
CURSINHO DA UNIVERSIDADE

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
Práticas e Rotinas de

em3 1
DURAÇÃO

CURS
OS

24 M
ESES

ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS & COMÉRCIO

 

TÉCNICO EM 

 

PESSOALPESSOAL



PRÁTICAS E ROTINAS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

3 

 

INTRODUÇÃO 

 
 
Numa organização, todas as pessoas – tanto os sócios e diretores da empresa como os 
empregados – têm um objetivo comum: fazer o empreendimento crescer e ter muitos clientes. 
Afinal, se uma organização perder os clientes, os empregados perderão o emprego e os sócios 
irão à falência. 
 
Sócios e diretores precisam garantir boas condições de trabalho e de vida a seus funcionários, 
pois são eles que levam a organização adiante e que, muitas vezes, têm contato direto com o 
cliente. Ao mesmo tempo, todos que lá trabalham precisam se comprometer com a empresa, 
que é parte de suas vidas e de sua estabilidade pessoal e profissional. 

 
No entanto, é comum haver tensão entre empregadores e empregados, como se eles 
estivessem em lados opostos! Isso acontece porque muitos empregadores têm, ou tiveram, ao 
longo da história, uma postura de exploração em relação aos trabalhadores. Para maximizar 
seus lucros, muitos não hesitaram em aumentar a carga de trabalho de seus funcionários e 
pagar os menores salários possíveis. 
 
Os empregados, por seu lado, muitas vezes se limitam a cumprir as tarefas que foram exigidas, 
nem sempre dando o melhor de si. Ou, então, não se preocupam em saber como podem 
contribuir para o sucesso da organização, como se isso não lhes dissesse respeito e seus 
empregos não dependessem disso. 
 
Por serem complexas, as relações entre empregador e empregado não estão limitadas aos 
acordos que estes fazem entre si: elas são regidas por leis. 
 
Você presta serviços para alguém? Ou tem algum amigo ou parente que faça isso? 

Quais são os interesses e direitos da pessoa que atua como empregador? 
 
Esse seu amigo ou parente recebe do empregador tudo o que é devido? Ele está 
satisfeito? E você (ou o seu conhecido)? É bem remunerado pelo serviço que faz? 
 
Como é a relação entre o contratante (empregador) e contratado 
(empregado)? O que pode melhorar nessa relação? 
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VAMOS FALAR DA VIDA ALHEIA... 
 
O caso foi levado ao Tribunal Regional do Trabalho. Felipe era empregado da empresa havia 
cinco anos. Sempre pela manhã, Walter, um dos sócios, pedia a Felipe que fosse até a 
padaria da esquina e lhe trouxesse um pão com manteiga, um suco de laranja e um café com 
leite. Todos os dias, invariavelmente, Walter pedia que Felipe comprasse também para si um 
pão com manteiga. Em cinco anos, essas rotinas viraram uma prática. Sem perguntar, Felipe 
pegava dinheiro na empresa e trazia bem cedo o pão, o suco e o café com leite de Walter e, 
em seguida, comia seu pão com manteiga. 
 
Depois de cinco anos, Walter acabou mudando seus hábitos. Entrou em dieta e desistiu de 
tomar café na empresa. Em sua própria casa, ele fazia uma refeição saudável e leve em 
calorias, e não pedia nada da padaria. Isso porque ele também precisava fazer um pouco de 
economia. Acabado o lanche de Walter, acabou-se também o pãozinho extra para Felipe, que 
ficou sem café da manhã. 
 
Felipe tentou argumentar com Walter, dizendo que precisava do seu lanche de volta, mas não 
obteve sucesso. Então decidiu entrar com um processo na Justiça do Trabalho contra seu 
empregador, reivindicando seu pão com manteiga. Dizia que depois de cinco anos já contava 
com o pão todos os dias. Walter argumentou que fizera aquilo por gentileza durante muito 
tempo, mas que queria cortar gastos e não podia continuar custeando um café da manhã 
para outra pessoa. O juiz considerou que o pão das manhãs havia se constituído em uma 

remuneração e que deveria ser incorporado ao salário. 
 
Jonas não teve a mesma sorte. Trabalhava como segurança num condomínio de luxo, e numa 
madrugada promoveu, de um modo incompreensível e sem nenhuma razão aparente, uma 
verdadeira confusão: quebrou vidraças, móveis dos jardins, fez muito barulho. Foi demitido 
pela empresa no dia seguinte, mas, descontente, entrou com um processo na Justiça do 
Trabalho. 
Alegou que não era responsável pela bagunça: na verdade, tinha “recebido um espírito do 
mal em seu corpo”, que fizera toda a confusão.  
 
Parece que o juiz não acreditou na história, pois ele perdeu o processo e a sua demissão por 
justa causa foi aceita. 
 

AGORA É COM VOCÊ 
Os casos apresentados são exemplos verídicos de conflitos de interesses que aconteceram 
entre empregados e empregadores. A Justiça do Trabalho lida com centenas deles todos os 
dias. Basta você comparecer na sala de audiência em alguma vara do Tribunal Regional do 
Trabalho (elas são abertas ao público) e assistir aos processos: verá histórias parecidas 
acontecerem o tempo todo. 
 
Nas histórias que você leu, tente imaginar-se no lugar do mediador, ouvindo e tentando 
entender as razões de cada uma das partes. Procure analisar se o juiz que deu a sentença foi 

justo. 
 
Por dentro do tema 
As relações entre pessoas nem sempre são fáceis, seja na família, no casamento ou com os 
amigos. E, claro, também no trabalho não poderia ser diferente. As pessoas têm 
necessidades, aspirações e expectativas que, muitas vezes, podem entrar em conflito com os 
interesses da organização em que trabalham. Esta, por seu lado, também tem o direito de 
exigir aquilo pelo que está contratando e pagando às pessoas. 
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O departamento de pessoal (DP) é o setor que cuida dos empregados, das suas rotinas, das 
exigências administrativas e legais. Mas, antes de falar dele, você precisa entender um pouco 
do mundo do trabalho e do emprego e de como os direitos e deveres dos empregados e de seus 
empregadores são garantidos e protegidos pela lei. 
 

O que é emprego? 
Emprego é um trabalho pessoal, subordinado, remunerado e não-eventual de um 
empregado junto a um empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica. 
 
Essa definição de emprego é estabelecida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e 
apresenta as características que devem existir para que esteja configurada a relação de 
emprego. 

 

 
Quais são os requisitos para formação  

do vínculo empregatício? 
Não eventualidade, Subordinação, Onerosidade,  
Pessoalidade e Alteridade.  
 
O que eles significam? 

 
Existem diversos tipos de relações de trabalho, como, por exemplo, trabalho temporário, 
autônomo e aquela decorrente do vínculo de emprego. 
 
Para que seja caracterizado o vínculo de emprego é necessário que estejam presentes alguns 
requisitos essenciais. Frise-se que quando é configurado o vínculo de emprego o empregado e o 
empregador fazem jus a uma série de direitos e deveres como, por exemplo, pagamento do 
FGTS, Aviso Prévio, 13º, cumprimento de carga horária... 
 
Os requisitos essenciais, em que pese alguns entendimentos diversos da doutrina, estão 
constantes nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo eles: não eventualidade, subordinação, 
onerosidade, pessoalidade e alteridade. 
 
 

“Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço.” (art. 2º da CLT) 
 
“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário.” (art. 3º da CLT) 
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NÃO EVENTUALIDADE: O contrato gera uma continuidade na prestação de serviço, o 

que mantém uma regularidade no desenvolvimento da atividade em benefício do empregador. 
Ressalta-se que a CLT não determina uma especificidade quanto à periodicidade dos serviços 
prestados, podendo ser prestados todos os dias da semana, como também de forma semanal, 
quinzenal, mensal, desde que haja uma habitualidade.  
 
Para caracterizar o vínculo empregatício, é preciso que exista determinado período 
de tempo de trabalho realizado. Se um profissional prestar serviços numa 
organização apenas por alguns dias, isso não caracteriza o vínculo de emprego. 
 

SUBORDINAÇÃO: A subordinação consubstancia-se na submissão às diretrizes do 

empregador, o qual determina o lugar, a forma, o modo e o tempo - dia e hora - da execução 
da atividade. O empregado está sujeito às ordens do empregador.  
 

ONEROSIDADE: Esta consiste no percebimento de remuneração em troca dos serviços 

prestados pelo empregado. Assim, existe uma reciprocidade de obrigações, quais sejam: 
prestação de serviços pelo empregado e contraprestação pecuniária por parte do patrão.  
 

PESSOALIDADE: Enquanto para os empregadores vigora a não pessoalidade, para os 

empregados deve existir pessoalidade: este requisito está vinculado ao caráter pessoal da 
obrigação trabalhista, proibindo o empregado de fazer-se substituir na prestação de serviços 
quando não puder comparecer ou prestá-los, sob pena de descaracterização do vínculo 
empregatício. Frise-se ainda que o empregado deve ser pessoa física.  
 

Significa que o empregado não pode se fazer substituir, ou seja, o trabalho 
tem que ser prestado pela pessoa que o empregador contratou e esta não 
pode enviar outra para trabalhar em seu lugar. 

 
 

ALTERIDADE: Este requisito, o qual nem todos os doutrinadores consideram essencial, 

significa que o empregador assume os riscos decorrentes do seu negócio, mas não os repassa 
ao empregado. Isto é, se o negócio vai bem ou mal, o salário do empregado será garantido. 
 
Uma vez presentes os requisitos elencados acima, resta configurado o vínculo empregatício, 
mesmo que o empregado tenha sido contratado a título de outro regime, com fulcro no art. 
9º da CLT e no princípio da Primazia da Realidade. 

 

O Direito do Trabalho 

AGORA É COM VOCÊ 
 
Reflita sobre o caso do Felipe e do Walter, com o pão com manteiga no café da manhã. Que 
critérios você acha que o juiz utilizou para dar ganho de causa a Felipe? Será que outro juiz 
daria a mesma sentença? 
 
As relações entre empregadores e empregados são reguladas por um conjunto de leis, 
princípios e normas estabelecidos pela legislação brasileira e pela própria empresa 
empregadora. Seu objetivo é garantir que os direitos e deveres de ambas as partes sejam 
respeitados, com justiça e igualdade. Essas leis também garantem que as causas trabalhistas 
sejam tratadas com critérios equivalentes para todos, sem distinção. 
 
• Que leis e acordos regem a vida de um trabalhador? 
 
• Procure um amigo que esteja empregado e converse com ele sobre isso. Será que 
ele conhece todos os instrumentos que regem a vida trabalhista? 
 
• Pergunte a ele quais são as leis, os acordos coletivos, os dissídios que incidem 
sobre sua profissão ou emprego. 
 
• Entreviste também um empresário que você conheça (pode ser um pequeno 
empresário, por exemplo, num comércio de seu bairro) e procure verificar como ele 
aplica as leis trabalhistas na sua empresa. 
 
• Registre suas impressões no bloco de notas. Para ter mais base para as 
entrevistas, leia o texto que segue. 
 
Quais são as principais fontes do Direito do Trabalho? 
 
Depois da Constituição Federal, as leis são hierarquicamente superiores a qualquer outra 
fonte do Direito do Trabalho. Isso significa que o que é definido por lei é superior a qualquer 
outro tipo de acordo ou contrato. Ou seja: as leis são as determinações máximas que devem 
ser obedecidas por ambas as partes nas relações trabalhistas. Quem desobedece a uma lei 
está sujeito à pena que ela mesma prevê. Existem algumas leis que são muito importantes no 
Direito do Trabalho.  

http://www.efivest.com/


PRÁTICAS E ROTINAS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

7 

 
A Constituição Federal define alguns direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Por 
exemplo, seu artigo 7º define os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 
 
A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece as normas que regulam as relações 
individuais e coletivas de trabalho, e foi estabelecida pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 
 
Além das leis, existem outras fontes, como: 
 

Convenções e acordos coletivos, estabelecidos com apoio de sindicatos. 
 

Dissídios coletivos (decisões tomadas por um juiz do Trabalho em controvérsias 
entre empregadores e empregados). 
 
Os regulamentos da própria empresa. 
 
A jurisprudência (decisões já tomadas por juízes que servem como base para outras 
decisões jurídicas). 
 
Os princípios do Direito do Trabalho (regras que norteiam a criação e aplicação do 
Direito do Trabalho). 
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Saiba quais são as  

formas de contratação  

de funcionários para 

montar sua equipe 
 

Publicado em 13 de setembro de 2017  

por Paulo Teixeira do Valle Pereira 

     

 
 

A montagem da equipe de trabalho é peça-chave para o sucesso de qualquer 
empreendimento. Numa empresa de pequeno porte, acertar nas contratações se torna ainda 
mais importante por causa do número reduzido de funcionários. Isso obriga você, dono do 
negócio, a buscar por profissionais que sejam competentes, comprometidos e colaborativos. É 
um grande desafio que começa a ser encarado já na decisão sobre quais serão as formas de 
contratação que a empresa irá adotar. É uma questão administrativa, mas que pode  refletir 
na rotina do negócio. Dependendo do tipo de vínculo poderá ser mais fácil ou mais difícil reter 
talentos. 
 
A forma de contratação pode ser um dos motivos para que um funcionário esteja pouco 
comprometido. É o caso de profissionais freelances, que prestam serviços como terceirizados, 
mas gostariam de ser efetivados com a carteira assinada. Sem receber uma sinalização sobre 
isso, são grandes as chances do foco estar dividido entre o trabalho e a busca por novas 
oportunidades. 
 
Da mesma maneira, mudar o tipo de vínculo pode ser uma estratégia para motivar 
funcionários. Por exemplo, no caso de um estagiário. Sabendo que poderá “migrar” num 
futuro para outra forma de contratação, ele poderá aumentar sua dedicação e interesse pelo 
negócio. Por isso, é importante que o estagiário receba atenção para que sua formação traga 
benefícios quando surgir uma vaga que ele possa assumir e ser efetivado. 
 
O mesmo vale para as contratações temporárias. Veja o exemplo dos períodos de vendas 
aquecidas no varejo, como Páscoa e Natal. Há sempre reportagens destacando o aumento de 
contratações e sempre destacando as expectativas de que o temporário se torne um emprego 
fixo. Como é isso na sua empresa? Contrata temporários? E como você trabalha a expectativa 
pela efetivação? 
 

Haja encargos para contratar 
 
As formas de contratação merecem sua atenção desde o início da empresa. Ou seja, é 
importante que você conheça todas as possibilidades para montar sua equipe e que isso 
trabalha a favor da eficiência e da produtividade do negócio. 
 
Para isso basta  ter uma gestão de pessoas que deixe evidente para todos na empresa quais 
as possibilidades de crescimento. Mesmo que demore para que você tenha um plano de 
cargos e carreira, apresentar caminhos para que um funcionário possa avançar profissional é 
sempre uma forma de motivação. 
 
Além destes pontos que relacionam as formas de contratação com o desempenho da equipe, 
temos outro que deve ser considerado pelo empreendedor: o impacto financeiro das 
contratações no caixa da empresa. Esta é sempre uma questão complicada de lidar. E é o 
impeditivo para que uma empresa possa crescer, gerar mais empregos e até promover seu 
estagiário mais competente a funcionário. A carga de impostos embutida na contratação via 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com Carteira Assinada, é muitas vezes apontada 
como um impedimento. São em média 65% sobre o valor do salário, contabilizando férias, 
13º, INSS e FGTS. 
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Quais são as formas de contratação de funcionários 
 
A questão dos encargos foi uma das principais motivações para a aprovação da Reforma 
Trabalhista, que teve o objetivo de flexibilizar justamente as formas de contratação. Entre os 
itens da reforma, foram criadas duas novas formas de contrato – o home office e o trabalho 
intermitente – e agora são 11 as possibilidades de uma empresa contratar um funcionário. Veja 
quais são, com informações do Sebrae e do Agência Brasil: 
 

Carteira assinada: A contratação com carteira assinada é indicada para quando um 

funcionário trabalha de forma fixa. Ele é registrado com base na CLT e o empregador é 
responsável pela garantia do 13º, FGTS, INSS, parcela do vale-transporte e de alimentação, 
além de férias. 
 

Estágio: Os encargos são menores, a contratação deve ser intermediada por um agente de 

integração (como o CIEE ou universidades) e a carga horária pode ser de, no máximo, seis 
horas diárias. É uma oportunidade para o empregador preparar o estagiário para uma futura 
efetivação. Ele é remunerado e tem direito a vale-transporte e férias remuneradas de trinta 
dias. 
 

Jovem Aprendiz: Jovens entre 14 e 24 anos, cursando regularmente o ensino médio, 

podem ser contratados. O contrato de trabalho é feito por escrito e tem prazo determinado, 
podendo ter duração máxima de dois anos, e ao longo dessa experiência, o programa assegura 
salário, férias, 13º, vale-transporte, vale-refeição, entre outros benefícios. A Lei do Jovem 
Aprendiz surgiu em 2000 e foi regulamentada em 2005, determinando todas as empresas de 
grande e médio porte a ter de 5% a 15% de jovens entre 14 e 24 anos do ensino médio ou 
fundamental. Os aprendizes cumprem uma jornada de trabalho de 4 a 6 horas por dia. 
 

Contratação temporária: Opção para empresas que possuem necessidades urgentes de 

um tipo de serviço em períodos de volume extra de trabalho ou atividades por tempo 
determinado. Além de atender sua demanda extra, a empresa obtém também isenção de 
custos adicionais como férias, 13º, INSS e FGTS. 
 

Terceirização: Com a Reforma Trabalhista passou a ser possível contratar terceirizados 

também para a atividade-fim da empresa. Antes era permitido apenas para serviços específicos 
como limpeza e segurança. Os benefícios desse tipo de vínculo são diminuição de custos com 
mão de obra e redução de custos com encargos. 
 

Home office ou trabalho remoto: Das novas formas de contratação esta é uma das mais 

esperadas por causa da facilidade de executar tarefas e manter-se conectado com a empresa à 
distância. Para ser formalizado, o trabalho em home office deve constar em acordo individual 
selado entre o funcionário e a empresa. Tudo o que o trabalhador usar em casa será 
formalizado com o patrão via contrato (equipamentos e gastos com energia e internet) e o 
controle do trabalho será feito por tarefa. 
 

Trabalho intermitente: O trabalhador é remunerado por jornada ou por hora de serviço, 

tendo direito a férias, FGTS, INSS e 13º proporcionais. O valor da hora de trabalho deve 
constar em contrato e não poderá ser menor que um salário mínimo por hora, nem inferior ao 
que recebem outros funcionários que têm a mesma função na empresa onde é desempenhado o 
serviço. 
 

Trabalhador eventual: O trabalhador eventual presta um serviço assalariado, mas 

esporádico e de curta duração. Ele é caracterizado pela ausência de permanência no local de 
trabalho. Por exemplo: professores que dão aulas apenas quando o titular e o substituto estão 
ausentes são considerados eventuais. Como não tem vínculo trabalhista, o eventual não tem 
direito a benefícios. Recebe apenas o valor pelo serviço realizado. 
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Trabalhador Autônomo: Ocorre quando profissionais liberais prestam serviço para uma 

companhia e não têm empresa aberta. O salário é pago mediante o RPA – Recibo de 
Pagamento a Autônomo. Este documento simples é elaborado pelo contratante na hora de 
efetuar o pagamento. O trabalhador autônomo não tem direitos trabalhistas, mas pode se 
cadastrar no INSS como contribuinte individual. Ele terá direito a auxílio-doença, auxílio-
reclusão, salário-maternidade, pensão em caso de morte e aposentadoria por idade, invalidez 
ou tempo de contribuição. 
 

 
 
Contrato de experiência: Empregadores podem estabelecer que o funcionário cumpra 

um período de experiência de até 90 dias antes de firmar o contrato por tempo 
indeterminado. Para isso, ele deve assinar um contrato e ser registrado como CLT, tendo 
direito aos benefícios oferecidos pela empresa. 
 

Trabalho em regime de tempo parcial: Este é aquele trabalho cuja duração não 

excede a 25h semanais. Desde a LC nº 150/2015 o empregado doméstico também pode se 
submeter ao trabalho em regime de tempo parcial. O salário pago ao empregado sob regime 
de tempo parcial é proporcional a sua jornada, em relação ao empregado que cumpre, nas 
mesmas funções, tempo integral. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de 
trabalho, na modalidade do regime de tempo parcial, o empregado tem direito a férias 
proporcionais conforme Lei complementar. 
 
 
http://blog.sebrae-sc.com.br/formas-de-contratacao-de-funcionarios/ 
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A VAGA É SUA! 

 

 
Tarefas do departamento de pessoal relativas a: 
 

ADMISSÃO ROTINAS DE TRABALHO DESLIGAMENTO 

Registro 
do empregado 
 

Jornada de trabalho 
Folha de pagamento 
Benefícios 
Bonificações 
Contribuições sociais 

Rescisão do 
contrato 
de trabalho 

 
O registro do empregado 
 
Para ser contratado com vínculo empregatício, o empregado deve apresentar 
alguns documentos à organização: 
 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 
2. Atestado de exame médico, de acordo com o PCMSO 
(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 
 
3. Certificado de reservista, para o candidato do sexo masculino. 
 
4. Comprovante de residência (pode ser uma conta de água, luz, telefone ou um extrato 
bancário). 
 
5. Inscrição no PIS. 
 
6. Cédula de identidade. 
 

7. Documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
 
8. Certidão de casamento (com eventual separação judicial ou divórcio), ou declaração de união 
estável. 
 
9. Caso tenha filhos: 

– Certidão de nascimento dos filhos. 
– Declaração de escola acerca de filho ou menor pobre. 
– Certidão de guarda e tutela. 
– Caderneta de vacinação dos filhos menores. 

 
10. No caso de um candidato solteiro ou sem filhos, este deve fornecer um Termo de 
Responsabilidade e declaração de inexistência de filhos, e também uma declaração de quais 

http://www.efivest.com/
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pessoas tem como seus dependentes. O Termo de Responsabilidade deve ser preparado pela 
organização empregadora. 
 

Para que informações sobre filhos e casamento? 
 
Elas são necessárias para a organização calcular o desconto de Imposto de Renda na Fonte do 
empregado. 
 
Os exames médicos não são feitos apenas no momento da admissão: eles são 
obrigatórios por lei a cada dois anos para empregados com idade entre 18 e 45 
anos, quando houver mudança de função e também no momento da demissão. Os exames 
médicos são de responsabilidade da organização, que tem obrigação de pagar todas as 
despesas relativas a eles. 
 

O trabalhador apresentou todos os documentos. E agora? 
 
Uma vez apresentados esses documentos, a organização deverá seguir o seguinte fluxo: 
 
1. ELABORAR O CONTRATO DE TRABALHO 
 
Informar a função, o horário e o local de trabalho, a remuneração (por hora, dia ou mês), a 
data de início e término do contrato, a possibilidade de prorrogação mediante comunicação ao 
sindicato e anotação na carteira profissional, indenização no caso de rescisão antes do  prazo 
fixado, data e assinatura do empregado e do empregador. 
 
2. ANOTAR NA CARTEIRA PROFISSIONAL 
Informar: data de admissão, dados da organização empregadora, valor da remuneração, 
nome do sindicato para o qual será recolhida a Contribuição Sindical e o período de 
experiência. 
 
3. ELABORAR UMA FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO 
Colocar todas as informações do contrato de trabalho. 
 
4. ENTREGAR AO EMPREGADO O REGULAMENTO INTERNO 
Esse regulamento integra o contrato de trabalho. 
 
5. PEDIR AO EMPREGADO QUE PREENCHA UMA FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VALE--
TRANSPORTE 
Ele vai informar o trajeto que faz na ida e na volta e o valor de vale 
que necessita. Em alguns casos, dependendo do salário, não compensa 
ao empregado optar por receber vale-transporte, visto que 
ele será descontado em 6% ao final de todo mês. 
 
6. IMPLANTAR OS DADOS DO EMPREGADO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA 
EMPRESA 
Por exemplo: folha de pagamento, registro do empregado, registro de frequência (marcar o 
ponto) etc. 
 
7. CADASTRAR O EMPREGADO NO PIS/PASEP 
Fazer isso através do formulário Documento de Cadastramento do Trabalhador – DCT em 
duas vias e enviado à Caixa Econômica Federal. 
 
8. REALIZAR O CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED 
O CAGED deve ser preenchido todos os meses, até o dia 7 do mês subsequente, sempre que 
ocorrer a admissão ou a demissão de um empregado. 
 
Atenção! Existem outras informações a anotar na carteira de trabalho: mudanças de 
remuneração, rescisão contratual, período de férias. Pela lei, a organização deve fazer essas 
anotações em carteira em 48 horas, e a carteira deve ser recebida e devolvida mediante 

recibo assinado pelo empregado. 
 
A marcação do ponto é obrigatória pela lei para empresas com mais de dez empregados. 
Pode ser feita por meio mecânico ou similar, ou mesmo assinatura do livro de ponto, podendo 
o horário de refeição ser anotado ou não, a critério do empregador. 
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O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 
 
Quando um empregado começa a trabalhar na organização, há uma grande incógnita: será que 
ele é a pessoa certa, será que vai se adaptar à função? Por isso, a lei permite firmar um 
contrato de experiência. 
 
Por exemplo, o contrato de trabalho pode ser assinado por 60 dias, prorrogáveis por mais 30, 
ou então por 45 dias prorrogáveis por outros 45. 
 
Se o empregador não afastar o empregado de suas funções depois de terminado o contrato de 
experiência, o contrato de trabalho passa a valer por tempo indeterminado.  
 
O contrato de experiência tem como objetivo testar a aptidão do candidato a um cargo. Ele 
deve ser feito por escrito e ter uma duração máxima de 90 dias. Esse período serve também  
para a adaptação do funcionário ao novo cargo.” 
 
 

UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 
Uma das funções rotineiras em um DP é o preenchimento da carteira de trabalho de novos 
funcionários. Partindo da admissão de um funcionário hipotético, Pedro Silva, escreva no seu 
bloco de notas as informações necessárias. Em seguida, compare o que escreveu com a 
sugestão de resposta que você encontra no final deste estudo. É importante destacar que o 
contrato é por tempo determinado (60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias). 
 

1. Se um funcionário observa que se aproxima o período que lhe dá o direito a férias, o que ele 

deve fazer? 
a) Não precisa fazer nada, é só aguardar o dia certo chegar e sair de férias. 
b) É preciso que ele peça autorização à chefia direta. Sendo autorizado, deve solicitar as férias 
ao DP com um mês de antecedência. 
c) Na véspera do dia em que pretende tirar férias, ele deve solicitar as devidas providências ao 
DP. 
 

2. A principal razão para haver controle de ponto nas empresas é: 

a) Evitar que os funcionários trabalhem por menos tempo do que o devido. 
b) Cumprir a lei, que determina a obrigatoriedade do controle de ponto para empresas com 
mais de dez empregados. 
c) Controlar o gasto da empresa com o pagamento de horas extras. 
 

3. Cada empresa tem um processo de seleção e contratação de novos funcionários. 

Faça uma pesquisa no local em que você trabalha (ou consulte um amigo que esteja 
empregado) e veja, na empresa escolhida (a sua ou a dele), como é esse processo. 
 

VALE SABER 
A contratação de deficientes físicos 
De acordo com a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.289/99, as empresas devem 
obrigatoriamente manter deficientes físicos em seu quadro de empregados. 
O percentual de vagas destinadas a essas pessoas varia de acordo com o número de 
empregados da empresa: 
 

Percentual de vagas 
Número de empregados  

da empresa 

2% 100 a 200 

3% 201 a 500 

4% 501 a 1.000 

5% Mais de 1.000 

 
Algumas organizações especializadas em consultoria e colocação de deficientes em 
organizações: Escola de Gente – http://www.escoladegente.org.br 
 
IBDD – Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
http://www.ibdd.org.br 
 
CVI – Centro de Vida Independente – 
http://www.cvi-rio.org.br 
 
Assim, por exemplo, se a empresa tem mil empregados, precisará ter pelo menos 20 vagas 
destinadas a deficientes físicos.  
 

http://www.efivest.com/
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As empresas devem adequar suas instalações de modo que essas pessoas tenham condições 
de trabalho e circulação, e também devem prover formação aos contratados, caso haja 
necessidade. 
 
É muito comum que as organizações contratem consultorias especializadas para saber como 
lidar com o deficiente em seu ambiente de trabalho. 
 
FILME 
Pegue seu emprego e... (Take this job and shove it), de Gus Trikonis, EUA, 1981. 
O filme trata de forma bem-humorada do conflito de interesses entre patrão e 
empregados. 
 
MÚSICA 
“Construção”, Construção, Chico Buarque, Philips, 1971. 
[...] 
E atravessou a rua com seu passo tímido 
Subiu a construção como se fosse máquina 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 
Tijolo com tijolo num desenho mágico 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima 
Sentou pra descansar como se fosse sábado 
Agonizou no meio do passeio público 
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 
[...] 
 
A música reflete um sistema de trabalho em que o ser humano é desumanizado, sendo 
tratado como coisa. O personagem central, um pedreiro, passa por um processo que se 
intensifica a cada verso. O trabalhador, que nem nome tem, passa despercebido diante da 
sociedade, que desdenha o próximo e não tem interesse pelo comunitário. As pessoas só se 
dão conta da existência do tal trabalhador quando ele sofre um acidente fatal, “atrapalhando 
o tráfego”, “o público” e o “sábado”, que é um dia convencional de lazer, divertimento. Assim, 
apesar do seu anonimato, ele perturbou a sociedade, desfez a harmonia das coisas. 
 
 
GLOSSÁRIO 
União estável 
Quando um casal vive junto sem casamento legal (no civil). 
 
Dissídio 
Denominação genérica das divergências surgidas nas relações entre empregados 
e empregadores e submetidas para solução à Justiça do Trabalho. Pode ser 
individual ou coletivo. 
 

Dissídio coletivo 
Controvérsia entre categorias profissionais (empregados) e econômicas 
(empregadores). A instauração de processo de dissídio coletivo é feita por uma 
entidade sindical e pode ser de natureza econômica ou jurídica. Pode ser ainda 
originário (quando não existirem normas e condições em vigor decretadas em 
sentença normativa); de revisão (para rever condições já existentes) e de greve 
(para decidir se ela é abusiva ou não). 
 
Mediador 
Pessoa chamada a intervir como árbitro entre duas partes numa situação de conflito. 
 
Tribunal Regional do Trabalho 
Local onde são julgadas as causas trabalhistas da respectiva região. 
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CARTEIRA DE TRABALHO  

E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 
Após os procedimentos pré-admissional (processo de recrutamento e seleção e exame médico) 
o candidato selecionado vai ser contratado na condição de empregado. Para isto, ele deve 
apresentar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que esta seja anotada e 

assinada. 
 
Nenhum emprego ou atividade profissional pode ser exercido sem que o interessado esteja de 
posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 
Na CTPS deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos 
para o reconhecimento dos direitos do trabalhador perante a Justiça do Trabalho, bem como 
para a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários. 
 
OBRIGATORIEDADE 
 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é obrigatória para o exercício de qualquer 
emprego, inclusive o rural e doméstico, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por 
conta própria de atividade profissional remunerada. 
 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será, ainda, obrigatória: 
 
a) para quem, proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia 
familiar assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria 
subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração; 
 
b) para aquele que, em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não 
excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
FORNECIMENTO DA CARTEIRA 
A CTPS será fornecida ao interessado no prazo mínimo de 2 e máximo de 15 dias úteis, contado 
a partir da data constante do protocolo mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) duas fotos 3 x 4cm, fundo branco, com ou sem data, coloridas ou branco e preto, iguais e 
recentes; 
 
b) qualquer documento oficial de identificação pessoal, no original ou por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, onde possam ser 
colhidos dados necessários ao preenchimento de sua qualificação civil na CTPS. 
 
ASSINATURA NA CARTEIRA 
 
A CTPS será assinada pelo trabalhador em local apropriado, e terá também sua impressão 
digital do polegar direito. 
 
Na impossibilidade temporária ou permanente de colher a assinatura, ou a impressão digital, 
deverá ser lançado nos campos respectivos “vide Anotações Gerais.” Neste campo deverá 
constar a observação quanto à impossibilidade de se colher assinatura e a impressão digital do 
interessado. 

 

http://www.efivest.com/
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Se o trabalhador não souber assinar, a CTPS será emitida somente com a impressão digital, 
apondo-se no campo destinado à assinatura a anotação quanto à impossibilidade da 
assinatura. 
 
ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL OU INDICAÇÃO DE DEPENDENTES 
 
As anotações relativas à alteração do estado civil do portador da CTPS poderão ser feitas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto , não é obrigação do Departamento Pessoal de 
fazer tal anotação.  
 
Caberá ao INSS efetuar os registros relativos à declaração de dependentes. 
 
ESGOTAMENTO DOS ESPAÇOS 
 
Em caso de imprestabilidade ou esgotamento dos espaços destinados a registro e anotações, 
o trabalhador deverá obter outra CTPS. 
 
A CTPS de continuação será identificada através de carimbo com a inscrição própria, colocado 
na folha de identificação, acima do número da CTPS. 
 
Para emissão da CTPS de continuação o interessado deverá apresentar a CTPS anterior, 
comprovando o preenchimento total dos espaços de pelo menos um dos campos. Os ainda 
não esgotados devem ser inutilizados com carimbo próprio. 
 
VALIDADE DA CARTEIRA 
 
Não terá validade a CTPS que apresentar emendas, rasuras, falta ou troca de fotografias e 
que não contiver a impressão digital do titular, sua assinatura e assinatura do emissor, salvo 
as exceções. 
 
ANOTAÇÕES PELO EMPREGADOR 
 
Ao admitir o empregado, a empresa deve exigir a entrega de sua Carteira de Trabalho. 
 
Ao receber a CTPS, a empresa deve fornecer um recibo ao empregado e terá o prazo 
improrrogável de 48 horas para nela anotar, especificadamente, a data de admissão, a 
remuneração e condições especiais do contrato de trabalho, se houver. 
 
O recibo de entrega da CTPS e o comprovante de devolução podem ser elaborados de acordo 
com os seguintes modelos: 
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CONTRATO DE TRABALHO 

 
A primeira anotação que a empresa faz na CTPS do empregado é o registro do contrato de 
trabalho. 
 
A CTPS tem folhas específicas para essa anotação, que reproduzimos a seguir:  

 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
 
Na CTPS deve ser anotado o número correspondente à CBO relativa à função que o empregado 
vai desempenhar na empresa. 
 
 
A anotação do contrato de trabalho na CTPS não impede a empresa de efetuá-lo em documento 
à parte. 
 
Isto deve ocorrer, principalmente nos contratos por prazo determinado que é o caso, por 
exemplo, do contrato de experiência. 
 
Assim sendo, uma vez realizado o contrato de experiência é aconselhável que se faça, na parte 
destinada a “Anotações Gerais” da CTPS, apontar a duração do contrato e, quando for o caso, a 
sua respectiva prorrogação. 
 
Essas anotações podem ser feitas da seguinte forma: 
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O empregador que contratar empregados por prazo determinado com base na Lei 9.601/98 
tem que anotar tal condição na CTPS, indicando o número de regência da lei. Esta anotação 
deve ser feita na folha de “Anotações Gerais”. 
ANOTAÇÕES PERIÓDICAS 
 
Como a CTPS se destina a comprovar os direitos do empregado, ela foi concebida para conter 
informações da vida funcional do mesmo. Algumas das informações são feitas 
periodicamente, pois são direitos ou obrigações que acontecem em épocas próprias, como 
demonstramos a seguir: 
 
a) Alterações Salariais 
 
A atualização será efetuada na data-base da categoria a que pertença o empregado, salvo na 
recisão contratual ou a seu pedido, para fins previdenciários. O empregador fica obrigado, 
quando solicitado pelo trabalhador, a informar as alterações salariais havidas posteriormente 
à última constante da CTPS. 
 
A CTPS tem campo próprio para essa a notação, que pode ser preenchido da seguinte forma: 

 
b) Férias 
 
O empregado não pode entrar em gozo de férias sem apresentar ao empregador sua CTPS, 
para que nela seja anotada a respectiva concessão. 
 
A CTPS tem campo específico para anotação das férias, devendo a primeira linha conter as 
datas de início e do término do gozo, e a segunda linha o ano que se iniciou e o que terminou 
o período aquisitivo das férias, como demonstramos a seguir: 
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No caso de férias coletivas, quando o número de empregados abrangidos for superior a 300, a 
empresa poderá efetuar as anotações nas CTPS, mediante utilização de carimbo. 
 
c) Contribuição Sindical 
 
Ao admitir empregado no decurso do ano, excetuando-se no mês de março, as empresas 
devem exigir a apresentação da prova de quitação da Contribuição Sindical do respectivo ano. 
Essa comprovação sempre foi feita através da apresentação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), 
devidamente anotada pelo empregador anterior. Entretanto, como o novo modelo da CTPS não 
possui página destinada à anotação da Contribuição Sindical, a empresa deve exigir que o 
empregado apresente uma declaração da empresa anterior de que ele foi descontado da 

referida contribuição. 
 
Ficha de Anotações e Atualização 
 
O empregador poderá adotar a Ficha de Anotações e Atualizações da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, cuja cópia deve ser fornecida ao empregado mediante recibo, em 
periodicidade nunca superior a 12 meses, a qual passará a fazer parte integrante da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
 
Mesmo adotando a Ficha, o empregador continua obrigado a atualizar a CTPS na data-base da 
categoria a que pertença o empregado, na rescisão de contrato ou a seu pedido, para fins 
previdenciários. Ele está obrigado, ainda, a anotar na CTPS original a admissão, extinção do 
contrato de trabalho, ou, se o empregado exigir, do último aumento salarial. 
 
A Ficha será parte integrante da CTPS. 
 
Modelo da Ficha 
 
A Ficha deverá ser impressa com identificação completa da empresa, do empregado e do 
período a que se refere, conter assinatura digitalizada do empregador ou do representante 
legal. 
 
Histórico 
A partir da implantação do sistema eletrônico, o histórico completo contendo todas as 
anotações e atualizações ocorridas durante o contrato de trabalho, poderá, a qualquer tempo, 
ser solicitado pelo empregado, devendo ser fornecido em meio impresso. 
 
No término do contrato de trabalho, o empregador deverá fornecer ao empregado para arquivo 
pessoal um histórico completo. 
 
A Ficha não deve ser utilizada para as anotações referentes à Previdência Social. 
 
USO DE ETIQUETAS 
 
As anotações e as atualizações da CTPS poderão ser feitas com o uso de etiquetas gomadas, 
autenticadas pelo empregador ou seu representante legal. 
 
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, a empresa deve dar baixa na CTPS do 
empregado na mesma folha onde fez o registro inicial. 
 
No caso de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do empregador, sem justa causa, ou 
em virtude de paralisação, total ou parcial, de suas atividades, deve ser, ainda, anotado o 
número da Comunicação de Dispensa (CD) referente ao trabalhador dispensado. 

 
Essas anotações serão feitas da seguinte forma: 
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ANOTAÇÕES PROIBIDAS 
 
Não é permitido ao empregador fazer anotações na CTPS que abonem ou desabonem a 
conduta do empregado. As anotações desse tipo acarretam a inutilização do documento, com 
a consequente imposição de multa. 
 
FALTA OU RECUSA DE ANOTAÇÃO 
 
Recusando-se a empresa a fazer as anotações ou a devolver a CTPS recebida, pode o  
empregado comparecer pessoalmente ou por intermédio de seu sindicato, perante a 
Delegacia Regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. 
 
VALOR DAS ANOTAÇÕES 
 
As CTPS regularmente emitidas e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas 
Carteiras de Identidade e, especialmente: 
 

I – nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo 
de salário, férias ou tempo de serviço; 
II – para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional; 
III – perante o INSS. 
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Empresa é condenada a pagar R$10 mil por  

rasurar carteira de trabalho de ex-empregado 
 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento obrigatório e constitui o 
espelho da vida profissional do empregado. Por isso, o empregador deve ter muito cuidado ao 
manuseá-la. Por deixar de observar essa regra, rasurando a carteira de trabalho de um ex-
empregado, um grupo econômico do ramo de móveis e decorações foi condenado a pagar 
indenização por danos morais no valor de R$10 mil. 

O caso foi apreciado em grau de recurso pela Turma Recursal de Juiz de Fora. Atuando como 
relatora, a desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini explicou que, em virtude de 
sentença prolatada em outra reclamação trabalhista, a empregadora fez constar a seguinte 
informação na CTPS do reclamante: “por determinação de sentença proferida nos autos 
01097/13 a remuneração é a base de comissões cuja média mensal é R$2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais)”. Ao tentar consertar o erro, piorou a situação. É que, conforme registrado na 
decisão, a carteira ficou rasurada, suja, borrada e com tinta inclusive em páginas que nada 
tinham a ver a relação contratual. 

“A Carteira de Trabalho, como se sabe, constitui o principal elemento de identificação 
profissional do trabalhador e sua relevância, para este, transpõe os muros da relação mantida 
com o empregador, espraiando-se em sua vida social”, destacou a julgadora. Referindo-se ao 
documento como “emblema de cidadania”, lembrou que, por meio dele, o empregado pode, por 
exemplo, demonstrar a sua condição funcional e seus rendimentos em estabelecimentos 
comerciais e bancários. Esses são os dados usualmente exigidos para concessão de 
empréstimos e para aquisição de produtos a prazo. 

A magistrada pontuou também que a carteira de trabalho se mostra imprescindível para que o 
trabalhador possa fazer prova dos dependentes perante a Seguridade Social. Além disso, é 
usada no cálculo de eventuais benefícios acidentários (artigo 40, II e III, da CLT). 

Para a julgadora, não há como aceitar correção de anotação indevida na carteira do reclamante 
de forma tão grosseira, “transpondo os limites de tolerância e proteção conferidos ao 
importante do documento pelo art. 29 e seguintes da CLT”. Se há equívoco no registro do 

salário, ela explica que o empregador deve ressalvá-lo no campo próprio da carteira de 
trabalho. A rasura nunca deve ser feita, pois pode ensejar questionamentos futuros, ainda mais 
quando se trata de quantia paga a título de remuneração pelo trabalho prestado. 

Na avaliação da desembargadora, a conduta da empregadora causou dano moral passível de 
reparação. Aplicou ao caso os artigos 186 e 927 do Código Civil, citando precedentes do TRT de 
Minas no mesmo sentido. As decisões reconheceram que a rasura na carteira de trabalho 
configura desrespeito ao trabalhador, violando princípios constitucionais relativos à dignidade 
da pessoa humana e ao valor social do trabalho. 

O valor da indenização, fixado em R$10 mil na sentença, foi considerado condizente com a 
gravidade da lesão, as finalidades punitiva e reparatória e a vedação ao enriquecimento sem 
causa do ofendido. A Turma de julgadores acompanhou o entendimento. 

Fonte: TRT3 

 

Site: http://www.aquinoediasadvocacia.com.br/empresa-e-condenada-a-pagar-r10-mil-por-

rasurar-carteira-de-trabalho-de-ex-empregado/ 
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VAMOS FALAR DA VIDA ALHEIA... 
 
A turma da empresa sempre achara Seu Almeida excessivamente rigoroso. Puxa, afinal, qual 
o problema de ser um pouco mais flexível de vez em quando?  
 
Foi assim que todos pensaram no caso do Carlos, o contínuo. Com apenas dezenove anos, era 
o empregado mais jovem do escritório. Os amigos de Carlos se reuniam para jogar 
videogame nas quartas-feiras às seis horas da tarde, mas ele largava o emprego exatamente 
naquele horário e ainda tinha uma hora de condução pela frente, até o lugar do encontro. 
 
A solução que Carlos encontrou foi pular a hora de almoço. Como quem não quer nada, ele 
arrumava algum trabalho para fazer, e quando eram cinco da tarde, fazia cara de quem 
estava cansado e com fome. 
 
– Seu Almeida, hoje tinha tanto serviço que eu nem tirei hora de almoço, posso sair uma hora 
mais cedo? 
 
– Pode, Carlos.  
 
Carlos se animou, e na quarta-feira seguinte foi a mesma coisa. Sanduíche feito pela mãe na 
mochila, engolido rapidamente em cinco minutos. 
 
– Seu Almeida, vou sair mais cedo hoje porque não consegui almoçar. 
 
Na terceira vez, Seu Almeida foi implacável. 
 
– Carlos, chega. Hoje é a última vez. Na quarta-feira que vem você faça o favor de tirar hora 
de almoço normalmente. Está proibido de pular a hora do almoço a partir de agora, certo? 
 
– Mas Seu Almeida, e se alguém me pedir serviço logo nessa hora? 
 
– Manda falar comigo, avisa que eu não autorizo. 
 
Ronaldo, outro empregado da mesma empresa, também não teve facilidades. Estava 
estudando para o ENEM, e pediu ao Seu Almeida para ficar no escritório depois do expediente 
para poder fazer exercícios da internet, pois não tinha conexão em casa. 
 
– Nem pensar. Quando forem seis horas, você precisa sair do escritório e ir embora. – disse 
Seu Almeida, novamente inflexível. 
 

Mas quem ouvia os argumentos de Seu Almeida, acabava concordando com ele.  
 
– Alguns funcionários não entendem que lei é lei, existe para ser cumprida. É obrigatório por 
lei que o empregado tire pelo menos uma hora de almoço. E da mesma forma, se um 
funcionário ficar continuamente depois da hora no escritório, um dia pode pleitear horas 
extras. E quer saber? O juiz pode nem dar confiança, vai obrigar a empresa a pagar. 
 
O que ninguém entendia era como uma pessoa tão responsável e consciente como Seu 
Almeida podia ser irmão do Adalberto, que tinha um posto na praia e vendia água de coco. 
Adalberto achava graça dessa história de lei trabalhista, tudo para ele era na base da 
informalidade. 
 
– Gente, aqui é praia, tem que ser tudo relax, tem que entrar no clima. 
 
Quando os cocos chegavam, ele pedia a dois meninos que sempre andavam por ali para 
ajudar a cortar os cocos com seu facão e colocar a água dentro de garrafinhas.  
 
No final do dia, dava dez reais para cada um.  
 
E não é que os pais dos meninos entraram na Justiça contra o Adalberto? Ele estava 
contratando menores de treze anos, o que por si só já é proibido. Além disso, a contratação 
dos meninos não seguia nenhuma das normas trabalhistas exigidas por lei. Mas o pior de tudo 
é que o trabalho que os meninos faziam, mexendo com facão ao cortar cocos, foi considerado 
perigoso e insalubre pelo juiz. Assim, o estabelecimento de Adalberto foi multado e ele foi 
obrigado a indenizar os meninos por danos morais. 
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A JORNADA DE TRABALHO 

 
Segundo a Constituição Federal, a jornada de trabalho deve ser de oito horas diárias e 44 horas 
semanais. Esse limite só pode ser superado em casos excepcionais, previstos na CLT (por 
exemplo, um caso de força maior, em que a organização empregadora tenha que fazer um 
trabalho emergencial, que é inevitável e imprevisível, e foge ao controle do empregador). 
 
 
É comum o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento nos serviços de guarda (por 
exemplo, guarda-noturno, vigia, porteiro) ou no serviço de auxílio (enfermeiras, médicos). 
Também acontece em fábricas onde a produção é contínua e as máquinas não são desligadas, 
como o caso da indústria de papel ou de refinamento de petróleo. Nesse caso, a jornada deve 
ser de seis horas diárias e 36 horas semanais. 
 

AS HORAS EXTRAS 
São consideradas horas “extras” aquelas trabalhadas após o expediente normal de trabalho. 
Não é permitido pela lei fazer horas extras antes do início do expediente. O trabalhador poderá 
fazer até duas horas extras por dia, e estas serão remuneradas com um acréscimo de, no 
mínimo, 50% sobre seu valor. 
 
Algumas empresas trabalham em um sistema de jornada de trabalho chamado Semana Inglesa, 
ou seja, o empregado trabalha acima das 8 horas diárias durante a semana (segunda a sexta-
feira) para compensar as 4 horas que deveriam ser cumpridas aos sábados. 
 
Imagine que você trabalha no DP de uma empresa. Um 
trabalhador que recebe um total de verbas salariais 
de R$ 800,00 por mês tem uma jornada das 9h às 18h. 
No mês concluído, ele trabalhou cinco dias até as 20h. 
Calcule quanto ele deve receber pelas horas trabalhadas 
a mais. Registre no seu bloco de notas e, em seguida, 
prossiga a leitura. 
 
Você acertou se, em primeiro lugar, dividiu o salário do empregado por 220 para encontrar o 
valor da hora trabalhada. 

800/220 = 3,64 
 
Em seguida, acrescentam-se 50% ao valor da hora, para encontrar o valor da hora extra: 

3,64 x 1,5 = 5,46 
 
Finalmente, multiplica-se esse número pelo total de horas extras trabalhadas, para chegar ao 
valor que o empregado deve receber por elas: 

5,46 x 10 = R$ 54,60 
 

Como apareceu o número 220? Para o cálculo da hora extra, o salário deve ser dividido pelo 
número de horas dos dias úteis trabalhados no mês. Calculando-se: 7 horas e vinte minutos de 
trabalho por dia, e 30 dias (somando dias úteis, domingos e feriados). 
 
No caso de a hora extra ser feita no dia de folga do empregado, ela deverá ser remunerada 
com um acréscimo de 100% sobre seu valor, ou seja, o dobro, por tratar-se do dia definido por 
lei como o do repouso semanal remunerado. 
 
Muitas empresas optam pela solução do “banco de horas”. Nessa modalidade, as pessoas 
podem fazer um sistema de compensação, folgando as horas trabalhadas a mais em outros 
dias.  
 
O acordo entre o empregado e o empregador acerca do banco de horas deverá ser assinado 
pelo empregado quando da sua contratação. 
 
Os Sindicatos dos Trabalhadores fecham anualmente com as empresas (ou órgão 
representativo destas) as Convenções Coletivas das categorias. Nelas são acordados os 
aumentos salariais, índices de remuneração de horas extras e adicionais. 
 
Em muitas delas, a remuneração pela hora extra trabalhada é acima dos 50% previstos pela 
CLT. 
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O QUE É O SALÁRIO? 

 
 

 
 
O salário é uma importância fixa, em dinheiro, paga ao empregado por mês, dia ou hora. Ele 
é estabelecido no momento da contratação, podendo ser aumentado ao longo da permanência 
do empregado na organização. 
 
Adicionais concedidos ao salário  
 
Em algumas situações especiais, o empregado poderá ter um adicional de salário. 
 
• Adicional noturno: o trabalho noturno, feito por empregado urbano, das 22h às 5h da 
manhã, terá a remuneração acrescida em, no mínimo, 20% do valor da hora normal. 
 
• Adicional de insalubridade: pode variar de 10 a 40% do salário mínimo, e é pago a 
empregados que trabalham em áreas com extremo barulho, com manuseio de produtos 
químicos ou lixo, locais com muita poeira, e qualquer outra situação que possa afetar a saúde 
do empregado. 
 
• Adicional de periculosidade: deve ser de 30% sobre o salário-base do empregado, e é 
pago a empregados que trabalham em atividades perigosas, que envolvam o manuseio de 
materiais inflamáveis ou explosivos, eletricidade etc.” 
 
• Adicional de transferência: tem o objetivo de remunerar o empregado que precisa 
provisoriamente prestar um serviço em outra localidade que não aquela na qual foi 
contratado. 
Nesse caso, o acréscimo será de 25% sobre o salário-base do empregado, e durará o tempo 
em que ele trabalhar nessa outra localidade. 
 
A hora normal tem a duração de 60 (sessenta) minutos e a hora noturna, por disposição 
legal, nas atividades urbanas, é computada como sendo de 52 (cinquenta e dois) minutos e 
30 (trinta) segundos. Ou seja, cada hora noturna sofre a redução de 7 minutos e 30 
segundos, ou ainda 12,5%, sobre o valor da hora diurna. 
 

A REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO 
 
Conforme estipulado pelo art. 457 da CLT, a remuneração do empregado é composta do 
salário mais comissões, percentagens, gratificações ajustadas, gorjetas, diárias de viagens e 
abonos pagos pelo empregador. 
 
De onde vem a palavra “salário”? 
O termo tem origem no latim salarium, “pagamento em sal” – forma primária de 
remuneração oferecida aos soldados romanos. Isso mesmo: eles recebiam seu pagamento em 
sal, que depois utilizavam como moeda em suas operações de compra e venda. Pode parecer 
estranho, mas, numa época em que não existiam geladeiras, o sal era considerado um 
precioso elemento para a conservação de alimentos, sendo muitas vezes chamado até de 
“ouro branco” . 
 
Ainda, além do pagamento em dinheiro, é considerado remuneração a habitação, vestuário ou 
outras prestações que a empresa oferecer habitualmente ao empregado.  
 
O salário deve ser pago mensalmente, podendo a organização conceder um adiantamento 
quinzenal.  
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A Constituição Federal estabelece três princípios de proteção ao salário do trabalhador: 
 

A LEI DIZ O QUE QUER DIZER QUE... 
Irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo 
coletivo. 

Uma vez estabelecido, o salário não pode ser 
reduzido, a não ser que isso seja um acordo da 
classe de trabalhadores. 

Proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa. 

É crime uma organização não pagar ao 
empregado o salário estabelecido no contrato. 

Proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil. 

Não se pode pagar um salário menor a um 
profissional por ele ser mulher, por ser mais jovem 
que outro empregado, e demais casos citados. 

 
E se a organização enfrenta um momento de dificuldades e não pode pagar os 
salários? 
Nesse caso, é possível fazer um acordo coletivo, junto ao sindicato dos empregados, e 
estabelecer uma data para o pagamento. Se a organização não fizer o pagamento na data 
acordada, poderá pagar uma multa por empregado e responder a processo criminal por 
retenção de salário. 
 

 
 

Que tipos de descontos salariais o trabalhador poderá observar em 

sua folha de pagamento? 
 
A lei autoriza alguns descontos salariais: 
• INSS – parcela do empregado. 
• Retenção do Imposto de Renda na Fonte. 
• Pensão alimentícia. 
• Adiantamentos salariais. 
• Faltas sem justificativas. 

• Vale-transporte (parte de responsabilidade do empregado). 
• Vale-refeição, desde que a empresa esteja registrada no PAT (Programa de Alimentação 
do Trabalhador) do Ministério do Trabalho. 
 
Existem alguns descontos voluntários que podem ser autorizados pelo empregado, tais como: 
convênios com comércio (farmácias, óticas), seguro-saúde, cesta básica, programa de 
previdência privada, seguro de vida, entre outros. 
 
O cartão de ponto deve ser assinado mensalmente pelos empregados. 
 

A MARCAÇÃO DE PONTO 
 
A marcação de ponto no horário de entrada e de saída é obrigatória para as organizações com 
mais de dez empregados; porém, não é obrigatória nos intervalos para refeição e descanso. O 
ponto pode ser marcado de diversas maneiras: 
• Mecanicamente, por cartão de ponto. 
• Eletronicamente. 
• Manualmente, em uma folha ou livro de ponto. 
 
O empregado que trabalha em áreas externas à organização também deve marcar ponto. Fica a 
cargo da organização levar o ponto até ele, diariamente. 
  
 
E os intervalos para descanso? 
 
Nas jornadas diárias de trabalho de mais de seis horas, a empresa deverá conceder um 
intervalo de uma até duas horas para repouso e alimentação. 
 
No caso de jornadas de trabalho de menos de seis e mais de quatro horas, o empregado deverá 
ter um intervalo de quinze minutos. 
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O intervalo entre uma jornada de trabalho e outra é de, no mínimo, 11 horas. 
 
Até Deus descansou! Você certamente conhece o relato da criação do mundo que está na 
Bíblia. O relato diz que “Deus fez em seis dias o Céu e a Terra, o mar e tudo o que neles há, e 
ao sétimo dia descansou; por isso o Senhor abençoou esse dia, e o santificou”. Muitas 
religiões seguem essa prática e também recomendam às pessoas um dia obrigatório de 
descanso por semana. 
 
Repouso semanal remunerado 
 
Toda empresa é obrigada pela lei a conceder um dia de repouso semanal remunerado, que 
normalmente acontece aos domingos. Esse dia representa um prêmio por cumprir a jornada 
de trabalho semanal. 
 
Existem situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem 
prejuízo de salário, conforme dispõe o artigo 473 da CLT:  
• Até dois dias consecutivos, por falecimento do cônjuge, de parentes próximos, como avós, 
pais, filhos, netos, irmão, ou de dependentes econômicos. 
• Até três dias, se o empregado se casar. 
• Por cinco dias consecutivos, em caso de nascimento de filho. 
• Por um dia a cada doze meses, para doação de sangue. 
• Até dois dias consecutivos, para tirar título de eleitor. 
• Por doença, nos quinze primeiros dias, mediante apresentação de atestado médico. 
 
O que acontece quando uma funcionária fica grávida? 
 
A mulher que descobre estar grávida deve informar o fato imediatamente à organização em 
que trabalha, entregando uma  cópia do exame que comprove sua gravidez. A partir desse 
momento, a empresa fica proibida de demiti-la sem justa causa. 
 
Sua estabilidade no emprego se inicia quando ela informa à empresa o seu estado, e termina 
somente após o vencimento da licença-maternidade. Nesse caso, a mulher tem direito a 120 
dias de licença remunerada no valor de seu salário normal. 
 
O salário será pago pelo empregador, que posteriormente será ressarcido pelo INSS. 
 
Da mesma forma, os empregados que forem pais também têm direito à licença, neste caso 
chamada licença-paternidade. O prazo é de cinco dias corridos, que podem ser contados a 
partir do dia seguinte ao parto, ou no mesmo dia do parto, se desde já o empregado 
ausentar-se do trabalho. 
 
Segundo a Constituição Federal, é proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a 
confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. 

 
Equiparação salarial 
 
De acordo com o art. 461 da CLT, o empregador é obrigado a remunerar com o mesmo 
salário empregados que executam o mesmo tipo de trabalho. Para que a equiparação seja 
obrigatória, é necessário que os empregados tenham funções idênticas, a mesma 
produtividade e perfeição técnica, o mesmo empregador e trabalhem na mesma localidade. 
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MO CALCULAR 13º SALÁRIO 

http://www.efivest.com/


PRÁTICAS E ROTINAS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

28 

13º SALÁRIO 

 

 
O 13º salário é um benefício pago ao final do ano. A lei diz que cada empregado tem direito a 
receber 1/12 do salário vigente por cada mês trabalhado no ano. 
 
Se uma pessoa trabalhou até quinze dias no mês, este deverá ser considerado como mês 
integral para o cálculo do 13º. 
 
O pagamento do 13º é feito em duas parcelas: a primeira deve ser paga até o dia 30 de 
novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro (dados de 2011). Assim, se um empregado 
foi admitido no início de junho – e, portanto, trabalhou sete meses na organização –, terá 
direito a receber, no final do ano, 7/12 de seu salário de dezembro. Se o empregado tiver 
trabalhado o ano inteiro, receberá um salário extra integral, no mesmo valor do salário 
recebido em dezembro. 
 
Devem ser considerados para o CÁLCULO DO 13º: adicionais ao salário, prêmios e 
gratificações pagas habitualmente ao empregado, menos as bonificações semestrais e anuais. 
 
Exemplo 01: 
Empregado admitido em 17 de julho de 2012 com salário de R$ 1.200,00 sem variáveis (hora 
extra, adicional noturno ,etc) 
 
Cálculo : 1200 / 12 ( meses do ano) x 06 ( meses trabalhados) = R$ 600,00 
 
Exemplo 02: 
Empregado admitido em 18 de julho de 2012 com salário de R$ 1.200,00 sem variáveis. 
 
Cálculo : 1200 / 12 ( meses do ano) x 05 (meses trabalhados) = R$ 500,00 
 
Nesse caso verificamos que no mês de julho foram trabalhados apenas 14 dias , sendo dessa 
forma não contabilizado o mês citado para o cálculo da gratificação. 
 
O trabalhador também terá direito a receber a gratificação quando da extinção do contrato de 
trabalho, seja por prazo determinado, por pedido de dispensa pelo empregado, ou por 
dispensa do empregador, mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro. 
 

Obs.: Só não tem direito ao décimo terceiro o empregado dispensado por justa causa. 
Casos especiais: 
 
Vale ficar atento a algumas situações especiais, que interferem no cálculo do décimo terceiro 
salário: 

 Faltas: o trabalhador deixa de ter direito a 1/12 avos relativos ao mês de trabalho 
quando tiver mais de 15 faltas não justificadas no mês. 

 Extras: as médias dos demais rendimentos, como hora-extra e comissões adicionais, 

também são somadas ao valor do salário usado como base para o cálculo do décimo terceiro. 

 Remuneração variável: trabalhadores que só recebem comissão devem calcular o 

décimo terceiro baseando-se na média das comissões recebidas durante o ano. 
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13 dúvidas sobre o 13º salário 

 
Não importa o que você pretende fazer com o 13º salário: esse dinheiro é sempre bem-vindo! 
Por isso, quando chega o final do ano, surgem as dúvidas sobre os valores e as datas do 
depósito na sua conta corrente. Quem deveria receber o benefício? E o que fazer se a empresa 
atrasar o pagamento? Você encontra aqui as respostas para as dúvidas comuns sobre o 13º 
salário! 
 

1. O que é o 13º salário e como funciona? 
É um dinheiro que toda empresa precisa pagar aos funcionários contratados. “Atualmente, esse 
pagamento deve ser feito em duas parcelas”, explica a advogada trabalhista Fernanda Garcez. 
 

2. Quem tem direito ao 13º salário? 
Todos os empregados registrados em carteira, os funcionários públicos e os aposentados têm 
direito de receber o 13º salário. 
 

3. Quando é feito o pagamento do 13º salário? 
A primeira parcela pode cair entre o dia 1 de fevereiro e o dia 30 de novembro. Já a segunda 
será entregue até o dia 20 de dezembro. 
 

4. Quem decide quando pagar o 13º salário? 
Essa decisão é da empresa, e não do funcionário ou do sindicato no qual ele trabalha. 
 

5. Posso pedir o adiantamento do 13º salário? 

Sim, existe a possibilidade de receber esse dinheiro junto com o pagamento das férias. “Mas 
você deve fazer o pedido por escrito para a empresa até janeiro do ano em que for tirar as 
férias”, ensina a advogada trabalhista Fabiana Basso. 
 

6. Só dá para pedir o adiantamento nas férias? 
Sim. “Essa é uma determinação da lei, então, não existe outra opção”, explicam Sônia Mascaro 
Nascimento e Marcelo Mascaro Nascimento, sócios do escritório Mascaro Nascimento Advocacia 
Trabalhista. 
 

7. O que acontece se a empresa não pagar o 13º salário ou 

pagar atrasado? 
Se você não recebeu o 13º salário, o melhor é questionar a empresa. Se não resolver, um 
caminho é fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho para obrigar a empresa a pagar o que 
deve. Caso precise tomar essa atitude, vá até a delegacia regional mais próxima de sua casa e 
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explique sua situação. “O trabalhador também consegue abrir uma ação trabalhista contra a 
empresa, mas o processo é demorado e nem sempre vale a pena”, explica Fernanda Garcez. 
 

8. Dá para saber quanto vou receber de 13º salário? 
O benefício costuma ser igual ao valor do seu salário, mas isso depende do seu tempo de 
empresa. “Quem entrou em julho, por exemplo, vai receber o 13º com um desconto maior do 
que o funcionário que entrou em fevereiro”, conta Fernanda. “Além disso, o empregado 
somente receberá integral se trabalhou todo o ano do calendário”, explicam os sócios do 
Mascaro Nascimento. Na dúvida, você pode fazer o cálculo aqui e ter uma ideia do quanto 
receberá. 
 

9. Qual parcela do 13º salário é maior? 
A segunda parcela tem descontos do INSS e Imposto de Renda, então, costuma ser menor do 
que a primeira parcela. “Se o salário do empregado continuar o mesmo entre os pagamentos 
do 13º, a segunda parcela será menor”, completa Fernanda Garcez. 
 

10. Se o empregado foi demitido, ele ainda tem direito a 

esse benefício? 
“Sim, porém ele será pago de forma proporcional, ou seja, na fração de 1/12, que equivale ao 
número de meses trabalhados”, contam Sônia e Marcelo. “Mas quem foi demitido por justa 
causa, não recebe o benefício”, informa Fabiana Basso. 
 

11. Como será calculado o 13º salário de quem recebeu 

aumento? 
O funcionário que teve aumento de salário após a primeira parcela do 13º receberá metade 
do novo salário na segunda parcela. Mas se o aumento aconteceu antes do pagamento do 
13º, as duas parcelas serão calculadas levando em conta o salário com o aumento. 
 

12. Quem está afastado por auxílio-doença tem esse direito? 
A empresa só é obrigada a pagar o valor do 13º salário ao funcionário que ainda não estiver 
afastado pela Previdência Social. Ou seja, se o empregado recebeu um atestado de 15 dias, 
durante esse período ele terá direito de receber o 13º, após esse prazo, a empresa fica 
desobrigada de fazer o pagamento. Desta forma, se o empregado teve que sair no dia 30 de 
novembro, a partir do dia 15 de dezembro a empresa não precisa mais pagar esse benefício. 
 

13. Como funciona o 13º salário para aposentados? 
Recebem, de acordo com a Previdência, também em duas parcelas. Dependendo do número 
do cartão que ele têm, os aposentados recebem a primeira parcela em agosto ou setembro, e 
a segunda ao final do ano, chamada de abono anual. 
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CÁLCULO DE FÉRIAS 

  
 
O trabalhador tem direito por lei a um período de descanso a cada ano, sem interrupção de 
pagamento do salário. 
 
Quem trabalhou durante doze meses com o mesmo empregador terá direito a gozar 30 dias de 
férias. O período de 30 dias pode ter algumas reduções, no caso do empregado ter faltado ao 
trabalho, conforme mostra a tabela: 

 

“Art. 130. … 

 

Número de faltas Dias de férias 

Até 5 faltas 30 dias corridos 

Até 14 faltas 24 dias corridos 

Até 23 faltas 18 dias corridos 

Até 32 faltas 12 dias corridos 

Só são consideradas para esse desconto as faltas injustificadas. 
 
 

QUANDO A AUSÊNCIA DO EMPREGADO  

NÃO É CONSIDERADA FALTA? 
 
“Art. 131. … 
    I – até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência 
econômica; 
    II – até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento; 
    III – por 5 dias, em caso de nascimento de filho;¹ 
    IV – por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de 
sangue devidamente comprovada; 

    V; até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor, nos termos da 
respectiva lei; 
    VI – no período de tempo em que tiver que cumprir as exigências do Serviço Militar 
referidas na letra c, do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964. 
    VII – nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior (Inciso VII do art. 
473 da CLT, acrescido pela Lei nº 9.471, de 14-07-1997 – DOU de 15-07-1997). 
    VIII – pelo tempo em que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo 
(Inciso acrescido pela Lei nº 9.853, de 27-10-1999). 
    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 11-05-2006). 
    X – durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade 
ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado 
pela Previdência Social. 
    XI – por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, 
executada a hipótese de o empregado ter recebido da Previdência Social prestação de 
acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo em períodos 
descontínuos; 
    XII – justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver 
determinado o desconto do correspondente salário; 
    XIII – durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo 
ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido; 
    XIV – nos dias em que não tenha havido serviço, salvo se o empregado deixar de trabalhar 
com percepção de salários, por mais de 30 dias.” 
 

FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO e acréscimo de 
1/3, conforme Constituição Federal 

Todo empregado poderá converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em 
abono pecuniário, no valor da remuneração das férias, já acrescidas de um terço, referido no 
artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. Para tanto é necessário que o empregado 
requeira o abono até 15 dias antes do término do período aquisitivo. 

O pagamento do abono pecuniário das férias deverá ser efetuado até dois dias antes do início 

do respectivo período. 
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Abono Pecuniário de Férias – O que é? 
por Marcelo Furtado 

 
O abono pecuniário é um processo da legislação trabalhista brasileira popularmente conhecido 
no mercado como “vender férias”. Ele acontece quando o funcionário decide trocar 1/3 (um 
terço) de seus dias de férias por dinheiro. Se um colaborador tem direito a tirar, por exemplo, 
20 dias de férias, e decide vender 10 desses dias, ele passará 10 dias em casa e os restantes 
trabalhando – tudo em troca de uma recompensa financeira. 
 
A opção pelo abono pecuniário parte do funcionário e não da empresa. Portanto, não pode ser 
imposta pelo departamento de Recursos Humanos. É importante ressaltar que colaboradores 
contratados em regime de tempo parcial não têm direito ao benefício. 
 

Perguntas e respostas sobre abono pecuniário 

Para facilitar a compreensão acerca de abono pecuniário, colocamos aqui uma relação de 

perguntas e respostas mais comuns do assunto (pode ser que você esteja se fazendo algumas 
dessas perguntas neste exato momento): 

Existe um limite de dias a ser vendido? 

Sim: podem ser vendidos no máximo 10 (dez) dias por período aquisitivo. 

Quando o abono pecuniário pode ser solicitado (prazo de 

requerimento)? 

O abono pecuniário pode ser solicitado até 15 dias antes do término do período aquisitivo de 

férias (o período de 12 em 12 meses cumprido pelo funcionário dentro da empresa). Por 
exemplo: se um funcionário for admitido na empresa no dia 15/10/2015, os períodos 
aquisitivos seriam: 

Período 1: 15/10/2015 a 14/10/2016 
Período 2: 15/10/2016 a 14/10/2017 

No caso do período 1 descrito acima, a solicitação do abono pecuniário poderia ocorrer no 
máximo até o dia 30/09/2016. 

Como calcular o valor do abono pecuniário? 

O valor a ser pago para o colaborador deve ser calculado sobre a remuneração de férias já 
acrescidas do 1/3 de férias da legislação trabalhista. O pagamento do abono não integra a 
remuneração do funcionário para efeitos da legislação trabalhista. 

O valor do abono pecuniário não é pago juntamente com o adiantamento de férias, mas sim, 
no dia de pagamento normal da empresa. 

Qual a vantagem para o trabalhador? 

O trabalhador que decide vender 10 dias de suas férias recebe, na prática, duas vezes por 
esses dias: primeiro, no abono pecuniário; e depois quando realmente trabalhar nesse 
período (momento no qual receberá no seu holerite). Portanto, a vantagem é financeira. É 
importante, porém, levar em consideração fatores como qualidade de vida e níveis de 
estresse para obter um diagnóstico que mostre com clareza se é vantajoso ou não utilizar o 
abono pecuniário. 

De quem parte a decisão sobre o abono pecuniário, da empresa ou 
do empregado? 

A Consolidação das Leis do Trabalho dita que o empregado é quem decide se quer ou não 
gozar de abono pecuniário de férias, e cabe à empresa acatar o desejo do colaborador. 
Site: http://blog.convenia.com.br/o-que-e-abono-pecuniario/ 
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33  
COMO FUNCIONA O CÁLCULO DE FÉRIAS  

Primeiro determinamos a hora salário, isto é, o salário bruto dividido por 30. Em seguida 
multiplicamos pelos dias trabalhados, descontando as faltas mencionadas acima e por fim 
somamos, caso haja, as horas extras. 

Caso seja não optante pelo abono pecuniário já calculamos um terço das férias sobre o cálculo 

realizado no parágrafo acima. E finalmente somamos tudo. 

Deste total descontamos INSS, IRRF, R$189,59 por dependente, alimentos e previdência 

privada. 

No caso em que seja optante pelo abono pecuniário, descontamos do total um terço de férias 
vendidas; deste valor restante calculamos o terço adicional; em seguida calculamos também o 

terço adicional do abono pecuniário e somamos estes quatro valores: salário total com o 
desconto do abono mais o terço adicional sobre este valor mais o abono pecuniário e mais o 
terço do abono pecuniário. 

Descontamos, caso haja, INSS, IRRF, R$189,59 por dependente, alimentos e previdência 
privada. E pronto. Vamos analisar alguns exemplos. 

 

EX 1) UM TRABALHADOR QUE GANHA R$ 1500,00 POR MÊS COM 

MÉDIA ANUAL DE ADICIONAIS DE R$ 300,00 COM 7 FALTAS E 

2 DEPENDENTES. 
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Ex 2) TRABALHADOR QUE GANHA R$ 2100,00 POR MÊS; PAGA 

UMA PREVIDÊNCIA DE R$ 150,00 POR MÊS E R$ 600,00 DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
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* Não rescinde descontos sobre abono pecuniário 
 

 
 

 
Fonte: https://www.calculo-exato.com/calculo-de-ferias/ 

 

Hoje encontramos pela internet, muitos 

sites que já calculam isso facilmente: 

Um site muito é bom é o da CATHO, 

Clique na imagem e teste! 
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OUTROS BENEFÍCIOS TRABALHISTAS GARANTIDOS POR LEI 
 
• Vale-transporte 

 
O vale-transporte é obrigatório por lei. A organização deve fornecer um vale de ida e volta ao 
trabalho, no valor declarado pelo funcionário em formulário específico no momento da 
admissão. 
 
O empregado será descontado em 6% de seu salário para custear as despesas de transporte. 
Caso o valor de 6% ultrapassar o valor recebido de vale-transporte, é interessante que o 
empregado renuncie a esse benefício. Se o desconto de 6% não for feito pela empresa, o 
valor do vale-transporte será incorporado ao salário-base. 
 
• Salário-família 
 
De acordo com o Decreto nº 3.048/99, “o salário-família é devido mensalmente ao segurado 
empregado. Quando o pai e a mãe são empregados, ambos têm direito ao salário- família”. 
(art. 81) 
 
• Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
 
A organização deve depositar mensalmente na conta de FGTS de seu empregado o valor 
equivalente a 8% do salário. O Fundo de Garantia pode ser retirado pelo empregado, por 
exemplo: quando for demitido sem justa causa, para compra, construção ou reforma da casa 
própria ou em caso de doença grave. 
 
Outras bonificações e benefícios de natureza salarial 
 
Além do salário-base, a organização pode conceder outros tipos de compensações aos 
empregados. A seguir, veja os mais comuns. Note que alguns são integrados ao salário, e são 
chamamos de verbas salariais, enquanto outros são avulsos, não caracterizando 
remuneração. 
 
Essa diferença é importante para o empregador, pois as bonificações que se integram ao 
salário terão incidência nos cálculos de férias, horas extras, entre outros, e também nas 
contribuições sociais, assunto que você verá mais adiante. 
 
• Prêmios e gratificações 
 
Normalmente são oferecidos como premiação pela conquista de metas (de vendas, 
produtividade etc.). São equiparados ao salário para efeito do cálculo do 13º, férias, verbas 
rescisórias, contribuições sociais e outros cálculos trabalhistas. 
 
• Comissões 
 
São pagas normalmente na venda de um produto ou serviço, a título de participação do 
empregado nos negócios da empresa. São incorporadas ao salário nos cálculos trabalhistas. 
 

Saiba mais sobre o FGTS e quando o empregado pode utilizá-lo no site da Caixa Econômica 
Federal, ou em qualquer agência. 
 
• Diárias 
 
Valor pago para cobrir as despesas com deslocamentos de viagem e outras despesas 
ocorridas durante o exercício da função. Não são incorporadas à remuneração, a não ser nos 
casos em que excederem o valor de 50% do salário-base do empregado ou não estiverem 
sujeitas a prestação de contas. 
 

BENEFÍCIOS QUE NÃO TÊM NATUREZA SALARIAL  
 
Os benefícios mais comuns são: 
 
• Auxílio-alimentação e auxílio-refeição 
 
O primeiro diz respeito ao vale para fazer compras em supermercado, enquanto o segundo é 
um vale para fazer refeições em restaurantes. 
 
Estes auxílios não têm natureza salarial quando tiverem como objetivo atender às 
necessidades do empregado ao fazer seu trabalho. Para conseguir esse reconhecimento, a 
organização deve cadastrar-se no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) do 
Ministério do Trabalho. O empregador deve descontar parte dos vales dos empregados; se 
pagasse o valor total do vale, este seria incorporado ao salário-base (o que não é desejável, 
pois a empresa terá que pagar encargos sociais). A incorporação ao salário também 
acontecerá se a organização deixar de se inscrever no PAT. 
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• Assistência médica, hospitalar e odontológica 
 
Podem ser oferecidas diretamente ou pagas via seguro-saúde. Não podem ser incorporadas 
ao salário-base. 
 
• Seguro de vida e plano de previdência privada 
 
Constituem uma segurança para o empregado e não são incorporados ao salário. 
 

• Participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa 
 
A participação nos lucros foi regulamentada pela Lei Federal nº 10.101, de 2000. O objetivo é 
motivar os empregados e comprometê-los com os resultados da empresa. A participação nos 
lucros não tem natureza salarial, por isso não integra a remuneração no cálculo de direitos 
trabalhistas ou contribuições sociais. Só pode ser paga semestral ou anualmente. 
 
 
Encargos sociais e obrigações trabalhistas 
 
As organizações têm algumas obrigações legais a pagar por seus empregados. A seguir, veja 
todos os recolhimentos obrigatórios no caso dos funcionários com carteira assinada. Faça 
também uma pesquisa na legislação para saber mais. 

1. INSS – 20%. 
2. SAT (Seguro de Acidente de Trabalho) – de 1 a 3%. 
3. Contribuição para terceiros – Pode variar de acordo com o 
setor de atuação 
da organização. 

 
Salário-educação 
 
2,5% para o financiamento do ensino básico ou fundamental para o MEC (Ministério da 
Educação) e FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 
 
SENAI/SESI 
 
1% para o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e 1,5% para o SESI (Serviço 
Social da Indústria), para financiar cursos profissionalizantes (obrigatório para empresas 
industriais)  
 
SENAC/SESC 
 
1% para o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e 1,5% para o SESC (Serviço 
Social do Comércio), para financiar cursos profissionalizantes (obrigatório para empresas 
comerciais) 
 
SEBRAE 
 
0,6% para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (obrigatório para as 
empresas que recolhem para o SENAI e SENAC) INCRA 0,2% para o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
 
O recolhimento dessas contribuições se dá por pagamento em banco. Primeiro, é necessário 
preencher uma guia de recolhimento, a GPS (Guia da Previdência Social), que pode ser 
comprada em qualquer papelaria. Nessa guia, deve-se indicar o valor a pagar, o código da 

contribuição, o mês relativo à contribuição (sempre o mês anterior) e a data de vencimento. 
 
Imposto de renda 
 
De acordo com o Decreto nº 3.000, de 26/3/1999, “o imposto de renda deve incidir sobre todo 
pagamento proveniente do trabalho assalariado, bem como sobre quaisquer outras vantagens 
recebidas pelo trabalhador, inclusive para estagiários e trabalhadores avulsos”. 
 
A organização deve descontar o imposto de renda devido pelo empregado. 
 
Esse desconto deve vir indicado em seu recibo de salário. 
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BATEU FISCALIZAÇÃO! 

 
 

 
 
A fiscalização do Ministério do Trabalho em Emprego tem a finalidade de garantir que a 
empresa cumpra os dispostos nas normas que regem os direitos dos funcionários. Tanto 
direitos do trabalho em geral, como também, os de segurança do trabalho. 
 
Vamos entrar detalhadamente em vários aspectos ligados a fiscalização do trabalho. E 
mostrar como devemos receber esse “visitante” tão importante em nossas empresas.   
Como se portar diante do Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho 
 
A fiscalização é coisa natural, mais cedo ou mais tarde poderá chegar a sua empresa. O 

grande impedimento é que na verdade, a quantidade de auditores é insuficiente atender toda 
demanda de mercado. Para conseguirem fiscalizar as empresas os auditores dão preferência 
para: 
 
– Empresas com risco elevado; 
 
– Empresas de grande porte; 
 
– Fiscalização por causa de denúncias; 
 
A denúncia pode ocorrer por parte do sindicato, funcionário ou qualquer outra pessoa. 
 
Os próprios auditores admitem a seleção de prioridades que mencionamos acima. 
 

UM POUCO DE LEGISLAÇÃO 
 
Constituição Federal Artigo 21 inciso XXIV – Compete a União (governo) organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho… 
 
NR 1 item 1.4 A Delegacia Regional do Trabalho – DRT, nos limites de sua jurisdição, é o 
órgão regional competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e 
medicina do trabalho, … do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. 
 
CLT – Na CLT o Título VII do Processo de Multas Administrativas – Capítulo 1 do Artigo 626 
até o 638 vemos muito sobre o tema. 
 
QUAL A MISSÃO DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO 
 
A tarefa do Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho é garantir que os direitos dos funcionários 
sejam cumpridos. Quando dizemos direitos, estamos nos referindo á aqueles adquiridos por 
força das leis e normas vigentes. 
 

O AUDITOR NÃO QUER TE FERRAR 
 
Ele só quer fazer garantir que a lei seja cumprida. Para isso ele pode: 
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– Advertir; 
 
– Multar; 
 
– Embargar em caso de obras (o embargo só vale para obras). O embargo pode ser total ou 
parcial. 
 
– Interditar total ou parcialmente, máquina, setor ou empresa. 

 

QUEM DEVE RECEBER O AUDITOR NA EMPRESA 
 
O empregador é quem escolhe quem receberá o auditor do MTE na empresa. Na maioria dos 
casos o pessoal do Departamento de Pessoal ou Técnico de Segurança do Trabalho são os 
escolhidos. Algumas empresas preferem que o pessoal do Departamento Jurídico o acompanhe 
a escolha é totalmente livre. Já que o empregador irá responder pela fiscalização na empresa, é 
até justo que ele escolha a seu critério. 
 

O QUE O AUDITOR PEDE QUANDO VEM FISCALIZAR A EMPRESA 
 
Isso dependerá do ramo de atividade da empresa, bem como, do tamanho da mesma. Outros 
fatores também podem pesar na fiscalização. A grosso modo, podemos dizer que a 
documentação mais exigida é: 
 
NA PARTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
 
– Livro de Inspeção; 
– Fichas de Registros de Funcionários; 
– Folhas ou cartões de ponto (para ver turno de trabalho e horas extras); 
– Contra Cheques; 
– Comprovantes relacionados á horas extras de trabalho; 
 
O auditor poderá pedir outros documentos, os citados foram apenas os mais comuns que 
pedem. 
 
NA PARTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Todos os documentos de segurança do trabalho que serão exigidos, são pedidos com base nos 
riscos da atividade e no segmento da empresa. 
 
No caso de fiscalização a gama de documentos pode ser imensa. Eles em geral dão mais 
atenção a: 
 
– Ordem de Serviço. 
– PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
– PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
– CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
– PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. 
– Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
– CAT’s (Comunicado de Acidente de Trabalho) emitidas recentemente. 
– Comprovantes de treinamentos de segurança. 
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O AUDITOR PODE PEDIR QUALQUER DOCUMENTO  

RELACIONADO À EMPRESA? 
 
Não. Ele só pode pedir documentos a ações que tenham que tenha m ligação direta com o 
trabalho. Por exemplo: Em hipótese alguma ele poderia pedir documentos relacionados a 
imposto e outros do tipo. Isso ficaria a carga de um auditor especializado em tributação 
(Receita Federal, etc.). 
 
QUAIS AS NORMAS QUE O AUDITOR DO TRABALHO USA PARA FISCALIZAR A EMPRESA 
 
Normalmente usam as NR’s (Normas Regulamentadoras) do Ministério do Trabalho. No 
entanto é importante destacar que o auditor pode usar o item 1.7 da NR 1 que diz: 
 
Cabe ao empregador: a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho; 
 
Com esse item o auditor poderá embasar multas até em normas que não estejam nas NR’s. 
Desde que é claro, tenha a ver com segurança do trabalho.  
 

A CHEGADA DO AUDITOR DO MINISTÉRIO 

 DO TRABALHO NA EMPRESA 
 
É dever do Auditor Fiscal do MTE se identificar. Somente a partir da identificação devemos 
permitir a entrada. 
 

A EMPRESA É OBRIGADA DEIXAR  

O AUDITOR FISCAL DO MTE ENTRAR? 
 
Sim. A partir do momento em que ele se identificar mostrando a credencial, a empresa não 
pode impedir a entrada. Ele não precisa de intimação para entrar! 
 
Não importa horário ou dia. É lógico que ele deverá ter bom censo, na verdade eles são bem 
instruídos para isso… 
 
Decreto 4.552, de 27 de Dezembro de 2002 
 
Art. 13.  O Auditor-Fiscal do Trabalho, munido de credencial, tem o direito de ingressar, 
livremente, sem prévio aviso e em qualquer dia e horário, em todos os locais de trabalho… 
 

E SE A EMPRESA NÃO PERMITIR A ENTRADA? 
 
Um pouco de legislação, NR 1: 
 
NR 1.4 A Delegacia Regional do Trabalho – DRT, nos limites de sua jurisdição, é o órgão 
regional competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do 
trabalho,… e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. 
 
Quando a empresa não permite a entrada do Auditor, o mesmo pode até solicitar reforço 
policial para garantir a entrada. 
 
A entrada do Auditor é livre na empresa segundo o artigo 13 do Decreto número 4.552, de 27 

de Dezembro de 2002. 
 
Como se portar diante do Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho 
 

O AUDITOR É OBRIGADO A SE IDENTIFICAR 

 
Segundo o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de Maio de 1943, artigo 630, o Auditor é 
obrigado a se identificar para o exercício do trabalho.  
 
Essa obrigação da identificação é uma importante garantia de segurança na relação entre 
auditor e empresa. 
 

O AUDITOR DO MTE DEVERÁ TER LIVRE ACESSO A TODOS OS 

DEPARTAMENTOS DA EMPRESA 
 
Segundo o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de Maio de 1943, artigo 630 inciso 3º, o auditor 
deverá ter acesso a todos os departamentos da empresa necessários ao desempenho do seu 
trabalho. 
 
A empresa deverá fornecer os esclarecimentos necessários ao desempenho do seu trabalho 
exibindo os documentos exigidos quem tenha a ver com as normas proteção ao trabalho.  
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COMO SE PORTAR DIANTE DO  

AUDITOR FISCAL DO MTE?  
 
Alguns pontos são muito importantes: 
 

– FALAR SEMPRE A VERDADE 
 
Não minta para o Auditor Fiscal do Trabalho. Eles sentem a mentira de longe. São acostumados 
com isso. 
 
Quando eles descobrem que a pessoa está mentindo, na maioria das vezes, passam a 
desacreditar em tudo que a pessoa fala. Tudo passa a soar como mentira e aí o problema 
poderá ficar pior. Desconfiado o Auditor passará a questionar mais e duvidar mais… 
 

– TRATAR O AUDITOR COM ATENÇÃO E GENTILEZA 
 
Devemos tratar todas as pessoas assim, não é mesmo? Mas, quando se trata de auditor, 
algumas empresas o veem como um inimigo e aí começa o problema. 
 
Devemos lembrar que o auditor é um trabalhador assim como eu e você! Ele só quer fazer o 
trabalho dele que é fiscalizar o trabalho. Ele não é inimigo da empresa ou de você. Ele não quer 
te fazer mal, como disse acima ele não quer te ferrar e nem ferrar sua empresa! 
 
Trate-o com respeito, gentileza e atenção. Sirva pelo menos um copo com água gelada. Ás 
vezes o auditor circula por horas, no caso, poderá estar com sede ou com vontade usar o 
banheiro. 
 
Sugira um lugar confortável para que o auditor se instale temporariamente. Um lugar onde 
possa desenvolver o trabalho de examinar os documentos que fornecer a ele, etc. 
 

– FALAR POUCO 
 

Essa tática aprendi com um amigo que é Advogado. Ele dizia que temos que falar pouco, que 
temos que responder somente o que formos perguntados. 
 
Quando a gente tenta falar demais, podemos acabar entregando de bandeja alguma fragilidade 
da empresa. 
 
Fale pouco, mas, não deixe perguntas sem respostas. Responda verdadeiramente o que lhe for 
perguntado. 
 

– SE DOCUMENTAR… SEMPRE E SEMPRE 
 
Ela é a defesa da empresa. Quem se documenta sempre por escrito acaba tirando a Inspeção 
do Trabalho de letra. 
 
É importante lembrar que para toda documentação retirada deve ser deixado um protocolo. 
 

– LIVRO DE INSPEÇÃO 
 
Toda empresa precisa deixar um Livro de Inspeção a disposição da fiscalização do trabalho, 
conforme determina Portaria Nº 3.158 de 18/05/1971. 
 
Tenha o livro em mãos. Não espere ter uma visita do auditor para saber onde está. Procure 

saber desde já e esteja preparado para apresenta-lo quando solicitado. 
 

COMO SE PORTAR DIANTE DE  

UM AUDITOR DO MTE CORRUPTO 
 
A primeira ideia que temos quando nos deparamos com esse tipo de corrupção é a surpresa, 
afinal, ninguém espera passar por isso. 
 
A corrupção está em toda parte. Nas empresas em pessoas que roubam, desviando verbas, 
sonegando impostos, etc. Nas igrejas com pastores que enganam os fiéis e desviam dinheiro da 
igreja. Nas auto escolas onde vez ou outra a polícia desmancha quadrilhas que falsificam CNH e 
outros. Nas faculdades onde se falsificam provas de vestibulares e outros. E é claro nos órgão 
públicos, polícias, bombeiros e auditores do MTE. 
 
Quando nos deparamos com um auditor corrupto a princípio temos 3 opções: 
 
– Denunciar as autoridades legais. 
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É importante, e é o certo. Porém nem sempre é possível, pois exige provas. E em alguns 
casos o corrupto poderá atentar contra a vida do denunciante. 
 
– Pagar a propina exigida é uma boa opção? 
 
Não é. Quem paga propina em uma ocasião pode acabar virando freguês. Todo ano ou toda 
visita terá que pagar novamente. 
 
– Cumprir as exigências impostas. 
 
Em algumas situações essa opção é a melhor de todas. 
 
Na medida do possível o ideal é cumprir as exigências do auditor para que ele não tenha 
motivos para voltar em outras ocasiões. 
 

COMO SE LIVRAR DO AUDITOR CORRUPTO  

LOGO NO PRIMEIRO CONTATO? 
 
Jamais permita que um fiscal seja acompanhado apenas por uma pessoa, o ideal são 3 a 5. 

Sendo que uma delas deve anotar tudo o que é dito e solicitado pelo fiscal. Assim fica muito 
arriscado ao corrupto pedir propina, pois são muitas testemunhas. 
 
Logo que entrar na empresa informe ao fiscal que a empresa dispõe de sistema de filmagem 
em todos os lugares. O malandro ficará com medo e não volta nunca mais. 
 
SE NÃO CONCORDAR COM A ALGUMA AÇÃO DO AUDITOR O QUE POSSO FAZER? 
 
Nesse caso poderá denunciar a SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego) ou 
a outro órgão competente para que seja tomadas as atitudes cabíveis. 
 

E NO CASO DE PERÍCIAS? 
 
Nesse caso os peritos sempre veem “periciar” a partir de uma denúncia específica. Basta 
saber o que eles têm a periciar para formar seus documentos de defesa. E montar a 
estratégia de defesa, de preferência sob a orientação de um Advogado. 
 

CONCLUSÃO 
 
Seja visita de Auditor do Ministério do Trabalho ou Perito é importante se preparar 
mentalmente e documentalmente. E é claro que apoio do Departamento Jurídico é muito bem 
vindo nessa situação. Se a empresa não tiver Departamento Jurídico falar com um Advogado 
sobre o tema também poderá ajudar. A preparação é importante sim… 

 

É SÓ ISSO? 
 
Sim! Não existe segredo. 
 
O importante é sempre falar a verdade e se portar adequadamente. O resto vem 
naturalmente. É como disse já algumas vezes nesse artigo, o Auditor não quer fazer mal a 
você ou a sua empresa, ele apenas quer fazer o trabalho que lhe compete. 
 
 
https://segurancadotrabalhonwn.com/como-se-portar-diante-do-auditor-fiscal-do-

ministerio-do-trabalho/ 
 
 

DEPOIS DESSE TEMA TENSO, VALE PENA RIR UM POUQUINHO! 
 

 
 
 

http://www.efivest.com/
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VOCÊ ESTÁ DEMITIDO! 

 
 

 
 

O processo de demissão de um empregado 
 
O desligamento de um empregado tem diversas etapas, como você poderá observar a seguir. 
 
O processo de desligamento pode ser iniciado de várias formas: pedido de demissão do próprio 
empregado, demissão sem justa causa, demissão por justa causa, término do contrato de 
experiência sem que haja interesse de uma das partes em renová-lo, aposentadoria ou 
falecimento. 
 
Nos dois primeiros casos acima, empregado e empregador devem entrar em acordo para 
estabelecer se o Aviso Prévio será trabalhado ou indenizado. 
 
Aviso Prévio trabalhado é aquele que, o empregado que trabalhou até um ano na 
empresa, mesmo sendo comunicado de sua dispensa, deverá trabalhar durante 30 dias saindo 
2 horas antes ou poderá optar por fazer 23 dias consecutivos no mesmo horário normal de 
trabalho. Ainda de acordo com a legislação, o aviso prévio será acrescido de 3 dias por ano de 
serviço prestado na mesma empresa, até no máximo 60 (sessenta) dias, perfazendo um total 
de até 90 (noventa) dias.  
 
Esse tipo de Aviso Prévio serve para que o empregado, caso demitido, possa procurar outra 
colocação e para a empresa que, caso o empregado tenha pedido demissão, esta possa 
contratar outro funcionário. 
 
Ainda, segundo o art. 487 da CLT, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao 
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a 
integração desse período no seu tempo de serviço.  
 
Da mesma forma, a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito 
de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.  
 
A demissão por justa causa pode se dar nos seguintes casos: roubo, assédio sexual, 

concorrência com o empregador, negligência, faltas constantes, embriaguez habitual, revelação 
de segredos da empresa, insubordinação, abandono de emprego ou agressão física. 
 
Como é feita a demissão? 
 

1. Comunicado da dispensa 

 
O primeiro passo será o empregador comunicar ao empregado a dispensa, ou então o 
empregado comunicar ao empregador seu pedido de demissão.  
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Para fazer o processo de homologação da demissão, o empregador precisará da carteira de 
trabalho do empregado, e deverá retê-la por um período máximo de 48 horas. A devolução da 
carteira deve ser registrada por um recibo assinado. 
 

2. Exame médico demissional 

 
O empregado demissionário deverá fazer um exame médico demissional, conforme as normas 
do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da organização. O exame é 
feito como uma proteção do trabalhador, para verificar se ele não foi dispensado por estar 
doente. 
 

3. A preparação da homologação 

 
A oficialização da dispensa, no caso de demissão, deverá ser feita na Empresa, se o 
empregado tiver menos de um ano de emprego. Para os empregados com mais de um ano, a 
homologação deve ser feita no Sindicato ou no Ministério do Trabalho, na frente de uma 
testemunha. 
 

No caso de homologação no sindicato ou no Ministério do Trabalho, o representante do 
empregador deverá levar os seguintes documentos:  
 
• Exame médico demissional. 
• Termo de rescisão do contrato de trabalho em cinco vias. 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social com as devidas anotações atualizadas (aumentos 
salariais, férias, data de demissão etc.).  
• Registro do empregado (em livro, ficha ou cópia, quando informatizados). 
• Comprovante do cumprimento do aviso prévio. 
• Cópia do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. 
• Extrato atualizado do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal. 
• Guia de recolhimento do FGTS referente à rescisão. 
• Chave de identificação da Caixa Econômica Federal para retirada do FGTS. 
• Procuração da empresa para seu representante legal. 
• Cheque administrativo, depósito bancário ou dinheiro para o pagamento da rescisão na 
frente das testemunhas. 
• Comunicação da dispensa para fins do seguro-desemprego (no caso de demissão sem justa 
causa). 
• Comprovante de rendimentos pagos para fins de declaração do imposto de renda. 
• Requerimento do seguro-desemprego e comunicação de dispensa. 
• Formulário DSS-8030 – Informações sobre atividades exercidas em condições especiais, 
para empregados que exerceram atividades que os expuseram a agentes nocivos. 
• Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no qual estão registradas as informações sobre 
as atividades exercidas em condições especiais (Instrução Normativa IN – INSS/DC – 
78/2002 e 84/2002). 
 

 
 
 
Fazendo e aprendendo 
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Responda às questões abaixo no seu bloco de notas. Em seguida, veja as sugestões de 
respostas no final deste estudo. 
 
1. Você trabalha no DP de uma organização, e um empregado lhe faz uma consulta. Ele diz: 
“Este ano tive catorze faltas, todas injustificadas. A quantos dias de férias tenho direito?” O que 
você lhe responde? 
 
2. Um empregado trabalhou oito horas extras num mês, e seu salário-base é R$ 500,00. 
Quanto deverá receber a mais pelas horas se tiver trabalhado: 

a) Duas horas depois do expediente, ao longo de quatro dias no meio da semana? 
b) Quatro horas divididas em dois domingos? 

 

3. Outro empregado da mesma organização tem outra dúvida. Ele diz: “Fui admitido em 1º de 
agosto deste ano, e em dezembro receberei R$ 1.200,00 de salário. Quanto vou receber a título 
de 13º salário?” O que você responde? 
 
4. Identifique os benefícios e adicionais que têm natureza salarial (S) e quais não são 
incorporados ao salário-base (B, de benefício): 
(   ) Adicional noturno 
(   ) Vale-alimentação, quando a empresa está inscrita no PAT 
(   ) Gratificações 
(   ) Comissões 
(   ) Seguro-saúde 
(   ) Participação nos lucros da empresa, pagos a cada seis meses 
(   ) Diárias de viagem, sempre que não excedam 50% do salário-base e que a organização 
exija prestação de contas 
(   ) Vale-alimentação, no caso de a organização não descontar parte do benefício do 
empregado 
(   ) Seguro de vida 
(   ) Plano de previdência privada 
 
5. Um empregado tem um salário de R$ 500,00, não teve faltas injustificadas e deverá sair de 
férias no mês que vem. Quanto ele deverá receber? 
 
6. Um empregado tem um salário de R$ 1.500,00. Quanto a empresa deverá recolher a título 
de contribuições sociais para cada um dos itens abaixo? 
a. INSS 
b. FGTS 
c. SEBRAE 
d. SESC 
e. SAT 
f. Salário-educação 
g. SENAC 
h. INCRA 
 
7. Um empregado trabalha há um ano numa determinada empresa. Nos últimos três meses, ele 
apresentou os seguintes comportamentos: faltou cinco vezes e só justificou duas; voltou do 
almoço com aparência de estar embriagado (e os colegas confirmaram que ele bebeu). Para 
complicar a situação, o chefe encomendou a ele um trabalho importante e, depois de este ser 
entregue, o cliente ligou, reclamando que estava com erros. 
 
A empresa não pretende mais ficar com esse funcionário. A dúvida é: ele pode ser demitido por 
justa causa? Analise a legislação e responda em seu bloco de notas, justificando a resposta 
com base no que você estudou aqui. 
 
Vale saber 
O assédio sexual foi um dos fatores citados neste estudo como motivo de demissão por justa 

causa. Esta é uma boa oportunidade para você exercitar sua capacidade de pesquisa: procure 
em livros e/ou na internet mais informações sobre o assunto e compartilhe com seus colegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/
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Intertextos 
 

LIVRO 
Para ler quando o chefe não estiver olhando, de Gilmar Barbosa, Editora Devir, 2004. 
 
Por meio de uma coletânea de tiras bem-humoradas, o cartunista Gilmar Barbosa expressa as 
agruras sofridas por boa parte dos trabalhadores: baixos salários, muito serviço, estresse, 
ausência de vida social. Segundo o autor, “a intenção é brincar com a relação tempestuosa 
entre empregado e patrão”. As tiras desta coletânea foram publicadas durante sete anos na 
imprensa diária paulista. 
 

FILME  
(CLIQUE NA IMAGEM E BOM FILME) 

 
Como eliminar seu chefe (Nine to five), de Colin Higgins, EUA, 1980. 
 
Cansadas de serem exploradas pelo chefe machão e autoritário, três secretárias executivas 
armam um plano para eliminá-lo e assumir suas funções. A comédia é interessante para 
refletir sobre as dificuldades da mulher no ambiente profissional, a importância da 
administração participativa e do bom relacionamento com os funcionários. 
 

GLOSSÁRIO 
Assédio sexual 
Ocorre quando um profissional é coagido sexualmente por uma pessoa com quem tem relação 
trabalhista. 
Demissional 
Refere-se à demissão do empregado. 
Homologação 
Aprovação que autoriza, judicial ou administrativamente, determinadas ações. 
Incidência 
É o ato de incidir, cair sobre. 
Insubordinação 
Desobediência a determinada regra ou pessoa hierarquicamente superior. 
Jornada de trabalho 
Período de permanência do empregado à disposição do empregador. 
Negligência 
Descuido ao se realizar uma atividade. 
Periculosidade 
Indica o quanto uma atividade ou situação pode ser perigosa. 
Rescisória 
Significa “pôr fim”, “extinguir” o contrato de trabalho. 

Ressarcido 
Vem do verbo “ressarcir”, que significa indenizar, compensar. 
Urbano 
Refere-se a cidade, mas àquelas com infraestrutura complexa, diferenciando-as 
daquelas com pequeno número de habitantes e infraestrutura menor. 
 
 

 

 

http://www.efivest.com/
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Estagiário é demitido por postar foto racista no Carnaval;  

‘nada é desculpa para o racismo’ 
 
Após toda a atitude, o homem removeu sua conta no Instagram. Sua demissão foi 
comunicada pelo sócio da empresa, Fabrício Affonso, que repudiou o ato 
 
 

 
 
Um homem branco que publicou uma foto no Instagram sugerindo que seria roubado por um 
grupo de negros teve seu contrato rescindido com a empresa Studio Vitoria, local onde 
trabalhava, na capital do Espírito Santo. Um dos sócios da empresa, também negro, fez 
questão de informar a decisão pessoal. A informação é do site Hypeness. 

O autor da denúncia foi um dos integrantes do grupo que aparece na foto. Ele disse que o rapaz 

chegou até eles e pediu uma foto, sendo prontamente atendido. Em sua reação por meio do 
Facebook, ele escreveu: "Infelizmente ninguém está livre do racismo e do preconceito. Esse 
babaca chegou em nós no bloco pediu pra tirar uma foto com gente, sem nem nos conhecer 
sem nunca ter nos visto. Aí vai e faz essa merda, filhinho de papai encubado otário. Somos 
pretos, somos favelados e temos muito orgulho". 

http://www.efivest.com/
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Após a polêmica, o homem removeu sua conta no Instagram. Sua demissão foi comunicada 
pelo sócio da empresa, Fabrício Affonso, que repudiou o ato. Ele ponderou que o homem 
podia não ter consciência da gravidade da publicação, mas que isso não importava. 

Affonso disse ainda que a empresa tomará as atitudes necessárias e que um funcionário com 
este perfil não interessa a firma. "Nem a imaturidade, nem o Carnaval e nem a bebida é 
desculpa para o racismo. Nada é desculpa para o racismo", pontuou.  

 
 

*NOTA DE RESPOSTA A POSTAGEM RACISTA  

DE UM DOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS* 
Gostaria de fazer um pronunciamento em nome da empresa Studio Vitória em relação a uma 
postagem de um de nossos estagiários no facebook.  
 
Uma postagem preconceituosa, infeliz e racista. 
 
Eu, Fabrício Affonso, negro, nascido em bairro de periferia da cidade de Alegre, sócio-
proprietário da empresa Studio Vitória, considero inadmissível a conduta de qualquer 
funcionário da empresa nesse sentido. 
  
Sei o quanto a minha cor é carregada de estigma e sei quantas barreiras tive que enfrentar 
para chegar aonde cheguei. 
 
Minha mãe, caixa de supermercado, moradora do morro do Wilton, teve que criar eu e meus 
dois irmãos praticamente sozinha. Eu, com 17 anos, vim pra capital pra estudar, e só 

consegui me manter porque consegui com muito esforço a bolsa do PUPT (Programa 
Universidade Para Todos) e depois ser bolsista do Pró - Uni para cursar a faculdade de 
Educação Física.  
 
Durante os anos de faculdade, eu estagiava em dois lugares e ainda assim, às vezes não 
tinha o dinheiro para o lanche nos poucos intervalos que tinha. Assim que me formei, me 
juntei a dois colegas para montar uma empresa. 
 
Hoje, depois de cinco anos, estamos finalmente abrindo uma segunda unidade. Tenho orgulho 
de proporcionar a meus funcionários, a dignidade que qualquer estagiário merece. Um salário 
maior que o teto do mercado, um plano de carreira dentro da empresa, e total apoio em 
treinamento e cursos, pagando inclusive suas inscrições e dando nós mesmos cursos 
periódicos. 
 
Nos interessa ter funcionários competentes, mas também devidamente motivados e 
valorizados.  
 
Na hora da seleção dos currículos nossa empresa não possuem cotas para negros. Eles são 
maioria.  
 
Conheço meus funcionários a nível pessoal, e acredito que a postagem tenha sido 
profundamente infeliz, beirando a ingenuidade, mas novamente, a empresa não pode 
compactuar com esse tipo de comportamento irresponsável e muito menos responder por ele. 
Podem ter certeza que tomaremos as medidas necessárias. Não nos interessa um funcionário 
com tal perfil. 
 
Nem a imaturidade, nem o carnaval e nem a bebida é desculpa para o racismo. 
Nada é desculpa para o racismo. 

https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2018/02/jovem-e-demitido-de-empresa-apos-
selfie-racista-no-carnaval.html 

http://www.efivest.com/
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2018/02/jovem-e-demitido-de-empresa-apos-selfie-racista-no-carnaval.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2018/02/jovem-e-demitido-de-empresa-apos-selfie-racista-no-carnaval.html


PRÁTICAS E ROTINAS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

49 

Confira postagens em redes sociais que resultaram em demissão 

Cuidado com o que você posta As redes sociais podem ser uma excelente ferramenta para 

profissionais em diversas áreas, mas também têm seus riscos. Relembre a seguir diversos casos 

em que pessoas foram demitidas por conta de postagens feitas em suas redes sociais. 

 

 
 
Falou mal da chefe no Twitter 
 
Então funcionário de uma loja de roupas no Plaza Shopping Macaé, no Rio de Janeiro, Lucas 
Norberto foi demitido após postar diversos tuítes falando mal de sua chefe e outras colegas de 
trabalho. Ele próprio mostrou a justificativa de sua demissão com os 'prints', entre eles: 
"Cristiane vai operar hoje. Tomara que volte igual Michael Jackson" 
 
 

http://www.efivest.com/
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'Que tiro foi esse?' Durante a 'febre' do meme 'Que tiro foi esse?', inspirados na música de 

Jojo Todynho, quatro funcionários do Hospital Santa Izabel, de Salvador, publicaram um vídeo 

incorporando a brincadeira da música com roupas de trabalho, em uma sala do hospital, 

utilizando também uma cadeira de rodas. O hospital afirmou que o vídeo, publicado no 

YouTube, foi feito durante horário de trabalho e sem autorização dos superiores, o que 

ocasionou em suas demissões; 

 

 
Nick, funcionário de um McDonald's nos Estados Unidos, revoltou-se ao descobrir que as 

instalações da loja em que trabalhava estavam longe de ser higienizadas com frequência e 

publicou fotos de máquinas de sorvete repletas de mofo, além de outros problemas de limpeza 

e armazenamento. Ele alegou que foi demitido em sequência, por ter compartilhado as imagens 

na internet; 

 

http://www.efivest.com/
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Publicações machistas Após pelo menos duas publicações de teor sexista, em que pregou 

críticas ao feminismo e ironizou os direitos iguais entre homens e mulheres, um estagiário de 

engenharia civil foi demitido da Cantareira Construtora e Imobiliária em fevereiro de 2017. “O 

problema é que ele estava uniformizado e no canteiro de obras. Para nós, é importante esclarecer 

que esse não é o posicionamento de nenhum dos sócios", informou a assessoria de imprensa da 

empresa ao E+ à época. Em reunião, o ex-funcionário disse que mantinha sua opinião. Relembre 

o caso aqui.   Foto: Reprodução / Facebook 

 

 
 

Genitália em sanduíche Em 2013, dois funcionários de uma lanchonete da rede Subway nos 

Estados Unidos foram demitidos após postarem fotos nas redes sociais em que aparecem com o 

http://www.efivest.com/
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pênis encostando na massa do pão dos sanduíches antes de irem para o forno.   Foto: Carlo 

Allegri / Reuters 

 

 
 

'Negão do Whatsapp' Durante a festa de final de ano da subsidiária brasileira da empresa 

americana Salesforce, um funcionário foi fantasiado vestido como o meme ‘Negão do 

WhatsApp’ e irritou a matriz. Foi demitido junto com o diretor-presidente e o diretor comercial 

da empresa no Brasil; 
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Veja MAIS  casos em que as redes sociais afetaram a carreira de profissionais 

 

 

Há uma polêmica sobre o caso da segurada que teve o auxílio-doença por 

depressão suspenso pelo INSS após postar fotos felizes no Facebook. Muitos 

acreditam que as imagens e legendas alegres não poderiam ter sido usadas como 

prova contra um diagnóstico psiquiátrico. A mulher, que está com dificuldades 

de encontrar emprego após a repercussão do caso, não foi a única que teve sua 

vida profissional afetada por publicações em redes sociais. Assim como em 

outros países, comentários e fotos consideradas inapropriadas causam, além de 

uma má impressão para futuros empregadores, processos e demissões por justa 

causa. 

Confira oito casos em que as postagens causaram demissões por justa causa, 

processos na Justiça e indenizações. 

1 - O professor demitido após postagens contra o prefeito 

Nem mesmo servidores públicos estão isentos de preocupações sobre os reflexos que podem 

ter suas postagens nas redes sociais. Em maio, um professor de geografia de uma escola no 
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi demitido por uma série de postagens polêmicas no 
Facebook. De acordo com o processo administrativo, o docente manteve “condutas reprováveis 
nas redes sociais, consistentes em dirigir ofensas indignas, palavras de baixo calão, entre 
outras coisas, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro e à secretária de Educação” 

2 - A enfermeira que, apesar de “doente”, participou de uma maratona 

Uma funcionária que se ausentou do trabalho e apresentou atestado médico por causa de um 

suposto problema de saúde foi “entregue” pelos registros no Facebook e demitida por justa 
causa de um hospital no Rio de Janeiro. As fotos e comentários no comprovaram que, na 
verdade, ela estava participando da 16ª Maratona do Rio de Janeiro. A 9ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) confirmou a demissão por justa causa da 
funcionária. 

3 - A enfermeira que postou fotos na UTI e foi demitida por justa causa 

Em Pernambuco, uma outra enfermeira foi demitida, também por justa causa, de um hospital 
depois de publicar, na extinta rede social Orkut, fotos da equipe trabalhando na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). A profissional entrou na Justiça para pedir a descaracterização da justa 
causa e uma indenização por dano moral pelo constrangimento causado com a demissão. Já o 
hospital argumentou que as imagens foram alvos de comentários de mau gosto na rede social, 
expondo a intimidade de outros funcionários e de pacientes, sem autorização. Diante disso, o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou a demissão por justa causa e negou qualquer 
indenização para a profissional. 

http://www.efivest.com/
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4 - O funcionário de concessionária demitido após curtir um post indevido 

Em 2012, um funcionário de uma concessionária de motos em Jundiaí, no interior de São 
Paulo, foi demitido por justa causa após “curtir” no Facebook comentários feitos por um ex-
colega de trabalho que ofendiam a loja e uma sócia da empresa. O rapaz entrou na Justiça, 
mas o Tribunal Regional Trabalhista (TRT) considerou válida a decisão da empresa. 

5 - O vendedor que teria planejado uma greve, pelo Facebook 

Um ex-empregado da redes de lojas Renner foi dispensado, acusado de incitar os colegas a 

fazer greve, em redes sociais como o Facebook. No entanto, a justa causa foi revertida na 
Justiça do Trabalho, porque o TST concluiu que o comportamento do empregado não causou 
prejuízo à loja, já que nenhuma greve foi organizada por causa do funcionário. 

6 - O empregado que comentou que os “gerentes idiotas só fazem m...” 

Profissionais que participam da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) ganham 

direito a estabilidade no trabalho. Porém, um empregado foi demitido por justa causa após 
falar mal do chefe no Facebook. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande 
do Sul avaliou que a falta grave faz o trabalhador perder a estabilidade. Na rede social, o 
empregado fez o seguinte comentário “O comentário que ensejou a demissão foi: “Quem é 
esse cara? Não tem compromisso com a empresa. Se 'tá' falindo é por causa de funcionários 
que não vestem a camisa da empresa. E não dos dirigentes e gerentes idiotas que só fazem 
merda”. 

7- A funcionária de pet shop que explicou, no Orkut, como maltratava animais 

Uma ex-funcionária de um pet shop publicou o seguinte comentário no Orkut sobre o dia a dia 

na empresa: “Eu faltei muito, sempre com atestado, passei até detergente nos olhos e nada 
[de ser demitida], não limpava banho e tosa e nem calçada, e ainda bicudava aquelas cadelas 
malditas, erguia no chute, elas tinham muito medo de mim”. A mensagem chegou ao 
conhecimentos dos ex-patrões, que a processaram e ganharam uma indenização por danos 
morais de R$ 4 mil. 

8- A empregada que criou uma comunidade em “homenagem” aos ex-patrões 

Uma ex-empregada de um restaurante criou uma comunidade, também no Orkut, para ex-

funcionários que também tinham sido “escravos” do estabelecimento. Na comunidade, ela 
ainda chamava atenção para a suposta homossexualidade do filho de um dos sócios do local. 
A empresa entrou com ação por danos morais, e a trabalhadora foi condenada a pagar 
indenização de mil reais aos sócios. 
 
 
‘ 
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TESTANDO UM, DOIS, TRÊS 

 
 
 
01. A partir de 05/10/88, com a promulgação da nova Constituição Federal, a jornada 
de trabalho semanal foi reduzido para:  

A) 48 horas  B) 44 horas C) 40 horas 

Resposta: (b)  

Desde 05/10/88, a jornada de trabalho semanal foi reduzido de 48 para 44 horas, equivalente a 
7:20 hs diárias, 220 hs mensais. 

02. Engenheiros, Químicos e Arquitetos, tem a jornada diária de trabalho de:  

A) 4 horas  B) 5 horas  C) 6 horas 

Resposta: (c)  

Entre outras profissões regulamentadas, os engenheiros, químicos e arquitetos, tem a jornada 
diária de 6 horas. Por ter uma jornada limitada a 6 horas, somente tem um intervalo de 15 
minutos, após a 4a. hora. 

03. A prorrogação máxima da jornada diária de trabalho é de:  

A) 2 horas  B) 1 hora  C) 4 horas 

Resposta: (a) 

A prorrogação da jornada diária de trabalho, não pode exceder a 2 horas, além de seu horário 
normal que é de 7:20 hs. Esta prorrogação não é permitida aos menores de idade. 

04. Para formalização da compensação de horas semanais do menor de 18 anos se faz 
através de:  

A) Acordo de prorrogação de horas 

B) Acordo Individual de compensação de horas semanais 

C) Acordo Coletivo de compensação de horas semanais, assistida pelo sindicato profissional. 

Resposta: (c)  

Ao menor é permitido compensar as horas durante a semana, tendo-se o limite de 2 horas, 

para o descanso noutro dia da mesma semana. A formalização é feita através de Acordo 
Coletivo de Compensação de Horas Semanais, devidamente assistida pelo Sindicato 
Profissional. 
 
05. O funcionário sujeito a chamadas por BIP ou Telefone Celular, 24 horas ao dia, 
tem o seguinte adicional:  

A) Horas Extras durante o período em que faz o atendimento 

B) 1/3 sobre o seu salário normal 

C) 1 salário mínimo mensal.  

Resposta: (b)  

A jurisprudência trabalhista, manda pagar 1/3 do seu salário. Não seria correto pagar horas 
extras, pois o fato de estar a disposição de chamadas, não significa dizer que está trabalhando. 

 
06. A exemplo do Carnaval, a empresa que desejar compensar os dias-pontes, para 
não trabalhar no respectivo dia, poderá fazê-lo de que maneira ?  

A) Elaborar uma lista com assinaturas dos funcionários, concordando com a compensação;  

B) Convidar o fiscal do trabalho, para uma mesa redonda 

C) Formalizar um acordo com o sindicato da categoria.  

Resposta: (c)  

A Portaria nº 1.120/95, reconheceu e oficializou as chamadas "compensações extralegais", 
desde que seja acordada junto ao sindicato profissional. 
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07.     Todos os empregados, em qualquer regime de contrato de trabalho, tem um 
intervalo mínimo entre uma jornada e outra. Qual seria este intervalo ?  

A) 24 horas 

B) 8 horas 

C) 11 horas 

Resposta: (c)  

Entre uma jornada de trabalho e outra, o empregado deve descansar 11 horas no mínimo . 
Exemplo: se o empregado saiu do trabalho as 23:00 hs de um dia, não poderá entrar ao 
serviço antes das 10 horas, do dia seguinte. 

08. A exemplo de uma telefonista, que trabalha 6 horas por dia, tem um intervalo 
durante a sua jornada diária de trabalho. Qual é este intervalo ?  

A) Excepcionalmente a telefonista, não tem o respectivo intervalo 

B) O intervalo é de 1 hora após a 4ª hora 

C) O intervalo é de 15 minutos após a 4ª hora.  

Resposta: (c)  

Para jornada de trabalho diário de 6 horas, é obrigatório um descanso de no mínimo 15 
minutos a partir da 4a. hora. 

09. A jornada de trabalho noturno (urbano), é compreendido no período:  

A) das 22 as 5 hs 

B) das 21 as 4 hs 

C) 22 as 4 hs 

Resposta: (a)  

A jornada de trabalho noturno urbano tem inicio as 22 horas e término as 5 horas. Já no setor 
rural, o horário é das 21 as 4 horas. 

10. A marcação do ponto é obrigatório nas empresas:  

A) Que tem mais de 10 empregados 

B) Que tem acima de 50 empregados 

C) Independente de qualquer número de empregados. 

Resposta: (a)  

As empresas que possuem mais de 10 funcionários, estão obrigadas a manterem o registro de 
ponto, que podem ser: manual, mecânico ou eletrônico. Qualquer opção que se faça, não há 
necessidade de prévia autenticação junto ao DRT, bem como o modelo é de livre escolha. 

11. O registro do intervalo, no registro de ponto:  

A) deixou de ser registrado a partir deste ano 

B) deixou de ser registrado a partir de 14/11/91 

C) tornou à ser obrigatório a partir de 14/11/91 

Resposta: (c)  

Com o advento da Portaria nº 3.626/91, a partir de 14/11/91, a marcação do intervalo no 
registro de ponto, tornou-se obrigatório à todas empresas obrigadas a manterem o registro 
de ponto. 

12. As empresas, cujo as atividades não estejam preestabelecidas na legislação 
pertinente, para o trabalho em domingos e feriados, deverão obter autorização 
junto a:  

A) Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil 

B) Ministério do Trabalho 

C) Sindicato profissional. 

Resposta: (b)  

As empresas não autorizadas para o trabalho aos domingos e feriados podem requerer tal 
autorização junto ao Ministério do Trabalho. 
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13. Todos os empregados tem direito a um Descanso Semanal Remunerado (DSR), 
num dia da semana, de preferência aos domingos. Este descanso é de:  

A) 11 horas 

B) 24 horas 

C) 7:20 horas.  

Resposta: (b)  

Todos os empregados tem um descanso obrigatório remunerado de 24 horas, num dia da 
semana. Nos casos de revezamento, quando a folga recai num dia da semana, no máximo a 
cada sete semanas o descanso deverá recair num domingo. 

14. De acordo com a legislação trabalhista (e não pela sua convenção ou acordo 
coletivo), em virtude do nascimento do filho, o empregado tem direito a:  

A) 5 dias corridos, a contar do parto;  

B) 1 dia corrido, a contar do parto;  

C) 8 dias corridos, a contar do parto.  

Resposta: (a)  

Em virtude do nascimento da criança, o funcionário tem direito a 5 dias corridos de ausência no 
trabalho, sem prejuízo do seu salário, a contar do dia do nascimento da criança. É chamado de 
Licença-Paternidade, originada em 05/10/88, data da promulgação da Constituição Federal de 
1988. 

15. Olhando o calendário do mês de janeiro/99, na semana de 04 a 10, um vendedor 
obteve as seguintes comissões:  

dia 04 = 40,00 

dia 05 = 12,00 

dia 06 = 48,00 

dia 07 = 32,00 

dia 08 = 24,00 

dia 09 = 52,00 

Qual o valor da média de comissões que será integrado no DSR ?  

A) 28,40 

B) 31,20 

C) 34,67 

Resposta: (c)  

O valor médio das comissões será de R$ 34,67, isto porque, somando-se o total de comissões 
de 4 a 9 e dividindo-se por 6 dias, temos como resultado R$ 34,67. 

16. Aproveitando o exemplo anterior, a média será creditada no DSR do dia:  

A) 10 

B) 17 

C) 24 

Resposta: (b)  

O valor da média de comissões será creditado no DSR do dia 17, isto porque, via de regra, o 
empregado que trabalha na semana anterior, fará jus o DSR da semana posterior, levando em 
consideração que a semana tem inicio na 2a. feira e termina no domingo. 

17. Olhando a tabela de conversão de hora sexagesimal para centesimal, empregado 
que atrasou-se 23 minutos injustificadamente, percebendo salário-hora de R$ 2,30, o 
valor do desconto será:  

A) R$ 0,53 

B) R$ 1,15 

C) R$ 0,88 

Resposta: (c)  
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Olhando a tabela de conversão de horas sexagesimais para centesimais, verificamos que 23 
minutos é igual a 0,3833 hs, multiplicando pelo seu salário-hora, temos: 0,3833 x R$ 2,30 = 
0,88. 

18. O horário noturno urbano é compreendido o período:  

A) das 22 as 5 hs 

B) das 21 as 5 hs 

C) das 21 as 4 hs 

Resposta: (a)  

O horário noturno urbano corresponde o período das 22 as 5 horas. Já no trabalho rural o 
horário noturno é das 21 as 4 hs. 

19. O empregado trabalhou das 22 até 23:30 hs. Levando em consideração que o 
adicional noturno é de 25% e seu salário-hora de R$ 3,40, qual o valor à ser pago à 
título de Adicional Noturno ?  

A) R$ 1,46 

B) R$ 1,64 

C) R$ 1,72 

Resposta: (a)  

Das 22 as 23:30 hs temos 1:30 hs trabalhadas. Dividindo 1,50 hs pelo coeficiente de 0,875, 
temos como resultado 1,7143 hs/ct. Portanto, calculando sucessivamente, temos: 1,7143 x 
0.25 x 3,40 = R$ 1,46. 

20. O empregado afastou-se por motivo de doença no dia 01/03/99. A empresa 
pagou-lhe os primeiros 15 dias do afastamento. Teve alta médica no dia 31/03/99. 
No dia 08/04/99, apresentou um atestado médico com afastamento superior a 15 
dias, sobre os motivos do primeiro afastamento. Qual a alternativa correta ?  

A) A empresa paga novamente os primeiros 15 dias do afastamento 

B) A empresa não paga os primeiros 15 dias de afastamento 

C) Se o segundo afastamento ocorrer por mais de 60 dias, paga-se novamente os primeiros 
15 dias, caso contrário, não se paga.  

Resposta: (b)  

A empresa não paga novamente os primeiros 15 dias, porque o retorno ao auxilio-doença 
ocorreu no período inferior a 60 dias. Caso o retorno ocorresse após 60 dias, então a empresa 
estaria obrigada a pagar-lhe novamente. 

21.    Quando o empregado é afastado a partir do 16º dia por motivo de acidente 
trabalho, a empresa deverá:  

A) continuar à depositar o FGTS, calculado sobre o seu salário normal. 

B) suspende-se automaticamente o depósito do FGTS.  

C) deposita-se apenas a metade o valor real do FGTS.  

Resposta: (a)  

Quando o empregado afasta-se por mais de 15 dias, por motivo de acidente do trabalho, o 
contrato fica interrompido. Assim, a empresa fica obrigada a depositar-lhe o FGTS 
mensalmente, com base no seu último salário, adicionado de eventuais reajustes. 

22. O empregado tem direito a férias quando completa 12 meses de tempo de 
serviço. Este período é chamado:  

A) período concessivo.  

B) período pecuniário.  

C) período aquisitivo.  

Resposta: (c)  

O período aquisitivo é a fase em que o empregado adquire o direito as férias. O concessivo, é 
o período em que o empregador concede férias ao empregado, após ter completado o seu 
período aquisitivo. 

23. Se o empregado falta 20 dias injustificadamente, terá direito a quantos dias 
férias ?  
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A) perde o direito a férias 

B) 30 dias.  

C) 18 dias. 

Resposta: (c)  

O empregado que falta 20 dias injustificadamente, no seu período aquisitivo, tem direito as 
férias de apenas 18 dias. 

24. O menor de 18 e o maior de 50 anos de idade:  

A) não pode gozar suas férias em 2 períodos 

B) pode gozar suas férias em 2 períodos 

C) nenhuma das alternativas anteriores, pois inexiste esta regra na legislação.  

Resposta: (a)  

O menor de 18 e o maior de 50 anos de idade, pode somente gozar suas férias em único 
período. Porém, esta regra não se aplica nas férias coletivas. 

25. O menor-estudante:  

A) pode escolher o período do gozo de férias, coincidindo com as férias escolares.  

B) não pode escolher a data do gozo de férias, porque quem escolhe é a empresa.  

C) pode escolher o período de gozo de férias em qualquer data.  

Resposta: (a)  

O menor-estudante, é o único caso específico na legislação, em que pode escolher o seu 
período de gozo de férias, coincidindo com as férias escolares. 

26. O empregado que se afastou por mais de 6 meses, embora descontínuos, durante 
o seu período aquisitivo de férias, por motivo de doença ou acidente do trabalho:  

A) tem direito a suas férias, como nada tivesse ocorrido.  

B) recebe proporcionalmente aos meses trabalhados.  

C) perde o direito as férias, tendo início de um novo período aquisitivo a partir do seu retorno 
ao trabalho.  

Resposta: (c)  

O empregado, quando afasta-se por mais de 6 meses por motivo de acidente ou doença, no seu 
período aquisitivo de férias, embora descontínuos, perde o direito as férias daquele período, 
iniciando um novo período aquisitivo a contar de seu retorno. 

27. Para efeito de pagamento de férias, a média de horas extras deverão ser 
integralizadas na sua remuneração. Para efeito de tabulação e cálculo:  

A) deve-se tomar como base as horas extras do período aquisitivo;  

B) dos 12 últimos meses;  

C) dos 6 últimos meses.  

Resposta: (a)  

Salvo disposições na Convenção ou Acordo Coletivo, para efeito de integração da média de 
horas extras nas férias, deve tomar como base o período aquisitivo. 

28. Se o empregado pede demissão, cujo tempo de serviço seja inferior a um ano e 
deixa 4/12 avos de férias no primeiro contrato, quando na readmissão dentro do 
prazo de 60 dias:  

A) computa-se os 4/12 no segundo contrato;  

B) não computa-se no segundo contrato;  

C) somente será computado se no segundo contrato, não ocorrer nenhuma falta injustificada.  

Resposta: (a)  

Se a readmissão ocorrer no prazo de 60 dias, os 4/12 avos deixados no primeiro contrato será 
computado no segundo. No entanto, se por força de convenção coletiva (exemplo dos químicos) 
as férias proporcionais foram quitadas no primeiro contrato, então não há nenhum cômputo no 
segundo contrato. 

29. O 1/3 constitucional sobre férias é calculado sobre:  
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A) o valor do salário mínimo 

B) o valor do piso salarial da categoria 

C) sobre o valor da total da remuneração de férias. 

Resposta: (c)  

O terço constitucional sobre férias é calculado sobre total da remuneração recebida nas férias. 
Portanto, computam-se as médias de horas extras e de outros adicionais. 

30. Para concessão de férias coletivas, a empresa presta comunicação junto a DRT, 
Sindicato Profissional e aos seus funcionários. A antecedência da comunicação é de:  

A) 30 dias 

B) 15 dias 

C) na data do inicio  

Resposta: (b)  

O prazo para comunicação de férias coletivas junto a DRT e Sindicato Profissional é de 15 dias 
antes do gozo. No entanto, é de 30 dias de antecedência para os empregados. 

31. O empregado poderá converter suas férias em abono pecuniário (férias 
trabalhadas). O limite é de:  

A) 2/3 sobre o direito de férias;  

B) 50% sobre o direito de férias;  

C) 1/3 sobre o direito de férias.  

Resposta: (c)  

O Abono Pecuniário (férias trabalhadas) poderá ser requerido pelo empregado, com 15 dias 
antes do término do período aquisitivo (ver convenção/acordo coletivo da categoria) e poderá 
converter no máximo 1/3 sobre o direito de férias. Assim, se o empregado tem direito a 24 
dias, o abono pecuniário será no máximo de 8 dias, e não de 10 dias. 

32. A empresa, em face da conjuntura econômica, necessite reduzir a jornada de 
trabalho e consequentemente os salários, poderá fazê-lo mediante prévio acordo 
com o sindicato da categoria profissional. O percentual máximo de redução é de:  

A) 30% 

B) 25% 

C) 20% 

Resposta: (b)  

O limite máximo de redução é de 25%, podendo ser inferior, nunca à maior. 

33. Desde 31/03/95, com o advento da Lei nº 9.016, a empresa que desejar 
conceder licença-remunerada aos seus funcionários deverá comunicar o Ministério 
do Trabalho e ao Sindicato Profissional. A antecedência mínima exigida para 
comunicação é de:  

A) 10 dias 

B) 15 dias 

C) 20 dias  

Resposta: (b)  

Na concessão de licença-remunerada aos empregados é necessário comunicar do Ministério 
do Trabalho e ao Sindicato Profissional, com antecedência mínima de 15 dias. A falta destas 
comunicações torna-se sem efeito, para efeito de caracterização. 

34. O aviso prévio dado ao empregado, na ocasião da dispensa sem justa causa, é 
de no mínimo 30 dias. O empregado poderá optar em reduzir 2 horas por dia ou 
descansar 7 dias, trabalhando 23.  

O direito ao aviso prévio, somente é assegurado em que tipo de contrato ?  

A) contrato por prazo indeterminado 

B) contrato por prazo determinado 

C) em ambos.  

Resposta: (a)  
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O aviso prévio somente é concedido nos contratos por prazo indeterminado. Nos contratos a 
prazo, não há necessidade porque o próprio contrato dá a sua terminação naturalmente. 

35. Para cálculo da integração da média de horas extras no aviso prévio indenizado, 
toma-se por base as horas extras realizadas:  

A) nos últimos 3 meses 

B) nos últimos 6 meses 

C) nos últimos 12 meses.  

Resposta: (c)  

Para efeito de integração da média de horas extras no aviso prévio, toma-se por base os 12 
últimos meses. 

36. O empregado que pede demissão sem justa causa, deverá permanecer no 
emprego durante 30 dias antes do efetivo desligamento, a fim de que o empregador 

tenha o tempo suficiente para recolocar um outro em seu lugar. Durante o 
cumprimento deste aviso prévio, o empregado:  

A) trabalha normalmente em sua jornada de trabalho 

B) trabalha e tem redução de 2 horas ou então descanso de 7 dias e 23 trabalhadas 

C) não está obrigado a dar o aviso prévio ao empregador.  

Resposta: (a)  

Na hipótese em que o empregado pede demissão, dá o aviso prévio à empresa. Cumprindo, 
trabalha durante o seu expediente normal. Se não cumpre, mediante renúncia escrita, à 
empresa poderá descontar o aviso prévio de 30 dias em suas verbas rescisórias. 

37. Nos contratos por prazo determinado, inclusive o de experiência, a parte que 
interromper o contrato antes do seu término normal, deverá indenizar a outra parte:  

A) pela metade dos dias que faltam do contrato 

B) 75% dos dias que faltam do contrato 

C) 25% dos dias que faltam do contrato 

Resposta: (a)  

Nos casos de contrato a prazo determinado, inclusive o de experiência, quando a parte rescindir 
antes do seu término, a indenização é equivalente a metade dos dias que faltam até o término. 

38. O 13º salário proporcional paga-se em qualquer modalidade de contrato e motivo 
de desligamento, salvo no caso de:  

A) obra certa 

B) pedido de demissão sem justa causa 

C) dispensa por justa causa 

Resposta: (c)  

Somente na hipótese em que o empregado é dispensado por justa causa, não é devido o 
pagamento do 13º salário. 

39. No 13º salário, integral ou proporcional, é computado a média de horas extras 
para efeito de cálculo. Tem-se como base o período de:  

A) janeiro a dezembro ou demissão 

B) 12 últimos meses 

C) 6 últimos meses 

Resposta: (a)  

Para efeito de integração de horas extras no 13º salário, toma-se como base o período de 
janeiro até dezembro, ou então até a data de sua demissão. 

40. Quando existe justa causa para rescisão do contrato de trabalho pela empresa:  

a) não há necessidade de ser dado o aviso prévio;  

b) é dispensável o aviso prévio, se a empresa e empregado assim convierem;  

c) o aviso prévio é indenizado 

Resposta: (a)  
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Nos contratos por prazo indeterminado, não se aplica o aviso prévio quando há justa causa 
para sua despedida. 

41. A rescisão de contrato de trabalho por iniciativa da empresa, quando o 
empregado não tenha dado motivo à cessação da relação de emprego, denomina-se:  

a) despedida com justa causa;  

b) despedida sem justa causa;  

c) rescisão indireta. 

Resposta: (b)  

Ocorre a despedida sem justa causa, quando o empregado não comete nenhum motivo para a 
sua saída. 

42. Faltas reiteradas e injustificadas ao serviço constituem um ato de:  

a) indisciplina 

b) desídia 

c) improbidade 

Resposta: (b)  

A desídia no desempenho de suas funções, é um ato de desinteresse e relaxamento no 
trabalho, por parte do empregado. Assim o empregado que falta ou atrasa reiteradamente 
sem nenhum motivo justo, caracteriza-se desídia (Art. 482 da CLT). 

43. Morrendo o empregador constituído em firma individual e continuando os 
herdeiros com a empresa:  

a) o empregado é obrigado a continuar trabalhando para os herdeiros 

b) a lei assegura ao empregado o direito de rescindir o contrato de trabalho, sem, entretanto, 
fazer jus a indenização 

c) o empregado tem direito à indenização, no caso de exercer o direito de rescindir o 
contrato.  

Resposta: (b)  

Na firma individual, quando o empregador vier a falecer, o empregado não é obrigado a 
manter relação empregatícia com o sucessor. Assim, poderá rescindir o contrato, com 
garantia de todos os direitos trabalhistas. 

44. A indenização Adicional é devido ao empregado dispensado sem justa causa no 
período que antecede 30 dias da data-base da categoria profissional. Esta 
indenização é equivalente a:  

a) um salário mínimo nacional 

b) um piso salarial da categoria profissional 

c) um salário mensal 

Resposta: (c)  

O empregado dispensado sem justa causa, cujo o término do seu aviso prévio recaia na 
véspera do dissídio coletivo da categoria, tem direito a uma indenização equivalente a um 
salário mensal. Cabe também a integração da média de horas extras. 

45. O empregado aposentado, que já sacou anteriormente o seu FGTS, quando na 
ocasião da dispensa sem justa causa, a multa de 40% é calculada sobre:  

a) o saldo restante do FGTS após o seu saque 

b) além do saldo restante mais o valor sacado anteriormente, devidamente corrigido 

c) o valor do seu último salário mensal. 

Resposta: (b)  

A multa de 40% sobre o montante do FGTS, é uma penalidade para o empregador quando 
dispensa o empregado sem justo motivo, calculada sobre o seu tempo de serviço. Assim, o 
fato de ter o empregado sacado o FGTS anteriormente, por qualquer motivo antes do seu 
desligamento, não reduz a penalidade ao empregador. 

46. O empregado que contar com mais de um ano de tempo de serviço, deverá fazer 
a homologação junto:  

a) Caixa Econômica Federal 
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b) Sindicato Patronal 

c) Sindicato Profissional ou DRT. 

Resposta: (c)  

A partir de um ano de serviço, o empregado é devidamente assistido pelo seu sindicato 
profissional ou DRT, na ocasião de recebimento de suas verbas rescisórias, denominado este 
ato de homologação. 

47. CÁLCULO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Elabore os cálculos da rescisão de contrato de trabalho, conforme os dados abaixo:  

· Admissão: 10/01/00 

· Demissão: 06/05/00 (término do cumprimento do aviso prévio) 

· Tipo de contrato: prazo indeterminado 

· Tipo de desligamento: dispensa sem justa causa 

· Último salário: R$ 200,00 p/mês 

· Saldo do FGTS no dia 30/04/00 = R$ 60,00 

· Horas Extras: não há 

· Faltas ou atrasos: não há  

· Descontos: não há, além do que está estabelecido na legislação.  

Resposta:  

PROVENTOS    VALOR    DESCONTOS    VALOR 

· Saldo salários = 6 dias    40,00    · INSS s/ salários = 8%    3,20 

· 13º salário = 4/12 avos    66,67    · INSS s/ 13º sal. = 8%    5,33 

· Férias pp. = 4/12 avos    66,67    · IRRF s/ salários     isento 

· 1/3 CF s/ férias    22,22    · IRRF s/ férias      isento 

· FGTS mês anterior (GRR)    16,00    · IRRF s/ 13º salário    isento 

· FGTS mês rescisão (GRR)    8,53           

· Multa 40% FGTS (GRR)    33,81          

TOTAL =>    253,90    TOTAL =>     8,53 

LIQUIDO A RECEBER =>     245,37 

Notas: 

a) FGTS do mês anterior = 8% x 200,00 (salário do mês abril/00);  

b) FGTS do mês da rescisão = 8% x (40,00 + 66,67), respectivamente saldo + 13º salário;  

c) Multa 40% FGTS = 40% x (60,00 + 16,00 + 8,53), respectivamente o somatório do saldo 
FGTS + FGTS do mês anterior + FGTS do mês da rescisão.  

48. A recente Ordem de Serviço Conjunta nº 99, de 10/06/99, DOU de 02/08/99, 
autorizou os empregados que passarem à categoria de empresário, autônomo e 
equiparado, facultativo, especial ou empregado doméstico, a recolherem a respectiva 
contribuição previdenciária através do número do:  

a) CPF 

b) RG 

c) PIS/PASEP 

Resposta.: Alternativa "C".  

Poderá ser recolhida com o nº PIS/PASEP. A inscrição será efetivada com o primeiro 
recolhimento da contribuição previdenciária, bastando que o segurado informe no campo 5 da 
GPS o respectivo número do PIS/PASEP.  

49. De acordo com a Ordem de Serviço nº 209, de 20/05/99, DOU de 28/05/99, que 
estabeleceu a retenção de 11% sobre a Nota Fiscal de serviços terceirizados, cabe a 
empresa contratante reter 11% do valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da 
empresa contratada até: 
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a) o dia 15 do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 

b) o último dia útil do próprio mês da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 

c) o dia 2 do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 

Resposta: Alternativa "C". 

Recolhe-se até o dia 2 do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 
Quando o dia 2 do mês cair em dia em que não haja expediente bancário, o vencimento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente.  

50. O empregado passa a ter o direito do recebimento do Salário-Família: 

a) a partir do mês seguinte ao da apresentação da Certidão de Nascimento do filho, estando 
condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória.  

b) a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho, estando condicionado 
à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória. 

c) a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho, não estando 
condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória. 

Resposta: Alternativa "B".  

O empregado tem direito do SF a partir da data da apresentação da certidão de nascimento 
do filho, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória 
(Art. 84, RPS/99). 

51. Em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, terá direito 
a ausência abonada de:  

a) 1 dia, em cada 12 meses de trabalho; 

b) 2 dias consecutivos, em cada 12 meses de trabalho; 

c) 1 dia, em cada 6 meses de trabalho. 

Resposta: Alternativa "A".  

O empregado poderá se ausentar 1 dia, em cada 12 meses de trabalho para doação 
voluntária de sangue, devidamente comprovada (art. 473 da CLT).  

52. O empregado assaltou um banco e foi condenado a 5 anos de prisão, por decisão 
irrecorrível da justiça.  

O empregado poderá ser dispensado por justa causa por:  

a) desídia;  

b) indisciplina;  

c) condenação criminal. 

Resposta: Alternativa "C".  

Art. 482 da CLT, letra "d".  

53. Para concessão da licença remunerada, a empresa deverá comunicar ao órgão 
local do Ministério do Trabalho e também ao Sindicato Profissional, as datas de 
início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, bem como 
afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Estas comunicações deverão ser 
feitas com antecedência mínima de:  

a) 30 dias;  

b) 15 dias; 

c) não há prazo. 

Resposta: Alternativa "B".  

Art. 133 da CLT, § 3º.  

54. O salário-maternidade é devido, independentemente de carência, à segurada 
empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica, durante 120 dias, com 
início: 

a) 28 dias antes e término 92 dias a partir do parto; 

b) 30 dias antes e término 90 dias a partir do parto;  

c) 60 dias antes e término 60 dias a partir do parto. 

Resposta: Alternativa "A".  
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Art. 93, do RPS (Decreto nº 3.048/99).  

55. A empresa está obrigada a convocar eleições para escolha dos representantes dos 
empregados na CIPA, no prazo mínimo de: 

a) 30 dias antes do término do mandato em curso; 

b) 60 dias antes do término do mandato em curso; 

c) 90 dias antes do término do mandato em curso.  

Resposta: Alternativa "B".  

Subitem 5.38, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho.  

56. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais 
de: 

a) 4 anos  

b) 2 anos  

c) 1 ano  

Resposta: Alternativa "B".  

Art. 445 da CLT. Nota: O contrato de experiência vai até 90 dias.  

57. O Presidente da CIPA, é designado:  

a) pelo Sindicato dos empregados 

b) pelo Ministério do Trabalho 

c) pela Empresa 

Resposta: Alternativa "C".  

Subitem 5.11 da NR 5, alterada pela Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. 

58. O secretário da CIPA e seu substituto são indicados:  

a) de comum acordo com os membros da CIPA, entre os componentes ou não da comissão, 
sendo neste caso necessária a concordância do empregador. 

b) pela empresa, entre os componentes ou não da comissão. 

c) pelo sindicato profissional, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso 
necessária a concordância do empregador. 

Resposta: Alternativa "A".  

Subitem 5.13, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

59. As férias coletivas poderão ser gozadas em até duas vezes, desde que nenhuma 
das parcelas, sejam inferiores a: 

a) 8 dias corridos, em um único ano.  

b) 10 dias corridos, em um único ano.  

c) 12 dias corridos, em um único ano.  

Resposta: Alternativa "B".  

§ 1º, Art. 134 da CLT.  

60. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente da CIPA, os membros 
titulares da representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus 
titulares, no prazo de:  

a) 1 dia útil 

b) 2 dias úteis 

c) 3 dias úteis 

Resposta: Alternativa "B".  

Subitem 5.31.2, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho.  
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61. Desde 27/05/99, estão obrigadas de manter programas especiais de incentivos 
e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra, as empresas com mais de: 

a) 50 empregados, de ambos os sexos 

b) 100 empregados, de ambos os sexos 

c) 500 empregados, de ambos os sexos 

Resposta: Alternativa "B".  

Art. 390C da CLT (artigo acrescentado pela Lei nº 9.799, de 26/05/99, DOU de 27/05/99). 

62. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade 
descentralizada do MTE, até: 

a) 15 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA 

b) 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA 

c) 45 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA 

Resposta: Alternativa "B".  

Subitem 5.42, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho.  

63. A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico 
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando 
da: 

a) rescisão do contrato de trabalho 

b) admissão na empresa 

c) aposentadoria do empregado  

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 58, § 4º, da Lei nº 8.213, de 24/07/91 (acrescido pela Medida Provisória nº 1.523, de 
11/10/96, DOU de 14/10/96).  

64. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para 
cargo de direção da CIPA desde: 

a) o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato 

b) o registro de sua candidatura até 2 anos após o final de seu mandato 

c) o registro de sua candidatura até 3 anos após o final de seu mandato 

Resposta: Alternativa "A".  

Subitem 5.8, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

65. Para fazer anotações de registro de admissão na CTPS, mediante protocolo, a 
empresa deverá devolver o respectivo documento ao empregado dentro do prazo 
de: 

a) 12 horas 

b) 24 horas 

c) 48 horas  

Resposta: Alternativa "C".  

Art. 29 da CLT.  

66. O empregado que for aposentado por invalidez terá o seu contrato de trabalho: 

a) suspenso 

b) interrompido  

c) rescindido  

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 475 da CLT.  

67. O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo 
de: 
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a) 10 dias, contados a partir da data da posse 

b) 20 dias, contados a partir da data da posse 

c) 30 dias, contados a partir da data da posse 

Resposta: Alternativa "C".  

Subitem 5.32.1, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho. 

68. É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título 
de PLR - Participação nos Lucros ou Resultados da empresa em periodicidade inferior 
a: 

a) 3 meses 

b) 6 meses 

c) 12 meses 

Resposta: Alternativa "B".  

§ 2º, do art. 3º, da Medida Provisória nº 1.619-42, de 13/03/98, DOU de 14/03/98.  

69. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de: 

a) 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso  

a) 12 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso  

a) 24 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso  

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 66 da CLT.  

70. O trabalho temporário (Lei nº 6.019/74) é aquele prestado por pessoa física a 
uma empresa, para atender à necessidade transitória de: 

a) substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços  

b) substituição do contrato de experiência ou a acréscimo extraordinário de serviços 

c) substituição de seu pessoal regular e permanente ou a necessidade de redução de custo da 
mão-de-obra 

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 2º, da Lei nº 6.019, de 03/01/74. 

71. Tem direito a indenização adicional equivalente a um salário mensal o empregado 
dispensado, sem justa causa, no período de: 

a) 30 dias que antecede a data de sua correção salarial 

b) 60 dias que antecede a data de sua correção salarial 

c) 90 dias que antecede a data de sua correção salarial 

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 9º, da Lei nº 7.238/84. 

72. A jornada diária de trabalho de 4 a 6 horas, deverá haver um intervalo de: 

a) 15 minutos, após a 2ª hora 

b) 15 minutos, após a 3ª hora  

c) 15 minutos, após a 4ª hora  

Resposta: Alternativa "C".  

Art. 71 da CLT.  

73. A empresa deverá recolher a Contribuição Sindical para o Sindicato da categoria 
predominante, através da CEF ou Banco do Brasil, segundo a sua atividade principal. 
Porém, quando há categorias diferenciadas nesse meio deverá efetuar o recolhimento 
para elas. Qual o grupo de profissões pertencem a categoria dos diferenciados ? 

a) domésticos, metalúrgicos e motoristas 

b) secretárias, telefonistas e motoristas 

c) jardineiros, professores e metalúrgicos 
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Resposta: Alternativa "B".  

Art. 511 da CLT.  

74. Salvo condições mais favoráveis no Acordo/Convenção Coletiva, o empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, em virtude de 
casamento: 

a) até 2 dias consecutivos  

b) até 3 dias consecutivos 

c) até 4 dias consecutivos 

Resposta: Alternativa "B".  

Art. 473, Inciso II, da CLT.  

75. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo e assinado pelo 
empregado. Em se tratando de analfabeto: 

a) mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo  

b) dispensa-se qualquer formalidade 

c) mediante a assinatura do(a) cônjuge ou parente próximo 

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 464 da CLT.  

76. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as 
horas de trabalho em cada um serão: 

a) individualizadas 

b) totalizadas  

c) o menor não pode trabalhar em mais de um estabelecimento 

Resposta: Alternativa "B".  

Art. 414 da CLT.  

77. As reuniões ordinárias da CIPA são realizadas: 

a) durante o expediente normal da empresa e em local apropriado 

b) após o expediente normal da empresa e em local apropriado 

c) durante o horário do intervalo e em local apropriado 

Resposta: Alternativa "A".  

Subitem 5.24, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho.  

78. Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza, inclusive de transportes, 
comunicações e pesca, são obrigados a empregar e matricular nos cursos mantidos 
pelo SENAI: 

a) um número de aprendizes equivalente a 1% no mínimo e 5% no máximo, dos operários 
existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandam formação profissional.  

b) um número de aprendizes equivalente a 3% no mínimo e 10% no máximo, dos operários 
existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandam formação profissional.  

c) um número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo, dos operários 
existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandam formação profissional.  

Resposta: Alternativa "C" .  

Art. 429 da CLT.  

79. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de: 

a) 1 ano, permitida uma reeleição.  

b) 2 anos, permitida uma reeleição.  

c) 1 ano, não permitida a reeleição.  

Resposta: Alternativa "A".  
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Subitem 5.7, A Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho.  

80. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional 
de: 

a) 10% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos locais da empresa.  

b) 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos locais da empresa.  

c) 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações 
nos locais da empresa.  

Resposta: Alternativa "C".  

Art. 193, § 1º, da CLT.  

81. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da 
representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em: 

a) 1 dia útil.  

b) 2 dias úteis. 

c) 3 dias úteis. 

Resposta: Alternativa "B".  

Subitem 5.31.2, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho. 

82. As férias coletivas poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que 
nenhum deles seja inferior a: 

a) 10 dias corridos.  

b) 20 dias corridos. 

c) 30 dias corridos. 

Resposta: Alternativa "A".  

§ 1º, do art. 139 da CLT. 

83. É considerada abusiva a greve em serviço essencial, quando não pré-avisada com 
a antecedência mínima de: 

a) 24 horas 

b) 48 horas 

c) 72 horas 

Resposta: Alternativa "C".  

Art. 13 da Lei nº 7.783, de 24/06/89. 

84. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de 
descontar: 

a) metade dos salários correspondentes ao prazo respectivo.  

b) os salários correspondentes ao prazo respectivo. 

c) não há nenhum desconto.  

Resposta: Alternativa "B".  

§ 2º, do art. 487 da CLT. 

85. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais 
votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver: 

a) maior tempo de serviço no estabelecimento.  

b) menor número de faltas no trabalho. 

c) maior salário. 

Resposta: Alternativa "A".  

Subitem 5.44, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 
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86. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT deverá ser 
promovida pela CIPA em conjunto com o SESMT, à cada:  

a) 6 meses. 

b) 12 meses. 

c) 24 meses. 

Resposta: Alternativa "B".  

Subitem 5.16, da Portaria nº 8, de 23/02/99, DOU de 24/02/99, da Secretaria de Segurança 
e Saúde no Trabalho. 

87. O acréscimo da contribuição da empresa, destinada ao financiamento da 
aposentadoria especial, teve início em 01/04/99, com as taxas de 2, 3 e 4%; em 
01/09/99, 4, 6 e 8%; a partir de 01/03/2000, será de:  

a) 6, 9 e 12% 

b) 7, 10 e 13% 

c) 8, 11 e 14% 

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 378, do RPS/99 (Decreto nº 3.048, de 06/05/99).  

88. Não se inclui entre os trabalhadores que não são considerados empregados pela 
CLT o trabalhador 

a) subordinado 

b) eventual 

c) autônomo 

Resposta: Alternativa "A".  

Art. 3º da CLT.  

89. Convenção Coletiva do Trabalho é aquela firmada entre um (uma) 

a) sindicato de trabalhadores e uma empresa 

b) sindicato de trabalhadores e um sindicato de empregadores 

c) associação profissional e um estabelecimento de uma empresa 

Resposta: Alternativa "B". Art. 611 da CLT.  
 

http://www.efivest.com/
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