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Seminário de Rotinas Trabalhistas

Rotinas trabalhistas e Homolognet
Luiz Antonio Medeiros de Araujo

• Novembro de 2014

Direitos trabalhistas

• Constituição Federal
– Art. 7º.

• Convenções da OIT
• Consolidação das Leis do Trabalho
• Leis esparsas:
– Lei do FGTS
– Lei do vale-transporte
– Lei do 13º salário

• Normas regulamentadoras
• Convenções coletivas/acordos coletivos
2

1

20/11/2014

CONTRATO DE TRABALHO

• Duração
– Prazo indeterminado
• Regra geral

– Prazo determinado
• Contrato de experiência
– Máximo de 90 dias – permitida uma prorrogação prazo
maximo 90 dias

• de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a
predeterminação do prazo: 2 anos
– Exemplo: período natalino, contrato de safra, obra certa

• de atividades empresariais de caráter transitório; 2
anos
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Exemplo: 90 dias

Contrato prazo
determinado

Contrato prazo
indeterminado

Aviso prévio
indenizado

R$ 900,00

13º salário
proporcional

3/12 – R$ 225,00

4/12 – R$ 300,00

Férias
proporcionais

3/12 – R$ 225,00

4/12 – R$ 300,00

R$ 75,00

R$ 100,00

1/3 sobre férias
40% FGTS
TOTAL

R$ 124,80
R$ 525,00

R$ 1.724,80
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CONTRATO DE TRABALHO

• Idade mínima para o trabalho: 16 anos,
exceto aprendiz: 14 anos
– Algumas atividades: 18 anos
• Constituição federal: trabalho noturno, perigoso e
insalubre
• Convenção 182 OIT e Decreto 6481/2008: piores formas
de trabalho infantil: exemplos:
– Trabalho doméstico, salinas, tecelagem, matadouros,
casas de farinha, indústria de móveis, construção civil,
borracharias, lavanderias etc
– Venda de bebida alcóolica
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Carteira de trabalho / Registro

• Prazo anotação – 48 h – mesmo
em contrato de experiência - art. 29
CLT

• Registro em Livro, ficha ou sistema
eletrônico - art. 41 CLT
• Livro de registro: local de trabalho
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JORNADA DE TRABALHO

• Duração normal
– 8 horas diárias e 44 horas semanais
–
–
–
–

Exemplos:
8 horas de 2ª a 6ª e 4 horas no sábado
8 horas de 3ª a sábado e 4 horas na 2ª feira
7:20 de 2ª a sábado
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JORNADA DE TRABALHO

• Hora extraordinária
– Máximo de 2 h/dia – acordo escrito ou acordo/convenção
coletiva de trabalho
– Remuneração – adicional de 50% sobre o valor da hora
normal (computados:
insalubridade/periculosidade/ad.noturno)
– Exemplo: Salário de R$ 900,00 + R$ 270,00
periculosidade)  Valor da hora extra:
• R$ (900,00 + 270,00): 220 horas = R$ 5,32 (valor da hora
normal)
• R$ 5,32 + 50%  R$ 7,98
• 46 horas x R$ 7,98 = R$ 367,08

– Reflexo de horas extras habituais no DSR
• Valor da parcela : número dias uteis x RSR/feriados
• R$ 367,08 : 25 dias uteis x 6 DSR/feriados = R$ 88,10
8
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Compensação de jornada
• Compensação (§2º art.59) –
– acordo individual - horas compensadas
dentro da mesma semana
• Ex: 9 h de 2ª a 5ª e 8 h na 6ª feira. Sábado
folga
• Ex: 8:48 de 2ª a 6ª. Sábado folga

– acordo coletivo ou convenção
coletiva - banco de horas – até 1
ano
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Jornada 12 x 36
• SÚM-444. JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA.
LEI. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE - Res.
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
• É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze
horas de trabalho por trinta e seis de descanso,
prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante
acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de
trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao
pagamento de adicional referente ao labor prestado na
décima primeira e décima segunda horas.
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TRABALHO NOTURNO

• Urbano: 20% sobre o valor da hora diurna
– trabalho realizado entre 22h de um dia e as 5h do
dia seguinte. 52m30s

• Rural: 25% sobre o valor da hora diurna
– Não tem a redução da duração da hora
– Pecuária: 20 às 4 horas
– Lavoura: 21 as 5 horas

• Proibido para menores de 18 anos
– Exemplo:
• R$ 4,14 (hora normal)
• R$ 4,14 x 20% = R$ 0,83 (valor do adicional
noturno por hora trabalhada)
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INTERVALOS

• Intervalo Intra jornada
– Mais de 6 h – mínimo 1 h e máximo 2 h
– De 4 a 6 h – intervalo de 15 min

• Os intervalos não são computados na
duração normal
• Intervalo entre as jornadas – intervalo
mínimo de 11h consecutivas
– Exemplo: término as 22:00  reinício as
9:00 do dia seguinte
12
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DESCANSO

• Repouso semanal – 24 h consecutivas –
preferencialmente no domingo – 7 dias (OJ 410)
– Coincidência com domingo:
• Comércio: 3 em 3 semanas
• Demais atividades: 7 em 7 semanas

– Resumo: não pode trabalhar 7 dias seguidos nem 7 ou 3
domingos seguidos

• Atividades autorizadas a funcionar em domingos e
feriados
• Descanso nos feriados
– Se o empregado trabalhar no feriado, sem folga compensatória,
tem direito de receber pelo dia dobrado
• Exemplo: R$ 900,00 : 30 dias = 30,00  R$ 30,00 x 2 = R$ 60,00
(valor de um dia feriado trabalhado)
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FERIADOS NACIONAIS

-

01/01 – Fraternidade universal – Lei 662/49
21/04 - Dia de Tiradentes – Lei 1266/50
01/05 - Dia do trabalho - Lei 662/49
07/09 – Independência do Brasil – Lei 662/49
12/10 – Padroeira do Brasil – Lei 6802/80
02/11 – Dia de finados – Lei 10607/02
15/11 – Proclamação da república - Lei 662/49
25/12 - Dia de Natal - Lei 662/49
Dia de eleições – Lei 1266/50
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FERIADOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
•Feriados municipais - definidos em lei municipal
•Natal:
• 6ª feira santa – Lei Municipal 1617/67
• Corpus Christi – idem
• 06/01 – Reis Magos – idem
• 21/11 – Padroeira – idem
• Mossoró:
• 6ª feira santa – Lei Mun. 03/67
• Corpus Christi – idem
• 30/09 – Abolição dos escravos – idem
• 13/12 – Padroeiro – idem

•Estaduais: Lei estadual 8913/2006 – 3 de outubro –
dias dos mártires de Uruaçu e Cunhaú
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FERIADOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
•Feriados municipais - definidos em lei municipal
• Macau:
• 6ª feira santa – Lei Mun. 123/67
• Corpus Christi – idem
• 15/08 – Padroeiro – idem
• 08/12 – Padroeira – idem
• 09/09 – Emancipação política
• Patu:
• 15/09 - Dia da Padroeira
• 25/09 - Emancipação do Município
• 21/11 - Dia da Padroeira

17

OBRIGATORIEDADE DE CONTROLE JORNADA

• Apenas as empresas com mais de 10
empregados tem de ter registro de ponto
• Ponto manual, mecânico ou eletrônico
– Ponto eletrônico: Portaria 1.510/2009

• Pré-assinalação do intervalo intrajornada

18
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Sistema de Registro Eletrônico de
Ponto – SREP
224 modelos
43 fabricantes

FÉRIAS

• A cada 12 meses – 1 período de férias
• Faltas – proporção no número de dias
de férias:
–
–
–
–

Até 5 faltas: 30 dias
6 a 14 faltas: 24 dias
15 a 23 faltas: 18 dias
24 a 32 faltas: 12 dias

• Faltas justificadas – art. 131 e 473 CLT
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CONCESSÃO DAS FÉRIAS
• 12 meses subsequentes à aquisição do
direito, de 1 vez
• Comunicação prévia ao empregado – 30
dias
• Época da concessão – a que melhor
atenda o interesse do empregador
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Férias

•
•

12 meses

•

Período aquisitivo

Férias simples
12 meses

Férias dobradas

Período concessivo

22
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PAGAMENTO DAS FÉRIAS

• 2 dias de antecedência do gozo
• Concessão fora do prazo – pagamento
em dobro
• Pagamento fora do prazo –
pagamento em dobro – OJ 386
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SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

• Salário: contraprestação do serviço devida e paga
diretamente pelo empregador ao empregado em
virtude da relação de emprego – art. 457 CLT
• Integram o salário não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens,
gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador - § 1º. Art. 457
• Remuneração – mais amplo: salário, com todos os seus
componentes, e ainda as gorjetas, que são pagas por
terceiros – art. 457 CLT
• Remuneração = salário + gorjeta

24
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SALÁRIO

• Convenção coletiva de trabalho – abrangência
• Categoria diferenciada – Súmula 374
– SUM-374 NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA
– Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem
o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em
instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por
órgão de classe de sua categoria.
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Área de abrangência de sindicato
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Área de abrangência de sindicato

Área de abrangência de sindicato
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REMUNERAÇÃO MENSAL

• Prazo: até o 5º dia útil do mês subseqüente
ao vencido. O sábado é considerado dia útil
• Piso da categoria – convenção coletiva
• Pagamento contra recibo. Datado pelo
empregado
• Exemplo:
5º dia
útil

– O salário do mês de setembro de 2013 tem de ser pago até o dia
07/10/2013
Feriado
D
S
T
Q
Q
S
S

–

OUTUBRO / 2013

1

2

3

4

5

6

7

8
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26

27

28

29

30
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FGTS
• Alíquota de 8% sobre remuneração do
empregado, paga ou devida
• Prazo: até o dia 7 do mês seguinte
• Saques:
– Rescisão sem justa causa
–
–
–
–
–
–

Término de contrato
Doença grave
Aposentadoria
Quitação de casa própria
3 anos fora do sistema do FGTS
Não gera direito ao saque: pedido de demissão e
justa causa
30
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• O depósito do FGTS é também obrigatório:

• serviço militar obrigatório;
• primeiros 15 dias de licença para tratamento
de saúde;
• licença por acidente de trabalho;
• licença-maternidade e licença-paternidade;
• demais casos de ausências remuneradas.

• Fiscalização eletrônica
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13º SALÁRIO

• Pagamento em 2 parcelas
• 1ª parcela – entre os meses de fevereiro e
novembro
• 2ª parcela – até o dia 20 de dezembro
• Salário variável – média do ano

32
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Asssistência e homologação de rescisão

•Empregado com mais de 1 ano de tempo de
serviço
–Leva-se em conta o tempo do aviso prévio
indenizado
•Ex: empregado com 11 meses e 15 dias. Aviso prévio
indenizado. Tem de submeter à assistência e
homologação

•Prazo:
–Aviso prévio trabalhado e contrato por prazo
determinado: 1º dia útil seguinte
–Demais hipóteses: até o décimo dia
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Homolognet - legislação

a) Portaria Nº 1.620 / 2010 - institui o Sistema
HomologNet;
b) Portaria Nº 1.621 / 2010 - aprova modelos de
TRCT e Termos de Homologação; e
c) Instrução Normativa Nº 15 / 2010 - estabelece
procedimentos para assistência e homologação na
rescisão de contrato de trabalho.
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Homolognet - Funcionalidades

• Permite ao Empregador o cadastro (inclusão,
alteração e exclusão) das informações
referentes à rescisão de contrato de trabalho.
Recebidas as informações, o HomologNet
realiza crítica, faz cálculos e gera o TRCT.
• Possibilita ao Trabalhador consultar
informações sobre sua rescisão de contrato de
trabalho.
• Dá suporte ao MTE nos procedimentos de
assistência à rescisão de contrato de trabalho.

Homolognet

• Utilização:
– Facultativa
• Portaria da SRTE – obrigatório em Natal

– Modos:
• online
• offline

• Aplicação:
– MTE

• Portaria 855 / 2013
• A partir de 16 de setembro de 2013  acesso ao homolognet
apenas com certificação digital ICP – Brasil
• O acesso para sindicatos laborais - certificação digital – opcional
para eles – autorização do MTE
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AVISO PRÉVIO

• Constituição Federal
• .....
• Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
• ....
• XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
• .....
•

AVISO PRÉVIO

• Consolidação das Leis do Trabalho
• Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem
justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra
da sua resolução com a antecedência mínima de:
• ......
• II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou
que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.
• § 1º - 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.
• § 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao
empregador o direito de descontar os salários correspondentes
ao prazo respectivo.
• ......
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AVISO PRÉVIO

• Consolidação das Leis do Trabalho
• Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante
o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo
empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem
prejuízo do salário integral.
• Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a
redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso
em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário
integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso l, e por 7 (sete)
dias corridos, na hipótese do inciso lI do art. 487 desta
Consolidação.
•

AVISO PRÉVIO
• LEI No 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 - DOU
13/10/2011
• Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.
• A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
• Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
• Art. 1o O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido
na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem
até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.
• Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão
acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma
empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um
total de até 90 (noventa) dias.
• Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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AVISO PRÉVIO

• Quantidade de dias:
– D = 30 + 3A , onde A = quantidade inteira de
anos
– Máximo de dias: 90 dias
– Exemplos:
• 3 anos e 2 meses  30 + 3 x 3 = 39 dias
• 9 meses  30 + 3 x 0 = 30 dias
• 1 ano e 1 dia  30 + 3 x 1 = 33 dias
• 1 ano  30 + 3 x 1 = 33 dias

Aviso prévio
Baixa na CTPS:
 Aviso prévio indenizado: art. 17 IN 15 2010







I - na página relativa ao Contrato de Trabalho, a do
último dia da data projetada para o aviso prévio
indenizado; e
II - na página relativa às Anotações Gerais, a data do
último dia efetivamente trabalhado.
No TRCT, a data de afastamento a ser consignada será a
do último dia efetivamente trabalhado.



OJ-SDI1-82 AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS (inserida em
28.04.1997)
A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à
do término do prazo do aviso prévio, ainda que
indenizado.
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Estabilidade - gestante
• Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto – art. 10
ADCT
•
•

•

•

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o
direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art.
10, II, "b" do ADCT).
II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta
se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de
estabilidade.
III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista
no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por
tempo determinado.

• Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso
do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio
trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a
estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do
ADCT. (artigo incluído pela Lei 12.812, de 16 de maio de 2013)

Estabilidade – cipeiro eleito
• Desde o registro de sua candidatura até um ano após o final
de seu mandato – art. 10, ADCT
• Súmula TST nº 339
• I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista
no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988.
• II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui
vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos
membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em
atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se
verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a
reintegração e indevida a indenização do período
estabilitário.
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Estabilidade – empregado acidentado
• Art. 118 Lei 8.213, de 1991
• 12 meses após o retorno do auxílio-doença acidentário
• Súmula TST nº 378
• ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI
Nº 8.213/1991.
• I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o
direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a
cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.
• II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento
superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio-doença
acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do
contrato de emprego.
• III – O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo
determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de
acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

• PLANO NACIONAL DE COMBATE À
INFORMALIDADE DO
TRABALHADOR
EMPREGADO PLANCITE
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Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

Objetivos do Plano
•

Geral
– Formalizar o trabalho assalariado

•

Específicos:
– Resgatar a dignidade para 17 milhões de trabalhadores no
emprego informal, dando-lhes o acesso a benefícios
previdenciários e direitos trabalhistas;
– Incrementar a arrecadação das contribuições à Previdência
e ao FGTS em mais de R$ 90,0 bilhões anuais por meio da
formalização;
– Promover a justiça fiscal entre empregadores, ao reduzir a
concorrência desleal.

Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

O que muda na Fiscalização do Registro de
Empregado
Foco na informalidade;
Maior utilização da tecnologia;
Inteligência fiscal;
Capacitação dos Auditores;
Aumento da cobertura fiscal (urbana e rural);
Maior presença do Auditor nos locais com emprego
informal;
• Incentivo ao diálogo social;
• Integração com outras instituições.
•
•
•
•
•
•
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Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

• mito social: registro de empregado gera elevados
custos às empresas.
 Falta conscientização
 Muitos pequenos empregadores desconhecem
desoneração de tributos. Ex: contribuição patronal
do INSS no SIMPLES independe do número de
empregados.
• contadores e contabilistas: papel social relevante
 orientadores acerca da legislação trabalhista,
previdenciária e tributária.
 formadores de opinião: poder persuasivo perante
seus representados – podem contribuir para a
redução da informalidade.

Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

• Medidas do PLANCITE
• Instrução Normativa Nº 107/2014 - Inspeção do
Trabalho:
 uniformização
fiscalização:
procedimentos.

do
procedimento
sistemas,
normas

de
e

 maior celeridade para o procedimento
administrativo dos Autos de Infração.
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Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

• Medidas do PLANCITE
•

Portaria N.º 1.129/2014 – antecipa CAGED de admissão do
empregado:
 registrado sob ação fiscal (art. 6º, II).

 que requereu seguro desemprego (SD) de empresa
anterior (art. 6º, I).

o empregador: consultar no site do MTE (com PIS do
empregado contratado) para saber se ele requereu
SD

o não emissão do CAGED:
 responsabilização penal na Justiça Federal
(Código Penal)

 multa de 400 a 40.000 UFIR (art. 25 da lei
7.998/90)

–

(R$ 425,64 a R$ 42.564,00)

Quadro resumo
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Quadro resumo

Quadro resumo
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CAGED

Portaria MTE Nº 1129 de 23/7/2014
Obs: a Portaria 768 de 2014 foi tornada sem efeito pela
Portaria 1262 de 2014

•Aplicativo CAGED Informatizado - ACI
– Empregados regidos pela CLT
– Manutenção da cópia do arquivo, o recibo de entrega
e o Extrato da Movimentação Processada – 5 anos
– Extrato da Movimentação Processada - disponível
para impressão, na Internet, após o dia 20 de cada mês

• Utilização obrigatória utilização de certificado
digital padrão ICP Brasil - estabelecimentos com
mais de 20 empregados

Plano Nacional de Combate à Informalidade - PLANCITE

• Medidas do PLANCITE
•

Portaria N.º 1.421/2014 – Certidão de Débitos

• Negativa – inexistência de débito decorrente da lavratura
de auto de infração.
• Positiva – existência de débitos de multa definitivamente
constituídos, inclusive os relativos a processos
encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional
•
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Certidão de débitos e consulta de informações processuais

Certidão de débitos e consulta de informações processuais
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Certidão de débitos e consulta de informações processuais

Certidão de débitos e consulta de informações processuais
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Certidão de débitos e consulta de informações processuais

Certidão de débitos e consulta de informações processuais
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Seguro-desemprego

• Requisitos
– Dispensa involuntária:
• Dispensa sem justa causa; Rescisão antecipada contrato prazo
determinado; Dispensa indireta; Força maior; Extinção de empresa;
Falência

– Ter recebido salário consecutivos nos últimos 06 (seis)
meses (mesmo que de empresas diferentes);
– Ter trabalhado pelo menos 06 (seis) meses nos últimos
36 (trinta e seis) meses (pessoa física ou jurídica);
– Não estar recebendo nenhum benefício da Previdência
Social de prestação continuada, exceto auxílio
acidente ou pensão por morte.
– Não possuir renda própria para o seu sustento e de
seus familiares.
63

Seguro-desemprego

• Indenização substitutiva – Sum. 389
• Período para requerer: 7 a 120 dias
• Número de parcelas (de acordo com o numero
de meses trabalhados nos últimos 36 meses):
– de 6 a 11 meses:
– de 12 a 23 meses:
– acima de 23 meses:

3 parcelas
4 parcelas
5 parcelas

• Obrigação do empregador:
– Entregar o formulário do seguro-desemprego –
dispensas que geram direito ao seguro-desemprego
(dispensa sem justa causa e rescisão antecipada de
contrato por prazo determinado) – Código 01
– Resolução CODEFAT 736 2014
64
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Seguro-desemprego

– Resolução CODEFAT 736 2014
– Aplicativo empregador web – Portal mais
emprego (http://maisemprego.mte.gov.br)
– Preenchimento do formulário – março de 2015
• Impresso em 2 vias

– Utilização de certificado digital – padrão ICP
Brasil
– Possibilidade de nomeação de procurador
• Empregador e procurador possuem certificado – aplicativo
• Só o procurador – SRTE ou SINE

– Atuais formulários: 31/03/2015

65

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
• Lei nº 7998, de 1990
• Decreto nº 76.900, de 1975
• objetivos:
– o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no
País,
– o provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho,
– a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades
governamentais.
– Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para
atendimento das necessidades:
•
•
•
•
•

da legislação da nacionalização do trabalho
de controle dos registros do FGTS ;
dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários;
de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial;
de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.
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Retificação – resumo

Dentro do
prazo

Dados do empregador

Dados do empregado

CNPJ/CEI

Outros
dados

PIS/Adm/Deslig Outros dados
/CBO

Gerar
nova
declaraçã
o
completa

Alteração
on line

Gerar nova
declaração
completa

Excluir a
anterior
no site
Fora do
prazo

Gerar
nova
declaraçã
o
completa

Gerar declaração
retificadora, com os
dados dos empregados a
serem
incluidos/corrigidos

Excluir a
anterior no site
Alteração
on line

Gerar nova
declaração, com os
dados dos
empregados a
serem
incluidos/corrigidos

Gerar declaração retificadora,
com os dados dos empregados a
serem incluidos/corrigidos

Excluir os dados dos
empregados a
serem corrigidos,
no site

RAIS retificação/exclusão

• Retificação/Exclusão da RAIS ano-base
anterior a 2008: formulário
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ERROS MAIS FREQUENTES

• Duplicidade de PIS
• Remuneração no mês da rescisão
– Exemplo: empregado admitido no dia 2/1/2011
e dispensado no dia 3/10/2011, com salário de
R$ 800,00. Na rescisão, recebeu:
•
•
•
•
•
•
•

Aviso prévio indenizado
13º. Salário proporcional
13º. Salário indenizado
Férias proporcionais
1/3 de férias
Saldo de salários
Horas extras (banco de horas)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

800,00
666,67
66,67
733,33
244,44
80,00
256,69

– 11,23 do mês atual
– 245,46 meses anteriores

ERRADO
Valor

CORRETO
Qtd. Dias

SM

QTD. SM

Valor

QTD. SM

01/2011

800,00

30

380,00

2,11

800,00

2,11

02/2011

800,00

30

380,00

2,11

800,00

2,11

03/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

04/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

05/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

06/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

07/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

08/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

09/2011

800,00

30

415,00

1,93

800,00

1,93

10/2011

336,69

3

415,00

8,11

91,23

2,20

11/2011
12/2011
Média

336,69:3x30:415,00=8,11

91,23:3x30:415,00=2,20
2,58

70

1,99
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VALORES - RESCISÃO

–
–
–
–

Aviso-prévio indenizado
13º Salário – Adiantamento
13º Salário – Parcela final
Verbas pagas na rescisão
• Férias indenizadas
• Multa rescisória – 20% ou 40% do FGTS
• Banco de horas
• Reajuste coletivo
• Gratificações

PENALIDADES
• Não entrega da RAIS: - Portaria 14 2006
– R$ 425,64 + R$ 106,40 por bimestre de atraso, contados até a
data de entrega da RAIS respectiva ou da lavratura do auto de
infração, se este ocorrer primeiro
– Se houver auto de infração: acréscimo de: (em relação ao valor
máximo da multa – R$ 42.564,00) – Portaria 668 2009
•
•
•
•
•

I - de 0% a 4% - para empresas com 0 a 25 empregados;
II - de 5% a 8,0% - para empresas com 26 a 50 empregados;
III - de 9% a 12%- para empresas com 51 a 100 empregados;
IV - de 13% a 16,0% - para empresas com 101 a 500 empregados; e
V - de 17% a 20,0% - para empresas com mais de 500 empregados.
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PENALIDADES
 Omissão ou erro:
– R$ 425,64 + R$ 26,60 por empregado omitido ou declarado falsa
ou inexatamente
– Ementa:
– 001191-6 – Apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
contendo omissão, declaração falsa ou informações inexatas (art. 24, da
Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº
76.900, de 23.12.1975).
– Indicar os empregados prejudicados.
– No AI podem ser incluídos anos bases diferentes
(

–

I

• Valores dobrados se o atraso na entrega ou correção do erro ou omissão
ultrapassar o último dia do ano de exercício para entrega da RAIS em
referência.
• DARF:
–
–

Código da receita no DARF: 2877
Código de referência: 3800165790300842-9

ABONO SALARIAL – Lei 7998/90

• Art. 239 § 3º CF
• Requisitos
– Ser cadastrado há 5 anos
• Exemplo: cadastrado em 2010. Ano base 2014 gera o direito.

– Ter trabalhado, pelo menos 30 dias no ano anterior,
para empregador cadastrado no CNPJ (contribuinte do
PIS)
– Ter sido informado corretamente na RAIS
– Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos

• Acerto de RAIS (5 anos):
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Empregado doméstico
• Constituição Federal
– Art. 7º, parágrafo único

• Lei nº 5859, de 1972
• Decreto nº 71.885, de 1973
• CLT – art. 7°, alínea “a”
• Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr
em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:
• a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os
que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no
âmbito residencial destas;

75

Constituição Federal
• Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
• Parágrafo único. São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos
incisos: IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as
condições estabelecidas em lei e observada a
simplificação do cumprimento das obrigações
tributárias, principais e acessórias, decorrentes da
relação de trabalho e suas peculiaridades, os
previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem
como a sua integração à previdência social.
76
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Constituição Federal 1988
Salário mínimo

Irredutibilidade
salarial

13° salário

Repouso
Semanal
Remunerado

Férias anuais +
1/3

Licença a
gestante- 120
dias

Licençapaternidade – 5
dias

Aviso prévio
proporcional –
mínimo 30 dias

Aposentadoria

77

EC 72 - já em vigor
• XIII - duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de
trabalho

78
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EC 72 - já em vigor
• XVI - remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo,
em cinqüenta por cento à do normal
• VII - garantia de salário, nunca
inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável
79

EC 72 - já em vigor
• X - proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa
• XXX - proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil
• XXXI - proibição de qualquer
discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência
80
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EC 72 - já em vigor
• XXXIII - proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos
• Idade mínima: 18 anos
– Convenção 182 OIT – piores formas de
trabalho infantil
– Decreto 6481/2008
81

EC 72 - já em vigor
• XXVI - reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de
trabalho
• XXII - redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança
82
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EC 72 - depende de regulamentação

• I - relação de emprego protegida
contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá
indenização compensatória,
dentre outros direitos
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EC 72 - depende de regulamentação
• II - seguro-desemprego, em caso de
desemprego involuntário
• III - fundo de garantia do tempo de
serviço
• IX – remuneração do trabalho
noturno superior à do diurno
84
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EC 72 - depende de regulamentação
• XII - salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei
• XXV - assistência gratuita aos filhos e
dependentes desde o nascimento até
5 (cinco) anos de idade em creches e
pré-escolas
85

EC 72 - depende de regulamentação
• XXVIII - seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este
está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa
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Obrigado pela atenção!
Luiz Antonio Medeiros de Araujo
Auditor Fiscal do Trabalho
luiz.araujo@mte.gov.br
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