a entrega dos mesmos. A empresa não apresentou 

os documentos solicitados e os auditores determinaram no laudo de fiscalização que a 

empresa providenciasse os documentos em questão e apresentasse até 21/03/2011.  

 

Quanto ao CAGED, embora não tenha sido solicitado na notificação de apresentação de 

documentos, consta no laudo de fiscalização que a empresa apresentou o CAGED da 

competência 11/2010 constando 10 empregados, o que foi mencionado no laudo de 

fiscalização. 
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Foi solicitada a apresentação das guias de FGTS referente aos meses 07/2010 a 01/2011, no 

entanto os fiscais evidenciaram no laudo que o exame se restringiu a verificação à 

regularidade quanto ao recolhimento, conforme demonstrado na Figura 3 abaixo. 

 

Figura 4 – Parte laudo fiscalização demonstrando fiscalização parcial, com base apenas na regularidade de 

recolhimento da guia. 

 

 

Fonte: Documento da Pesquisa 

 

Destaca-se que normalmente, a fiscalização não se atém apenas a regularidade de 

recolhimento das guias, pois as diretrizes de fiscalização do FGTS estão previstas na 

Instrução Normativa MTE/SIT Nº 25/2001. 

 

Os cartões de ponto foram apresentados conforme solicitado e os auditores fiscais entenderam 

que estavam em situação regular e que não havia evidências de prorrogação da jornada de 

trabalho. A empresa apresentou os cartões de ponto sem horas extras, comprovando o ônus da 

prova, pois, como a empresa possui 10 (dez) empregados o art. 74 da CLT determina que seja 

obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico com pré-

assinalação do período de repouso. No ato da fiscalização a empresa possuía 10 (dez) 

empregados, mediante isso, a mesma enquadra-se no artigo da CLT. Quando o empregador 

não faz as devidas anotações de registro de controle de frequência, pode configurar que as 

anotações não estão sendo feitas corretamente, podendo trazer custo de pagamento de horas 

extras não realizadas. 

 

Com relação ao EPI Foi constado que a empresa fornece adequadamente o Equipamento de 

Proteção Individual, em especial o protetor solar devido o trabalhador estar exposto ao sol. 

Neste caso, a empresa está cumprindo com as determinações dispostas na legislação, nos 

subitem 1.7 “a da NR 1; 9.3.5.5 e alíneas e NR 6, inclusive quanto ao Certificado de 

Aprovação (CA).  
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No que se refere a área de Segurança do Trabalho, na notificação de apresentação de 

documentos  foi solicitada que a empresa apresentasse os Atestados de Saúde Ocupacional 

(ASO), o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),  o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), além de documento da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) e cópia dos Comunicados de Acidente de Trabalho (CAT). O 

laudo da fiscalização apontaram ocorrências para regularização e ainda foi emitido um Termo 

de Notificação com solicitações específicas de adequação que deveriam ser cumpridas num 

prazo de 10 dias. 

 

a) CAT – A fiscalização solicitou a apresentação dos CAT’s ou declaração de não ocorrência 

de Acidente de Trabalho. A empresa informou que não ocorreram acidentes de trabalho, mas 

não apresentou a declaração “não ocorrência de acidente de trabalho” assinada pelo 

responsável legal da mesma. Os auditores fiscais intimaram a empresa a apresentar a mesma 

no dia 21/03/2011.  

 

b) CIPA E TREINAMENTOS DE SEGURANÇA – Os auditores fiscais verificaram que a 

empresa possui um designado para o cumprimento evidenciamos das atribuições da NR 5 que 

é o treinamento dos recém admitidos em normas de segurança do trabalho, o que foi 

comprovado por meio de certificados de treinamento admissional, no moldes da NR 18. Na 

construção civil, embora a NR 5 exija a constituição da CIPA a partir de 20 (vinte) 

empregados, a empresa deve manter um designado que cumpra com as atribuições da CIPA. 

 

c) ASO, PCMSO e PPRA: Os auditores apontaram que nos Atestados Médicos Ocupacionais 

não constam exames pulmonar para medir as consequências da exposição à poeira e fumos de 

asfalto e que esse risco foi observado durante a fiscalização. Aponta ainda que outros exames 

foram feitos, como o hemograma com plaquetas (glicemia) e eletrocardiograma (EEG), sem 

justificativa no PCMSO. No laudo de fiscalização a empresa foi notificada a justificar a 

realização desses exames, conforme demonstrado na Figura 4 abaixo: 

  



85 
 

Figura 5 – Parte laudo fiscalização demonstrando ocorrências no ASO e no PCMSO 

 

Fonte: documentos da pesquisa 

 

No caso do PPRA a constatação foi de que o mesmo não era especifico por obra, conforme 

determinam a NR 9. A figura 5 demonstra as considerações na íntegra. 

 

Figura 6 – Parte laudo fiscalização demonstrando ocorrências no PPRA 

 

Fonte: documentos da pesquisa 

 

As considerações acima, constante no laudo de fiscalização geraram um Termo de 

Notificação solicitando ajustes no PCMSO, bem como no PPRA de forma demonstrar qual é 

o objetivo de se realizar tais exames, anexando ao documento do PPRA e PCMSO a literatura 

técnica na qual se baseou para manter tal conduta notificada à justificar a realização dos 

exames de  Pelo que evidenciamos no estudo realizado, o auditor dotou de conduta correta, 

baseando-se na legislação vigente referente ao programa, em especial nos subitens 1.7 alínea 

“a” da NR 01 e subitens 7.4.2.3; 7.2.4 da NR 07; 9.3.3 e alíneas da NR 9. Essa capitulação 

evidencia que um documento deve complementar o outro, tendo estes visar a promoção da 

saúde e segurança do trabalhador. Se a empresa não cumprir com as exigências destas normas 

estarão sujeitas a penalidades que variam de multas à interdição do estabelecimento. 

 

Foi notificada ainda, quanto à apresentação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), a discriminação dos riscos ambientais em cada atividade (em 

conformidade com o PPRA), número de empregados por função, vinculando a programação 

de exames clínicos e complementares aos riscos específicos na periodicidade mínima 
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determinada na norma, além da descrição de outras ações de promoção de saúde dos 

trabalhadores.  

 

Quanto aos exames obrigatórios, foi notificada a atender aos exames constantes na NR 07, 

sendo estes exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e 

demissionais. Além do exame clínico, também os exames complementares (audiometria, 

espirometria, raio-x do tórax padrão OIT, hemograma se houver exposição a produtos 

hematóxicos). Esses exames foram solicitados, pois foi constatado que um empregado não 

havia qualquer previsão de avaliação pulmonar conforme o Quadro II da NR 07. No Atestado 

de Saúde Ocupacional (ASO) desse empregado não constava tais exames citados. Neste caso, 

a empresa não cumpriu com as determinações da legislação, deixando o empregado sem 

realizar os exames obrigatórios. A empresa retornou em 21/03/2015 comprovando a alteração 

do PCMSO, cumprindo as exigências solicitadas pelo auditor fiscal no Termo de Notificação 

e apresentou o ASO do empregado com todos os exames solicitados. 

 

Por fim, as medidas adotadas pela auditoria fiscal do trabalho, foram a emissão do termo de 

notificação com retorno em 21.03.2011 para apresentar o Livro de Inspeção do Trabalho 

(LIT), documentos que ficaram faltando e as correções solicitadas. Caso a empresa não 

apresentasse todas as solicitações feitas pelo Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) seria realizado 

a lavratura do auto de infração com aplicação de multa pelo não cumprimento das 

determinações constantes na legislação de proteção ao trabalho. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desse trabalho foi demonstrar como a correta elaboração dos documentos 

trabalhistas, bem como, sua guarda é relevante para evitar notificações, autuações e multas 

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A pesquisa se pautou na analise de uma 

Notificação de Apresentação de Documentos, um Laudo de Fiscalização e um Termo de 

Notificação, expedidos pelos auditores fiscais durante uma fiscalização na empresa 

IMPERMEABILIZANTE LTDA. 

 

Foi observado que a empresa não atendeu adequadamente na apresentação dos documentos 

referentes ao fornecimento de alimentação ao trabalhador por não ter o cadastramento no 

PAT. Não se atentou por manter o comprovante de aquisição de uniformes e o recibo de 

entrega dos mesmos aos empregados. Não tinha “em mãos” para apresentação à fiscalização a 

declaração de “não ocorrência de acidente de trabalho” com a assinatura do representante 

legal da empresa. Os documentos inerentes aos Programas de Segurança do Trabalho estavam 

irregulares provocando a emissão de um termo de Notificação. 

 

Observou-se ainda tratar de uma fiscalização de cunho educativo e, voltada para a 

conscientização das empresas quanto a ajustes de conduta por parte da empresa, visto que os 

fiscais tinham a prerrogativa de aplicar multas punitivas em função das desconformidades 

encontradas e não o fizeram, concedendo novo prazo para apresentação dos documentos e 

emitindo apenas uma notificação (que não gera punição) para os casos mais graves que foram 

na área de segurança do trabalho. 

 

Se a fiscalização não houvesse dado novo prazo para apresentação da documentação e 

aplicasse as penalidades cabíveis já na primeira verificação de documentos, a empresa seria 

penalizada por fornecer alimentação sem estar cadastrada no PAT, com o recolhimento dos 

encargos sociais que, para todos os efeitos legais, a parcela in natura integra ao salário, 

consequentemente sofre incidência tributária do INSS, FGTS e IRRF, com reflexos também 

reflexos nas verbas indenizatórias de rescisão contratual. Seria penalizada por exigir e 

fornecer uniformes sem, no entanto, estar com a documentação regular e a disposição da 

fiscalização. 
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Com relação à área de segurança de trabalho foi observado um volume maior de 

desconformidade por irregularidade na elaboração dos documentos previstos nas Normas 

Reguladores do INSS. A fiscalização poderia ter multado por item desconforme, mas optou 

por gerar a notificação e dar prazo para a empresa se regularizar. 

 

Embora não houve maiores consequências para a empresa nessa fiscalização objeto de 

analise, foi confirmada a hipótese de que a falta de documentação trabalhista ou mesmo a 

elaboração inadequada dos mesmos podem acarretar prejuízos para empresa, considerando 

que a inspeção do trabalho tem prerrogativas de exigir a correta apresentação dos mesmos e 

ainda de punir a empresa com multas. 

 

Acredita-se que o referido trabalho possa contribuir com a comunidade acadêmica ao 

demonstrar por meio de produção científica na área de gestão do departamento de pessoal, a 

influência da preservação de documentos gerados nas rotinas trabalhistas e previdenciárias, 

que por sua vez terá uma contribuição significativa para alunos, professores e pesquisadores 

da área, tendo em vista que a pesquisa demonstrou dados e informações relevantes para o 

aprimoramento do estudo. 

 

Dessa forma, concluiu-se que em qualquer atividade, na esfera da gestão e guarda de 

documentos, esta estará cercada de obstáculos e desafios, sejam eles pela falta de 

investimentos em suas estruturas arquivistas ou ligados a questões culturais.  
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