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Resumo  

Devido ao crescimento da importância do departamento de pessoal dentro das organizações, 

tornou-se necessário para o profissional contábil se manter atualizado em relação às alterações 

da legislação previdenciária e trabalhista. A presente pesquisa buscou verificar se as rotinas 

do departamento de pessoal de uma Construtora em Coronel Fabriciano estavam sendo 

realizadas de acordo com a legislação previdenciária e trabalhista. Utilizou-se da metodologia 

de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa que levantou o referencial teórico 

sobre o tema e, logo após, foi realizado um estudo de caso. Ao fim do mesmo foi verificado 

de que as rotinas do departamento de pessoal da empresa estudada estavam sendo realizadas 

parcialmente de acordo com as legislações vigentes. Com isso foi necessário expor as formas 

corretas de se realizar as práticas para adaptar-se a legislação e não trazer futuros problemas 

trabalhistas para a organização. 

 

Palavras-chave: Departamento de Pessoal, Legislação Previdenciária, Legislação 

Trabalhista, Conformidade. 

Área Temática: Gestão Tributária, Trabalhista e Social 

 

 

1. Introdução 

O departamento de pessoal surgiu há muito tempo na história, não é de hoje que 

algumas de suas práticas já são realizadas.  
 

A expressão 'Departamento de Pessoal' tem um caráter histórico, vindo desde a 

época da escravidão, onde os senhores designavam pessoas (conhecidos como 

capitães), para cuidar dos escravos a quem viam como máquinas, meros 

equipamentos dos quais extraiam o máximo deles. (FUNDAÇÃO IDEPAC, 2009, 

p.4). 

 

Atualmente, o Departamento de Pessoal se tornou uma das peças mais importantes 

dentro de uma organização, pois não importa o tamanho da organização, seja ela de grande, 

médio ou pequeno porte, ela necessita de uma ótima gestão da sua área de pessoal, para fins 

de alcançar eficiência nos trabalhos realizados e evitar o descumprimento da legislação que a 

rege. 

As rotinas do departamento de pessoal vão desde a seleção do funcionário até a sua 

aposentadoria, pois em todas essas fases o serviço que foi realizado pelo departamento de 

pessoal influencia tanto para o trabalhador, como para a organização, não sendo apenas o 

setor onde se faz admissão e demissão, como muitos pensam. 

Com a grande importância do departamento de pessoal dentro das organizações no 

mundo atual, e as várias atualizações nas legislações, o profissional deve estar atento a todas 

as regras para realizar as rotinas de acordo, sendo assim, é necessário que todas as rotinas 

sejam realizadas de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária, para assim poder 

evitar possíveis erros que, por sua parte podem, gerar ônus à organização como multas por 

atrasos de entrega de declarações, pagamentos de impostos, prazos de guarda de 

documentação, entre outros. Assim, observa-se a necessidade de verificação desses 

procedimentos para evitar possíveis constrangimentos à organização e a seus funcionários. 

Desta forma, esse trabalho tencionou solucionar o seguinte problema de pesquisa: As práticas 

de departamento de pessoal de uma construtora de Coronel Fabriciano estão sendo realizadas 

de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária? O objetivo geral do presente trabalho 

configura-se como verificar se as práticas do departamento de pessoal de uma construtora de 

Coronel Fabriciano estão sendo realizadas de acordo com a legislação trabalhista e 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

previdenciária. Para isso, foram delineados os seguintes objetivos específicos: demonstrar os 

procedimentos corretos do departamento de pessoal de acordo com a legislação trabalhista e 

previdenciária; verificar se na empresa em estudo os procedimentos estão sendo realizados de 

forma correta; se necessário, apresentar formas de resolução das possíveis irregularidades 

encontradas. 

Devido ao grande crescimento do departamento de pessoal dentro das organizações 

tornou-se necessário cada vez mais estudá-lo e saber como funcionam suas rotinas, ainda mais 

quando a sua legislação é alterada constantemente, sendo necessários estudos atualizados, 

para que essa legislação não seja descumprida e leve a penalidades. Desta forma, a pesquisa 

apresentou resultados que irão trazer benefícios para as organizações e também para 

sociedade, principalmente para a classe dos trabalhadores, que na maioria das vezes não estão 

totalmente informados dos seus deveres e direitos que a legislação propõe. 

 

2. Referencial Teórico 

Para este trabalho foi levantado na literatura existente aquilo que tratava das rotinas de 

departamento de pessoal, apresentando os principais procedimentos e conceitos relacionados à 

Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

 

2.1 Departamento de Pessoal 

De acordo com Sato (2012), define-se como departamento de pessoal:  
 

Departamento de Pessoal é um órgão da empresa, responsável de tarefas e atividades 

específicas, que cuidam dos funcionários que nela trabalham. Desde a sua 

contratação, pagamento de salários, transporte, férias, licença médica, 13º salário, 

organização dos horários e outros. Nas empresas de menor porte, normalmente, 

inexiste o Departamento de Pessoal, pois as atividades são normalmente supridas 

pelo Contador da empresa, já nas empresas de maior porte, pode-se quase sempre 

encontrá-lo, de estrutura meramente simples ou então até os mais sofisticados.  

 

Assim, entende-se como departamento de Pessoal, o setor no qual toda a vida 

funcional da empresa está sendo realizada. Para que o funcionamento da organização seja 

eficiente é necessário um bom funcionamento de todos os setores, incluindo um ótimo 

desempenho do departamento de pessoal, pois erros ocorridos podem acarretar em prejuízos 

para o empregado ou para o empregador. 

 

2.2 Setores do Departamento de Pessoal 

Segundo Sato (2012), as divisões por setores dentro do Departamento de Pessoal de 

uma empresa variam de acordo com o tamanho da empresa, como os exemplos abaixo:  
 

O Setor de Admissão de Pessoal, que tem a função de cuidar de todo o processo de 

integração da pessoa contratada pela empresa, dentro dos critérios administrativos e 

jurídicos. Tem início na busca do profissional no mercado de trabalho, treinar para 

as funções do cargo e efetuar o registro de acordo com as conformidades da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

O Setor de Administração de Pessoal tem como função cuidar de todo processo de 

controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, bem como de pagamento 

de taxas, impostos e contribuições. A partir da integração dos empregados na 

empresa, tem início o controle do fluxo de frequência ao trabalho, elaboração da 

folha de pagamento, controle de benefícios e finaliza em cálculos e tributos. 

O Setor de Desligamento de Pessoal tem por atribuição cuidar de todo o processo de 

desligamento e quitação do contrato de trabalho, e cuidar de toda a rotina de 

fiscalização. Tem início a partir do desligamento do empregado e termina quando da 

sua efetiva quitação do contrato de trabalho.  

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

Observa-se então, que o departamento de pessoal é dividido em outros setores para 

melhor organização e divisão do trabalho, sendo cada um responsável por uma parte do 

processo da vida funcional da empresa, desde a admissão do funcionário até a sua saída. 

 

2.3 Legislação Trabalhista e Previdenciária 

O departamento de pessoal fundamenta todo seu exercício nas bases legais redigidas 

pela legislação trabalhista e previdenciária. Para Marras (2005, p. 308), entre todas as bases 

legais que regem o departamento de pessoal, algumas que podem ser destacadas são: 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Consolidação das Leis da Previdência Social 

(CLPS), Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), Acordos Coletivos de Trabalho (ACT). 

Para amenizar os riscos de uma má administração do departamento de pessoal, é 

necessário que os profissionais da área dominem os instrumentos acima citados e que tenham 

contínuas atualizações devido às grandes e várias mudanças que ocorrem na legislação 

trabalhista e previdenciária. 

 

2.4 Definição de Empregador e de Empregado 

De acordo com o art. 2º da CLT, empregador é a empresa, individual ou coletiva que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. (CLT, 2001). Complementando, Martins (2005, p. 148) acorda que empregador 

também é chamado patrão, empresário. Entende-se assim que empregador é aquele que 

gerencia a atividade de prestação de serviços, que assume todos os riscos da atividade 

econômica, como também a parte funcional da organização. 

Já segundo o art. 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário 

(CLT, 2001). O Decreto-Lei n. 5.452/43 define empregado como quem presta serviços de 

natureza não eventual a empregador, subordinadamente, mediante salário. Conclui-se que 

empregado é todo aquele que presta serviços a empregador, sob dependência, não 

eventualidade, com subordinação e percebe um salário para a realização de seus serviços. 

 

2.5  Registro do empregado e documentação admissional 

Após a seleção, o candidato selecionado à vaga não pode iniciar suas atividades sem 

antes ter o seu registro profissional em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

e com contrato de trabalho escrito. Além de fazer o registro na CTPS, a empresa deverá 

realizar o registro do empregado no seu livro ou ficha de registro de empregados, ou até 

mesmo em seu sistema de dados do departamento de pessoal.  

Segundo Ferreira, Machado e Santos (2008), o prazo para o empregador efetuar as 

anotações da admissão na CTPS do empregado, relativas ao contrato de trabalho, é de 48 

horas após a sua contratação, sendo necessário também fornecer um recibo ao empregado no 

ato da apresentação e na devolução da CTPS. 

O candidato à vaga de empregado da organização deve preparar a documentação 

admissional que está prevista na legislação trabalhista, e levá-la ao departamento de pessoal 

para realizar os procedimentos cabíveis. 

Segundo Gonçalves (2006, p. 48), entre o período de seleção e contratação é 

obrigatória à apresentação dos seguintes documentos ao departamento de pessoal: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Identidade; Título 

de Eleitor; Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino; Documento de 

cadastro no Programa de Integração Social (PIS); Histórico escolar; Fotografia; Exame 

admissional; Certidão de Casamento; Certidão de nascimento dos filhos ou dependentes; e 

outros documentos previstos na legislação. 

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

2.6 Folha de Pagamento 

Depois de todo o processo de recrutamento e admissão, a empresa deverá, após o 

primeiro mês de trabalho do funcionário, confeccionar a folha de pagamento, para assim gerar 

os recibos de pagamento e os impostos.  
 

A folha de pagamento é um documento de emissão obrigatória para efeito de 

fiscalização trabalhista e previdenciária. A empresa é obrigada a preparar a folha de 

pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os empregados a seu 

serviço. Para sua elaboração não existe modelo oficial, ou seja, podem ser adotados 

critérios que melhor atendam as necessidades de cada empresa (FOLHA, 2013, p.1). 

 

Andreotto (2013) descreve a folha de pagamento como um documento elaborado pela 

empresa, na qual se relaciona além dos nomes dos empregados, o montante das remunerações, 

dos descontos ou abatimentos, e o valor líquido a que faz jus, cada empregado perfazendo o 

total da empresa. O processamento da Folha de Pagamento é uma das poucas tarefas que estão 

invariavelmente associadas a cada organização de negócio, independente de seu tamanho e a 

sua força no mercado corporativo. 

Assim sendo, entende-se que a folha de pagamento é uma importante atividade do 

departamento de pessoal, pois a mesma é responsável pela quitação dos créditos laborais dos 

funcionários, e devem estar sempre em acordo com a legislação. É na folha de pagamento que 

estão discriminados os proventos que compõem a remuneração do empregado, entre eles o 

salário, as horas extras e os adicionais (noturno, periculosidade, etc). 

 

2.7 Décimo Terceiro 

O 13º salário é um salário extra, recebido ao fim de cada exercício de atividade 

laborativa, pago em duas parcelas nos meses de novembro e dezembro, ou integralmente em 

novembro.  

Para Gomes (2012), fazem jus ao pagamento do 13º salário o trabalhador urbano o 

rural, o trabalhador avulso e o doméstico. Para Castilho (2003, p. 56), a base de cálculo do 13º 

salário deverá ser o valor da remuneração recebida em dezembro (ou mês da rescisão) pelo 

empregado. Ferreira, Machado e Santos (2008) afirmam que, para os empregados que 

possuem variações salariais decorridas de horas extras, adicionais, ou por trabalharem por 

regime por hora em jornada não homogênea, no valor do 13º salário devem estar somadas as 

médias dessas variações de acordo com o período trabalhado.  

Assim, observa-se que o 13º é direito de várias categorias de trabalhadores, e que sua 

base de cálculo é a média dos salários percebidos durante os meses trabalhados, e, no caso de 

salários fixos, a base de cálculo é o ultimo salário recebido. 

 

2.8 Férias  

Férias é o período de descanso dado ao funcionário após o mesmo trabalhar por um 

ano na empresa. De acordo com Castilho (2003, p. 57), férias “é o período de descanso a que 

tem direito o empregado após 12 meses de trabalho”. Rocha (2009, p.34) ainda ressalta que, 

“em seu artigo 7º, inciso XVII, a Constituição de 1988 dá ao trabalhador um adicional de 1/3 

(um terço) sobre a remuneração de férias, por ocasião do gozo dessas”.  

Para Ferreira, Machado e Santos (2008, p. 102) “o número de dias a que o empregado 

faz jus dependerá do número de faltas injustificadas durante o período aquisitivo respectivo”. 

De acordo com Ferreira e Machado (2005), é considerado período aquisitivo aquele 

em que o empregado trabalha para adquirir o direito de gozar férias, e o período concessivo é 

aquele que o empregador tem para conceder as férias. 

De acordo com o instituído no artigo 133 da CLT (2001), não terá direito a férias o 

empregado que, no curso do período aquisitivo:   
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I - deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes 

à sua saída;   

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 

(trinta) dias;   

III - deixar de trabalhar, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias, em 

virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa;   

IV - e tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de 

auxílio-doença por mais de 6 (seis)  meses, embora descontínuos. (MANNRICH, 

2008 p.243)  

 

Na visão de Rocha (2009, p.32), se as férias forem concedidas após o prazo legal, elas 

deverão ser remuneradas em dobro, embora isso não acompanhe o período de gozo das férias. 

Assim, observa-se a necessidade de o departamento de pessoal manter um grande 

controle para que as férias sejam pagas nos valores e prazos corretos de acordo com a 

legislação, e para que não haja ocorrência de pagamento de férias em dobro. 

 

2.9 Descontos Legais 

Ao empregador está vedado realizar descontos no salário dos empregados, salvo 

quando este resultar de adiantamentos, conforme disposto no artigo 462 da CLT. A 

Constituição Federal de 1988 contempla no artigo 7º, incisos IV, VI e X, princípios de 

proteção salarial, garantindo ao trabalhador a remuneração devida e os descontos previstos em 

Lei, constituindo crime sua retenção dolosa (BRASIL, 1988). 

O art. 462 da CLT (2001, p. 527) determina que “ao empregador é vedado efetuar 

qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de 

dispositivos de lei ou de contratos coletivos”.  

Segundo Nascimento (2009, p. 1060), alguns descontos estão previsto em legislação. 

“Legais são os descontos de contribuições previdenciárias, contribuições sindicais, faltas 

injustificadas, imposto de renda, falta de aviso prévio do empregado ao empregador etc.”.  

De acordo com Martins (2005) os descontos realizados no salário do empregado 

devem estar de acordo com os limites previstos na legislação. O custo da refeição até 20% 

(vinte por cento); o vale-transporte é de até 6% (seis por cento); os relativos a contratos de 

empréstimos e financiamentos até 30% (trinta por cento); este sobre o salário mínimo.  

Tratando-se de dano causado pelo empregado ao patrimônio da empresa, o art. 462 da 

CLT (2001, p. 527) decide que “o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido 

acordada ou na ocorrência de dolo do empregado”.  

Assim, o departamento de pessoal deve proceder com a elaboração da folha de 

pagamento descontando dos proventos tudo o que for devido, desde que esteja dentro da 

legalidade prevista, para que não haja dolo ao empregado. 

 

2.9.1 Previdência Social  

A Previdência Social é um desconto legal, previsto em legislação, de caráter 

compulsório que incide sobre a remuneração do empregado, que é descontada do mesmo e 

deverá ser repassado a Previdência Social por meio de guia própria pelo empregador.  

De acordo com Gomes e Gottschalk (2008), o cálculo da Previdência Social é feito de 

acordo com um percentual que está previsto na legislação. Para o empregado, o desconto 

relativo à previdência social segue uma alíquota crescente de acordo com o valor dos 

proventos, que varia de 8 a 11% do salário de contribuição, que não necessariamente é o 

salário recebido pelo empregados.  

Como a Previdência Social é um encargo social de desconto em folha de pagamento, 

Oliveira (2003, p. 163) destaca sobre quais proventos há incidência:  
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A Previdência Social incide sobre o salário mais comissões, horas extras, 

gratificação, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diárias 

para viagem acima de 50% do salário percebido e outros valores admitidos em lei 

pela Previdência. 

 

A contribuição da Previdência referente à parte da empresa corresponde a 26,8% sobre 

o valor bruto da folha de pagamento (FOLHA, 2013). O valor de 26,8% tem o seguinte 

destino: Previdência Social (20%); Risco de acidente de trabalho (1%); Terceiros (5,8%). 

Deve-se lembrar que essas alíquotas podem variar de acordo com a atividade da empresa, e 

também que as empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem apenas a parte descontada 

do funcionário. 

Considerando que a Previdência Social é um desconto previsto em lei, e que deve ser 

obrigatoriamente repassado para a Previdência Social, a empresa que não cumpre esta rotina 

está sujeita a penalidades, por se tratar de um crime civil contra a Seguridade Social, então é 

necessário que o empregador pague em dia os impostos, principalmente a parte do 

empregado. 

 

2.9.2 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é outro desconto no salário do 

empregado previsto em legislação, sendo este descontado apenas se o empregado receber 

salário superior a um valor estipulado na legislação do imposto de renda. 

Segundo a Receita Federal (2010), estão sujeitos à incidência do imposto na fonte 

principalmente os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas, 

os rendimentos do trabalho não assalariado pagos por pessoa jurídica, os rendimentos de 

aluguéis e royalties pagos por pessoa jurídica e os rendimentos pagos por serviços entre 

pessoas jurídicas, tais como os de natureza profissional, serviços de corretagem, propaganda e 

publicidade. Tem como característica principal o fato de que a própria fonte pagadora tem o 

encargo de apurar a incidência, calcular e recolher o imposto em vez do beneficiário. 

Em relação à incidência do IRRF, Gomes (2012, p. 129) declara: 
 

Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o 

artigo 143 da CLT, não serão tributados pelo imposto de renda da fonte e nem na 

declaração de Ajuste anual. Também não será tributáveis verbas relativas a férias 

indenizatórias. 

 

Os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica estão 

sujeitos à incidência do imposto na fonte, devendo ser calculado de acordo com a tabela 

progressiva publicada anualmente pela Receita Federal (2013). 

 

2.9.3 Contribuição Sindical Urbana 

A Contribuição Sindical Urbana é um tributo compulsório pago anualmente pelo 

funcionário para o sindicato da categoria. A empresa realiza o desconto referente a um dia de 

trabalho do funcionário no salário do mês de março ou no salário do mês subsequente a sua 

admissão quando este for admitido depois do mês de março. O recolhimento é realizado em 

guia própria emitida no site da Caixa Econômica Federal. 

A Contribuição Sindical Urbana é destinada à entidade sindical representante da 

categoria profissional (CAIXA, 2013). 

 

2.10 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um valor mensal recolhido pelo 

empregador, depositado para o funcionário em uma conta vinculada na Caixa Econômica 

Federal, que será dado o direito a saque em situações específicas. 
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 Segundo Rocha (2009, p.37), a base de cálculo do FGTS é o salário bruto do 

empregado, sendo a alíquota aplicável de 8% (oito por cento). O empregador de trabalhador 

doméstico poderá depositar de forma facultativa, mensalmente, o FGTS de seus empregados, 

seguindo as mesmas regras dos demais trabalhadores.   

 O FGTS é como se fosse uma poupança forçada, feita pelo empregador para o 

empregado, para que este tenha um fundo para se manter quando estiver impedido de praticar 

as atividades laborativas ou para quando forem dispensados e estejam desempregados. 

 

2.11 Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) 

O FGTS e a Previdência Social são recolhidos após o fornecimento de informações 

para Previdência Social e para a Caixa Econômica Federal por meio de declaração própria 

feita por meio eletrônico, na GFIP.  

De acordo com Gomes (2012, p. 165),  
 

A GFIP é o conjunto de informações composta pela Guia de Recolhimento do FGTS 

(GRF) e pelo arquivo SEFIP. A GFIP pode ser apresentada de duas formas, emitida 

pelo Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS (SEFIP); avulsa para 

empregadores domésticos.  

 

De acordo com a Circular 547 CAIXA, de 20-04-2011, a certificação digital foi 

instituída e a conectividade social ICP foi implantada, nos quais todas as funcionalidades 

relativas ao FGTS estão inseridas neste ambiente, inclusive o envio de arquivos SEFIP, e 

outros. (CAIXA, 2011). 

Assim, observa-se que a GFIP é uma declaração muito importante, pois nela estão 

contidas todas as informações relativas a salários, demissões, admissões, todas as informações 

funcionais do empregado na empresa, além de gerar as guias GPS e GRF. 

 

2.12 Cadastro Geral  de Empregados e Desempregados (CAGED) 

É a declaração onde o empregador informa ao Ministério do Trabalho e Emprego 

todas as suas movimentações realizadas em relação a admissões, demissões e outros. 

Para o MTE (2013), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é 

um registro administrativo instituído pela Lei n° 4923 em dezembro de 1965, com o objetivo 

de acompanhar o processo de admissão e demissão dos empregados regidos pelo regime CLT 

e dar assistência aos desempregados. Determina ainda que o prazo de entrega é até o dia 7 do 

mês subsequente ao mês de referência das informações. 

Com o CAGED é possível o levantamento de dados para saber a situação funcional da 

região como, por exemplo, a criação de empregos formais, a quantidade de desempregados, o 

que serve de base para tomar descrições governamentais relativas às relações de trabalho. 

 

2.13 Relação Anual  de Informações Sociais (RAIS) 

A RAIS é um instrumento de recolhimento de informações, pois, é por meio dela que 

o governo obtêm informações da situação funcional para o pagamento do Programa de 

Integração Social (PIS) ao empregado. O não envio pelo empregador prejudicará o empregado 

no recebimento do mesmo. É uma declaração enviada no mês de março de cada ano. 

Segundo Gomes (2012), o empregador, ou aquele legalmente responsável pela 

prestação das informações, deverá relacionar na RAIS todos os vínculos havidos ou em curso 

no ano-base, e não apenas os existentes em 31 de Dezembro, abrangendo todos dos 

empregados. Não deverão ser relacionados na RAIS os diretores sem vínculo empregatício, 

autônomos e eventuais.  

  Observa-se que a RAIS é uma declaração muito importante para que o empregado 

receba o PIS a que tem direito. Assim, o empregador deve enviá-la sem erros, pois, eventuais 
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erros podem impedir o recebimento. 

 

2.14 Rescisão Contratual 

A rescisão é o momento em que o empregado desliga-se da empresa, sendo por 

iniciativa do empregador, ou até mesmo por iniciativa própria. Neste momento o empregado 

deixa de fazer parte do quadro funcional da empresa, então é necessário que o departamento 

de pessoal proceda com a formulação da rescisão.  

Existem alguns tipos de rescisões, as mais comuns são: dispensa sem justa causa por 

iniciativa do empregador, dispensa sem justa causa por iniciativa do empregado, término do 

contrato a termo, dispensa por justa causa, por culpa recíproca, dentre outras. 

Quanto aos tipos de rescisão, conforme Gomes (2012), a rescisão sem justa causa é 

aquela em que o a empresa por algum motivo sente necessidade de dispensar o funcionário, 

sendo esta com direito ao saque do FGTS, e Seguro Desemprego, deverá a empresa também 

recolher uma multa de 40% sobre o FGTS. 

A rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado é aquela conhecida como 

pedido de demissão, que Reis (2008, p.99) caracteriza como “o ato unilateral do trabalhador 

representado pela comunicação ao empregador de que não pretende mais dar continuidade ao 

contrato de trabalho”. 

Segundo Gonçalves (2000 p.17), o término do contrato por prazo determinado “é a 

forma pela qual é dissolvido pela decorrência do tempo previamente estipulado entre as 

partes”. Mas a rescisão pode ocorrer antes do prazo estabelecido, neste caso os arts. 479 e 480 

da CLT (2001) tratarão de como funcionará a rescisão nos termos da lei.  

De acordo com Gonçalves (2000, p. 44), a rescisão por causa recíproca “requer uma 

justa causa do empregador e uma justa causa do empregado, e, ainda, uma proporcionalidade 

entre elas”.  

Quando a rescisão a ser realizada for de um funcionário com mais de um ano, será 

necessária homologação da mesma, Castilho (2003) cita os documentos necessários: 
 

I – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em quatro vias;  

II - Termo de Quitação do contrato de Trabalho em três vias; 

III – CTPS com as anotações atualizadas;  

IV – Comprovante de aviso prévio ou do pedido de demissão;  

V – Extrato para fins rescisórios da conta do empregado no FGTS;  

VI – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS;  

VII – Comunicação da dispensa e requerimento do seguro desemprego;  

VIII – Atestado de saúde ocupacional demissional;  

IX – Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo  

dos valores devidos na rescisão contratual; 

 

Assim, observa-se que existem várias formas de rescisão do contrato de trabalho, e 

que o setor de departamento de pessoal deve estar atento como funciona o procedimento para 

cada tipo de rescisão, quais os direitos que o funcionário terá para que não haja ônus para o 

empregador e prejuízo ao empregado. 

 

2.14.1 Aviso Prévio    

Aviso Prévio é o documento pelo qual o empregador avisa ao empregado de que será 

dispensado, imediatamente ou ao fim do prazo determinado em lei, também pode ocorrer o 

aviso prévio dado do empregado ao empregador. 

Segundo IOB (2013), de acordo com a Súmula TST nº 441 o direito ao aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho 

ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506/2011 (DOU 1 de 13.10.2011). A esse aviso 

prévio, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo 

http://www.iobonlineregulatorio.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+lei+12506+2011#fe+lei+12506+2011
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de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias.   

Rocha (2009, p.39) destaca que a falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de 

perceber o salário relativo a esse período, bem como a integração deste a seu tempo de 

serviço. Já a falta de aviso prévio por parte do empregado, dá ao empregador o direito de 

descontar-lhe o referido período. 

Conforme relata Castilho (2003, p. 63), o aviso prévio dado ao empregado pelo 

empregador pode ser de duas formas: 
 

a) aviso prévio trabalhado: o empregado continua trabalhando na empresa, tendo 

direito, contudo, a redução de 2 horas na jornada diária ou redução de 7 dias 

corridos, a critério do empregado.  

b) aviso prévio indenizado: quando a empresa rescinde o contrato de trabalho de 

imediato, sem prévio aviso, indenizando em dinheiro o empregado.  

 

Com o aviso prévio, é dada ao empregado dispensado a oportunidade de buscar outra 

oportunidade de emprego, e também ao empregador tempo para admitir outro funcionário 

para exercer a função do que foi dispensado. 

 

2.14.2 Multa Rescisória  

Multa rescisória é uma indenização dada ao empregado quando dispensado nas formas 

previstas da lei.   

Em relação à multa rescisória, IOB (2013) ressalta que, conforme o Decreto 

nº 2.430/1997, art. 11, a obrigatoriedade, para os empregadores, de depositar em conta 

vinculada do trabalhador no FGTS os valores dos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 

mês imediatamente anterior e o valor correspondente à multa rescisória de 40% ou 20%, nos 

termos retroespecificados, vigora de 16.02.1998 em diante. E, observadas as instruções 

expedidas pela CAIXA, na condição de Agente Operador do FGTS, referidos depósitos 

deveriam ser efetuados até o primeiro dia útil posterior à data de afastamento do empregado.  

Segundo Gomes (2012), a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF) é 

gerada pelo aplicativo, após a transmissão do arquivo pela Conectividade social, para que o 

empregador efetue o recolhimento mediante a um código de barras. Referindo-se ao valor da 

multa ele completa que, a empresa que demitir o empregado sem justa causa terá que recolher 

o percentual de 50% (40% de multa rescisória + 10% de contribuição social) aplicado sobre o 

somatório dos depósitos realizados.  

Entretanto, no que se trata de multa rescisória, deve a mesma ser calculada 

corretamente com os valores idênticos ao contido no extrato do FGTS e a guia GRRF quitada 

no prazo determinado para que não haja prejuízos relativos à mesma no momento do saque 

pelo funcionário. 

 

2.14.3 Exame demissional 

O exame demissional deverá ser realizado pelo empregado quando o mesmo se 

desligar da empresa, para saber se está em boas condições de saúde ou se durante a sua vida 

funcional na empresa adquiriu algum tipo de doença relacionada ao trabalho. 

O prazo para realização desse exame é até a data da homologação da rescisão do 

contrato de trabalho, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado a 

mais de 135 dias. O atestado de saúde médico com declaração de inaptidão impede a 

homologação da rescisão contratual (GOMES, 2012). 

Observa-se que o exame demissional além de ser obrigatório na rescisão contratual, se 

ele demonstrar que o funcionário não está apto para realizar outras atividades laborativas, a 

empresa não poderá dispensá-lo. 

 

http://www.iobonlineregulatorio.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+d+2430+1997#fe+d+2430+1997
http://www.iobonlineregulatorio.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+d+2430+1997@art11#fe+d+2430+1997@art11
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3 Metodologia 

A natureza do presente estudo foi o da pesquisa aplicada que descreve e detalha um 

problema e busca oferecer resposta a ele por meio principalmente da análise empírica.  

Theóphilo (1998) defende que a pesquisa empírica pode preencher uma lacuna no 

campo das pesquisas da área de ciências contábeis que sempre tiveram suas pesquisas mais 

voltadas para o campo teórico. A pesquisa aplicada é aquela de que se esperam rápidos 

resultados (ALYRIO, 2008), teve-se a intenção de ao final do trabalho identificar se as 

práticas do departamento de pessoal de uma construtora de Coronel Fabriciano estão sendo 

realizadas conforme a legislação trabalhista e previdenciária e, se necessário, expor propostas 

para a resolução do problema. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, a mesma evidenciou-se como exploratória. Uma 

pesquisa pode ser considerada de natureza exploratória, quando esta envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm experiências práticas 

com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. As 

pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo, de acordo com Gil (2009). 

Quanto às técnicas, este trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica é aquela que procura explicar o 

problema a partir das referências teóricas publicadas, busca conhecer e analisar as 

contribuições científicas existentes sobre determinado assunto, tema ou problema. Este tipo de 

pesquisa é o meio de formação por excelência, pelos quais se busca o domínio do estado da 

arte sobre determinado tema.  

Foi realizada a pesquisa documental por se tratar de um estudo de caso no qual foram 

verificadas as conformidades das rotinas em relação à legislação trabalhista e previdenciária. 

Os documentos analisados foram as folhas de pagamento, recibos de pagamento, ficha ou 

livro de registro de funcionários da empresa pesquisada. 

Na visão de Yin (2005, p. 32), o estudo de caso “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Esta técnica 

se enquadra nesse contexto considerando-se que os dados foram coletados em um 

departamento de pessoal de uma construtora de Coronel Fabriciano. 

 

4 Levantamento e análise de dados 

Para começar o estudo será inicialmente apresentado um pouco das características e da 

história da empresa, como surgiu, suas atividades, seu sistema de administração, situação 

funcional, entre outros.  

 

4.1 A empresa 

Trata-se de uma microempresa familiar, situada em Coronel Fabriciano, no Vale do 

Aço, que foi fundada em 2008 com o ramo de atividade no comércio varejista de materiais de 

construção. Nessa atividade a empresa permaneceu até o ano de 2011, quando, após decisão 

dos sócios, resolveu alterar sua atividade principal para construção de edifícios mantendo a 

atividade comércio como atividade secundária.  

Com o grande crescimento do mercado de construção civil na região do Vale do Aço, 

a empresa foi ganhando espaço principalmente em obras municipais, e também em obras fora 

do município, hoje a empresa tem em média um faturamento anual de R$300.000,00. O 

quadro funcional da empresa é formado por 30 funcionários, estando entre eles pedreiros, 

ajudantes, mestre de obras, engenheiro, assistente administrativos, gerente de projeto, auxiliar 

de recursos humanos, administrador. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
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4.2 Levantamento de Dados 

Foi respondido um questionário pela assistente do departamento de pessoal da 

empresa, foi realizada também uma análise documental do setor, para que se verificasse como 

é realizada a rotina do departamento de pessoal da empresa desde a admissão do funcionário, 

até a sua rescisão. Os dados obtidos são descritos a seguir. 

Os serviços relativos ao departamento de pessoal são realizados pela assistente de 

departamento de pessoal. 

Na empresa em estudo a seleção, entrevista dos candidatos à vaga de emprego são 

realizadas pelo engenheiro e pelo gerente de projetos, a empresa tem como meio de 

divulgação das vagas os jornais de circulação da região. Após a aprovação do candidato na 

entrevista, o mesmo é encaminhado ao departamento de pessoal onde lhe é entregue uma 

ficha de solicitação de admissão com a documentação necessária para o processo. Nesta ficha 

são solicitados a CTPS e algumas cópias de documentos como identidade, CPF, título de 

eleitor, comprovante de endereço, foto 3x4, certidão de casamento, certidão de nascimento de 

filhos menores de 14 anos, e cartão de vacina. Após a entrega da documentação, o funcionário 

realiza o exame admissional. 

Assim, no dia 20 de cada mês, a assistente do departamento envia a documentação 

admissional de todos os funcionários para a contabilidade dar início ao processo de anotação 

na carteira e registro no sistema. Na CTPS do funcionário é feita a anotação com o salário, 

data de admissão, cargo, opção pelo FGTS, e o início e prazo do contrato de experiência. 

Após a anotação na CTPS, os dados do novo empregado são lançados no sistema 

informatizado de registro, logo após é registrado no livro de registro de empregados, e 

impressa a documentação emitida pelo sistema, o documento de opção pelo vale transporte, 

ficha de salário família, contrato de experiência. 

No dia 28 de cada mês é realizado o fechamento do ponto dos funcionários onde a 

marcação é realizada manualmente em um cartão fornecido pela empresa. Os dados de horas 

extras, faltas, abonos, e outros rendimentos e descontos são lançados no sistema para a 

elaboração da folha de pagamento. Foi informado que a empresa não fornece vale transporte, 

e também não paga horas extras no recibo de pagamento, o mesmo é feito fora dos 

rendimentos para não aumentar o valor dos impostos. 

Após a geração da folha de pagamento pelo sistema, é gerado o arquivo SEFIP.RE que 

é enviado pelo sistema Conectividade Social. Como a empresa presta serviços, uma parte da 

Previdência Social é retida na nota fiscal, sendo ela compensada em sua contribuição mensal. 

Após o envio do arquivo são gerados os relatórios da GFIP e os impostos FGTS no valor de 

8% do total das remunerações e o GPS com 8% do somatório das remunerações, sendo 

abatido na guia o valor da Previdência Social retida na nota fiscal, e também os salários 

família. 

Logo após a emissão dos recibos, é feito um relatório com os valores a serem pagos 

para cada funcionário, que depois é enviado para o gerente que realiza o saque dos valores 

para o pagamento que é realizado até o 5º dia útil de cada mês. 

O pagamento é realizado no próprio canteiro de obras pelo encarregado, onde ele paga 

o funcionário, o mesmo assina o recibo e retém sua via, devolvendo a primeira via para o 

encarregado que a devolve para a empresa. 

Todo mês a empresa cumpre com suas obrigações acessórias no prazo, as declarações 

GFIP e CAGED, são enviadas nos prazos estabelecidos pela legislação. Anualmente também 

a empresa envia no prazo sua RAIS e sua DIRF. 

A assistente ressaltou ainda que a empresa não realiza o pagamento da contribuição 

sindical relativa a 1 (um) dia de salário do funcionário no mês da admissão, mas que também 

não realiza o desconto da mesma no recibo do funcionário, realiza somente o pagamento 

anual no mês de março, e o pagamento mensal da contribuição confederativa para o sindicato 
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da classe. 

As férias dos funcionários são programadas para um mês após o vencimento do 

período aquisitivo. Isso é feito para que não se corra o risco da empresa ter que arcar com 

pagamento de férias em dobro quando há vencimento de duas férias seguidas. 

O décimo terceiro salário dos funcionários é quitado integralmente no dia 20 de 

Dezembro de cada ano, pois a empresa acha mais fácil do que realizar dois pagamentos, pois 

assim o funcionário terá mais dinheiro para comemorar as festas de fim de ano.  A empresa 

também distribui para seus funcionários uma cesta de gratificação natalina ao findar de cada 

ano. 

As causas mais comuns de rescisões são as dispensas sem justa causa, a maioria com 

avisos prévios trabalhados com redução de 7 (sete) dias. Alguns avisos são feitos de forma 

retroativa quando é realizado acordo com o funcionário onde ele devolve o valor da multa 

rescisória, para o mesmo receber seguro desemprego e fazer saque do seu FGTS. Foi 

informado que só são realizados exames demissionais nos funcionários demitidos com mais 

de 1 ano, pois é realizada a homologação no sindicato da classe e a documentação solicitada 

inclui o exame demissional. 

Por fim, os documentos desde a admissão são guardados em pastas funcionais que são 

organizadas por uma auxiliar de escritório, ao fim de cada ano, são separados em caixas que 

são enviadas para a casa dos donos da empresa que faz a guarda dos mesmos. 

 

4.2 Análise de Dados 

 Após o levantamento de dados, foram confrontadas as rotinas realizadas pelo 

departamento de pessoal da empresa com a legislação estudada no referencial teórico. 

No momento da contratação do funcionário, a empresa tem por rotina não realizar o 

registro deixando para juntar toda a documentação do mês e fazer o registro de todos no dia 

20 do mês. Porém é importante explicitar que, neste caso em que o empregador não realiza o 

registro no prazo determinado pela legislação que é de 48 horas, ele está exposto a uma 

penalidade, incluindo multas administrativas aplicadas pelo MTE que varia de acordo com os 

dias de atraso. 

Segundo determina a legislação, a empresa deve emitir um recibo ao empregado na 

entrega da CTPS e na devolução, para comprovar que foi realizado no prazo o registro. Como 

respondido pela auxiliar de departamento de pessoal, a empresa não fornece esse recibo no 

prazo da entrega. 

Todos os funcionários são submetidos ao exame admissional, mas foi observado que o 

exame demissional só é realizado pelos funcionários com mais de 1 ano de registro, pois é 

obrigatória a apresentação do mesmo no ato da homologação do contrato de trabalho. Sendo 

assim a empresa fica sujeita a uma multa administrativa. 

Foi observado que a empresa realiza os pagamentos de salários até o quinto dia útil do 

mês, o que está de acordo com a legislação, já o pagamento do décimo terceiro é feito 

integralmente no dia 20 de Dezembro, o que vai contra a legislação, que determina que a 

primeira parcela seja paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. 

Foi observado que a empresa não fornece vale transportes e também não realiza o 

pagamento das horas extras junto com as verbas salariais, o que infringe a legislação 

trabalhista e previdenciária estando a empresa sujeita a ônus trabalhistas e multas 

administrativas. 

Observou-se que a empresa realiza acordos trabalhistas com os funcionários que 

querem ser dispensados, a fim de receberem o seguro desemprego e fazer o saque do FGTS, 

esse é um procedimento ilegal que fere a legislação trabalhista e também pode acarretar 

processos criminais tanto para empresa, quanto para o empregado. 

Em relação à documentação funcional, toda a documentação trabalhista e 
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previdenciária de todos os empregados é guardada desde a admissão até a sua dispensa. A 

auxiliar informou que nenhum documento é rejeitado, até o mais simples recibo é guardado 

além do prazo estimado pela legislação. 

A auxiliar afirmou estar ciente que algumas práticas são realizadas em 

desconformidade com a legislação, mas que algumas delas não eram de seu conhecimento até 

então, pois a empresa nunca passou por uma fiscalização.  

Ao fim vale lembrar que a legislação previdenciária, assim como a legislação 

trabalhista passa por grandes mudanças e de tempos e tempos as rotinas são alteradas o que se 

pede atenção e atualização para a realização dos procedimentos de forma em que estejam em 

conformidade com a legislação vigente para que a empresa não sofra ônus devido às 

desconformidades. 

 

5 Conclusão 

Após o estudo realizado, foi possível verificar que com as práticas realizadas pelo 

departamento de pessoal da referida empresa, diante de uma fiscalização do Ministério do 

Trabalho e Emprego, a empresa seria autuada por vários procedimentos estarem em 

desconformidade com a legislação. Assim, após o levantamento e a análise dos dados, foi 

possível orientar os responsáveis pela realização dos procedimentos desde a admissão até a 

demissão, como as rotinas deveriam ser feitas para estarem em conformidade com a 

legislação.  

Observou-se que para um melhor funcionamento do departamento da empresa, seria 

necessária uma atualização frequente dos profissionais que nele atuam como também que 

fossem regularizadas as situações em desconformidade.  

Assim sendo, baseando-se no estudo da legislação e da empresa, sugere-se que ao 

receber a CTPS a empresa realize o registro no prazo determinado pela legislação e que emita 

o recibo de entrega e de devolução. 

Além disso, a empresa deve realizar o pagamento do 13º salário no prazo determinado 

pela legislação em duas parcelas no mês de novembro e dezembro e não integralmente no mês 

de dezembro. 

Também a empresa deve fazer o fornecimento do vale transporte quando solicitado 

pelo funcionário, como também fazer o pagamento das horas extras juntamente com o salário 

e pagando os respectivos impostos incidentes sobre as mesmas. 

Orienta-se também a ser realizado o exame demissional em todos os funcionários, até 

mesmo os com menos de 1 ano de registro, não somente no caso em que é devida a 

homologação do contrato de trabalho no sindicato da classe. 

Conclui-se que, com este trabalho além de aumentar o conhecimento da legislação e 

das rotinas de pessoal, foi possível orientar alguns ajustes da rotina da empresa em estudo. 
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