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Curso

Gestão e controle de conta vinculada aos 
contratos de terceirização

Paola Karina de Barrón Sales

 

Apresentação dos participantes

 Nome;

 Órgão e unidade em que trabalha;

 Experiência com a conta vinculada:

» implantação no órgão;

» gestão e controle – Qual a unidade? Norma interna? Ferramenta?

 Conhecimento da legislação trabalhista, previdenciária e tributária
aplicada à conta vinculada;

 Dificuldades para implementar e operacionalizar a conta vinculada.
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Apresentação do curso

Objetivo geral

Capacitar os participantes a compreender e a aplicar os procedimentos
para a implementação, o gerenciamento e o controle de contas
vinculadas aos contratos de terceirização, observando as normas de
regência no âmbito distrital e federal.

 

Objetivos específicos

Espera-se que, ao final do curso, os participantes sejam capazes de:

 compreender o panorama normativo e jurisprudencial vigente, que
impõe a possibilidade de responsabilização da Administração Pública
pelos encargos previdenciários e trabalhistas, em caso de
inadimplemento pela empresa contratada;

 aplicar os procedimentos necessários para a implementação das contas
vinculadas;

 identificar os valores destinados à conta vinculada, por empregado
e por rubrica;
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 compreender a metodologia de cálculo dos encargos, cujos valores são
provisionados para a conta vinculada;

 saber o que solicitar à contratada para liberação de valores da conta
vinculada, em razão dos fatos trabalhistas ocorridos durante a execução
do contrato;

 conhecer e conferir os documentos comprobatórios do adimplemento
dos encargos previdenciários e trabalhistas;

 assimilar a legislação e jurisprudência previdenciária, trabalhista
e tributária aplicável à gestão da conta vinculada;

 

 realizar cálculo das verbas trabalhistas devidas ao funcionário, em
relação ao 13º salário, férias e rescisão de contrato de trabalho;

 identificar os valores que poderão ser liberados da conta vinculada;

 efetuar a liberação de saldo remanescente da conta vinculada, durante
a execução de contrato administrativo, bem como no seu encerramento;

 realizar o gerenciamento e o controle das contas vinculadas, visando
a adequada operacionalização.
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Metodologia

 Aulas expositivas, exercícios e questões para debate.

 

Conteúdo programático

 Terceirização;

 Responsabilidade da Administração Pública na terceirização de mão de
obra;

 Origem e legislação da conta vinculada;

 Conta vinculada no âmbito do Distrito Federal;

 Planejamento para implantação da conta vinculada;

 Implementação da conta vinculada;

 Base de cálculo e percentuais;
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 Encargos trabalhistas;

 Encargos sociais;

 Valores para depósito mensal;

 Controle mensal;

 Liberação de valores:

» conferência de cálculos e documentação;

» apuração de valores a liberar.

 

Terceirização

Sentido amplo = entregar a terceiros a execução de serviços = terceiriza
o serviço = o terceiro vende o serviço.

X

Sentido estrito = há contratação de mão de obra terceirizada =
terceiriza a mão de obra = o terceiro fornece a mão de obra.
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Relação trilateral

EMPREGADO

relação econômica de trabalho relação jurídica empregatícia

(vínculo empregatício)

pessoalidade + subordinação direta

= terceirização ilegal

(vínculo empregatício)

Administração Pública NÃO gera vínculo

TOMADOR INTERMEDIADORA
(empregador)

 

Contrato de terceirização

 Elementos caracterizadores:

1) Objeto do contrato = prestação de serviços de natureza continuada;

2) Modo de execução dos serviços = mediante cessão de mão de obra
pela empresa contratada.
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Serviços de natureza continuada

Essencialidade = falta do serviço pode comprometer a missão
institucional.

Perenidade = necessidade permanente do serviço.

 Classificação casuística.

 Se presentes esses requisitos = serviço considerado continuado.

 

Cessão de mão de obra

 Empresa contratada disponibiliza seus empregados para execução de
serviços:

» de forma exclusiva;

» nas dependências do contratante ou em outro lugar por este
indicado.
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Objeto: serviço essencial + permanente

+

Mão de obra: exclusiva + à disposição do contratante

=

Contrato de terceirização

 

Responsabilidade da Administração Pública

 Duas possibilidades de risco à Administração Pública, que são
inerentes aos contratos de terceirização, em caso de inadimplência
por parte da contratada:

» responsabilidade solidária por encargos previdenciários;

» responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas.
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Qual a diferença entre a responsabilidade solidária e a subsidiária?

 Responsabilidade solidária = responsabilidade é partilhada pelos
devedores, sendo possível ao credor cobrar a dívida integralmente
de qualquer um dos devedores.

 Responsabilidade subsidiária = o subsidiário somente responde pela
dívida depois de esgotadas todas as possibilidades de cobrar do
principal responsável a dívida judicialmente reconhecida.

 

Responsabilidade solidária

Lei nº 8.666/1993

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º [...]

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato,
nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
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Lei nº 8.212/1991

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão
de obra, a importância retida até o dia vinte do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5º, do art. 33, desta Lei.

 

Superior Tribunal de Justiça

[...] seja do ponto de vista da literalidade do disposto no art. 71, § 2o,
na        o dada pela Lei no 9.032/1995, que faz expressa         o ao art. 31,
da Lei no 8.212/1991, seja do ponto de vista da              o       rica e
        gica deste dispositivo, combinado com o disposto no art. 30, inciso VI,
da mesma lei, a  nica         o      vel  aquela segundo a qual a
         o da responsabilidade por   bitos            rios ao Poder
  blico restringiu-se aos contratos de         o de       os mediante
     o de   o de obra, de sorte que        vel a                 o da
            o   blica nas     teses de contratos que tiverem por objeto
a          o de obra   blica, cuja         o encontra-se no art. 30, inciso VI,
da Lei no 8.212/1991.

(Medida Cautelar 15.410/RJ, DJe 8/10/2009)
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Responsabilidade solidária – Substituição tributária

A retenção de 11% da nota fiscal para recolhimento à Seguridade
Social elimina a responsabilidade solidária da Administração?

NÃO, pelas seguintes razões:

 é mero adiantamento (substituição tributária), que é compensado pela
contratada quando do recolhimento da contribuição devida no mês
seguinte; e

 não há segurança de que as contribuições dos segurados e patronal
tenham sido recolhidas devidamente.

 

Responsabilidade solidária

A Administração somente afastará a responsabilidade solidária
caso se certifique, antes de cada pagamento devido à contratada, que o
empregador prestou as devidas informações por meio da GFIP, com o
correto recolhimento por meio da GPS, tanto das contribuições
previdenciárias retidas dos funcionários vinculados ao contrato de
prestação de serviços, quanto da respectiva contribuição patronal e
encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento.
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Responsabilidade subsidiária

Lei nº 8.666/1993

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

 

Súmula 331 TST

(redação anterior)

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da
Lei nº 8.666, de 21.6.1993).
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Responsabilidade objetiva da Administração

 Risco administrativo, com a obrigação de indenizar sempre que cause
danos a terceiros, independentemente de culpa – art. 37, § 6º, CF/88.

 Culpa presumida = Ação ou omissão do Estado + Dano + Nexo de
causalidade.

 TST entendeu que, como o tomador dos serviços é o beneficiário direto
do trabalho executado pela mão de obra terceirizada, deverá ser
responsabilizado subsidiariamente.

 

Responsabilidade subjetiva da Administração

ADC 16 – STF

 STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º da Lei nº 8.666/
1993 (julgada em 24/11/2010 e publicada em 8/9/2011).

 STF vedou a responsabilização subsidiária de modo automático,
pelo simples inadimplemento trabalhista da contratada, baseada em
uma culpa presumida.

 Deve ser comprovado que houve culpa in vigilando da
Administração Pública.
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Nova Redação da Súmula 331 TST (redação atual)

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto
àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.

V. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei
n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A
aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

 

Controles para evitar a responsabilização da Administração 
Pública

 Para a Administração Pública evitar a responsabilização nos contratos
de terceirização, deverá se certificar, por meio de controles eficientes,
de que a contratada cumpre todas as obrigações previdenciárias e
trabalhistas, decorrentes da sua condição de empregador.

 Criação da “C    V        ’, como forma de elidir a
responsabilidade solidária e subsidiária da Administração Pública.
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Conta vinculada

Origem

 Instrução Normativa CNJ nº 1, de 8/8/2008 – criação para utilização
somente pelo CNJ.

 IN nº 2/2008 – SLTI/MP (alterada pela IN nº3/2009, de 15/10/2009)
– inclusão do artigo 19-A – previsão da conta depósito vinculada –
bloqueada para movimentação – possibilidade de utilização.

 Resolução CNJ nº 98, de 10/11/2009 – criação para uso por todos os
órgãos do Poder Judiciário Nacional. (revogada pela Resolução CNJ
nº169/2013, em vigor).

 

Regulamentação

 Acórdão TCU nº 1.214/2013, de 22/5/2013

» 2010 – grupo de trabalho com representantes de vários órgãos da
Administração Pública.

» Determinou à SLTI/MP a incorporação das recomendações na IN nº 2/
2008.

Não recomendação para utilização da conta vinculada.

 Retenção ilegal = garantia excessiva à fixada pela Lei de Licitações.

 Custo de operacionalização e controle muito oneroso para a
Administração Pública.

 Interferência direta da Administração na gestão da empresa contratada.
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 Parecer nº 73/2013/DECOR/CGU/AGU, de 10/12/2013 – Licitude
da conta vinculada.

» Mecanismo apto para elidir a responsabilização trabalhista
subsidiária da Administração Pública.

» A conta vinculada não equivale a um fundo de reserva, não é uma
garantia imprevista na lei.

» A conta vinculada é uma forma diferenciada de pagamento = valores
são separados e depositados em uma conta bancária distinta.

 

 IN nº 6/2013 – SLTI/MP, de 23/12/2013 (alterou a IN nº2/2008)

» Ajustou a IN nº 2/2008 para incluir as recomendações do TCU;

» Julgou pertinente a conta vinculada = manteve a conta vinculada;

» Modificou a possibilidade de utilização para uma obrigação de
utilização da conta vinculada;

Possibilidade de não utilização = desde que devidamente
comprovada e justificada a sua inviabilidade.
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 Acórdão TCU nº 2.328/2015

» Necessidade de avaliação do custo-benefício na utilização da conta
vinculada.

» Recomendou que a SLTI reavaliasse a obrigatoriedade de utilização da
conta vinculada.

 

 IN nº 5/2017 – SEGES/MP, de 26/5/2017 (revogou a IN nº2/2008)

» Renovou a possibilidade de utilização da conta vinculada.

» Trouxe 2 mecanismos de controle interno para gerenciamento dos
riscos, devendo a Administração justificar a escolha, com base no
custo-benefício.

› Conta vinculada;

› Pagamento pelo fato gerador.
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Regulamentação - Pagamento pelo Fato Gerador

 Caderno de logística publicado em 7/11/2018.

 Retenção da nota fiscal mensal da contratada:

» Férias c/ 1/3 de férias;

» 13º salário;

» ausências legais;

» verbas rescisórias; e

» outros eventos futuros e incertos.

 Liberação somente quando ocorrer o fato gerador do direito.

 A não ocorrência dos fatos geradores não gera o direito adquirido
para a contratada das verbas ao final da vigência do contrato.

 

Adoção da IN nº 5/2017 no Distrito Federal

Decreto DF nº 38.934, de 15 de março de 2018

Art. 1º Aplicam-se às c        ões de       os, continuados ou não, no
âmbito da A          ão Pública Direta e Indireta do Distrito Federal,
no que couber, as         ões da Instrução Normativa nº 5, de 25 de
maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
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Legislação da Conta Vinculada no Distrito Federal

 Lei Distrital nº 4.436, de 23 de agosto de 2011, alterada pela Lei nº 5.313,
de 18 de fevereiro de 2014;

 Decreto Distrital nº 34.649, de 10 de setembro de 2013, alterado pelo
Decreto nº36.164, de 18 de dezembro de 2014.

ADI 4831 – DF

 10/8/2012 – Lei nº 4.636/2011 foi objeto de ação direta de
inconstitucionalidade.

» Oitiva do AGU e PGR = manifestaram-se pela improcedência do
pedido, sugerindo a declaração de constitucionalidade da lei.

» ADI ainda não foi julgada pelo STF = processo encontra-se concluso à
relatora, desde 29/4/2016.

 

Decisão TCDF nº 3.209/2017

 Auditoria realizada pelo TCDF, constatou que não havia contas
vinculadas em funcionamento no complexo administrativo distrital.

 Em julho de 2017, o Plenário do TCDF proferiu a Decisão
nº3.209/2017, e estabeleceu prazos para que o BRB e todo o complexo
administrativo do DF adotassem providências para a imediata
operacionalização de contas vinculadas aos contratos de
terceirização, para dar cumprimento à Lei nº4.636/2011.

» Recomendou à CGDF que incluísse em suas tomadas e prestações de
contas anuais o exame das contas vinculadas.
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4. Conta Vinculada no âmbito do Distrito Federal
 O que é a conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação?

»Instrumento de gestão e gerenciamento de riscos;

»Principal objetivo = garantir a existência de recursos financeiros para os
encargos e direitos trabalhistas dos empregados terceirizados.

 Depósitos:

»Provisão de:

› 13º salário;

› férias e abono de férias;

› multa do FGTS; e

› encargos sobre 13º salário e férias.

 

 Saque / resgate / liberação

» Somente com expressa autorização do órgão contratante;

» Somente para pagamento das verbas trabalhistas relacionadas às
rubricas depositadas;

» Somente com a apresentação da documentação comprobatória da
ocorrência das obrigações trabalhistas ou sociais;

» Parcial = durante a vigência do contrato;

» Saldo remanescente = ao término da vigência contratual.
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 Aspecto positivo

» Segurança ao gestor de contratos de terceirização de que a
Administração Pública não será onerada em caso de inadimplência da
contratada.

 Aspectos negativos

» Custo de transação: cálculo, extensa documentação, falta de servidores
qualificados para efetuar os cálculos e conferência da documentação
trabalhista e previdenciária.

» Ações judiciais trabalhistas relativas a outros contratos.

 Bloqueio judicial

» A conta vinculada no BRB está sujeita a bloqueios judiciais?

 

5. Planejamento para implantação de Conta Vinculada 

Providências preliminares para a implantação de conta 
vinculada

 Formalizar Acordo de Cooperação Técnica com o BRB;

 Designar as unidades administrativas responsáveis pela gestão e pelo
controle das contas vinculadas, para: retenções mensais, controle do
saldo, conferência de documentação e apuração de valores a liberar;

 Fazer constar nos editais e contratos as cláusulas relativas à
operacionalização da conta vincula, como: rubricas e valores que serão
retidos, procedimentos para liberação parcial e ao final do contrato.
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Encargos trabalhistas e sociais que são objeto de provisão

Decreto DF nº 34.649/2013

Art. 2º Para os fins deste Decreto são consideradas as seguintes
provisões trabalhistas:

I. 13º salário;

II. férias e abono de férias;

III. impacto sobre férias e 13º salário; e

IV. multa do FGTS.

 

6. Implementação da Conta Vinculada

Abertura da conta corrente vinculada

 Órgão contratante envia ofício ao BRB solicitando a abertura da conta
vinculada;

 A conta é aberta em nome da empresa, unicamente para depósito das
provisões sociais e trabalhistas e com movimentação somente por
ordem do órgão contratante.

 Em qual agência do BRB a empresa deverá abrir a conta vinculada? Na
agência que o órgão escolher ou na agência que a contratada escolher?

» ofício ao Gerente Geral da Agência de preferência da EMPRESA
CONTRATADA (cláusula Terceira da Minuta do Acordo de cooperação
técnica BRB).
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Fluxo Operacional para Abertura da Conta Vinculada

1º) Encaminhar ofício à empresa vencedora da licitação para que
providencie a abertura e indique a agência de relacionamento no BRB;

2º) Encaminhar ofício ao BRB, solicitando a abertura de conta vinculada;

3º) BRB encaminha o comprovante de abertura da conta vinculada;

4º) BRB adota providências necessárias quanto à autorização para
acesso irrestrito do órgão contratante aos saldos, aos extratos e às
movimentações;

5º) Órgão providenciará a assinatura do contrato.

 

Comprovante Abertura da Conta Vinculada

ATENÇÃO!

Ao receber o comprovante de abertura da conta, conferir se realmente é
“C          Abertura de Conta Vinculada”, pois só esta é bloqueada
para movimentação, enquanto a conta corrente simples não é bloqueada.
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Abertura de conta-salário

 A contratada deverá providenciar, junto ao BRB, a abertura de:

» conta corrente de relacionamento;

» conta corrente vinculada; e

» contas-salário.

 Decreto DF nº 34.649/2013

» Art. 9º, IV – Empresa tem que ter conta corrente de relacionamento no
BRB para processar a folha de pagamento.

» Art. 9º, V – os funcionários deverão receber o pagamento em conta-
salário, aberta no BRB.

 

Abertura de conta-salário

 O que é conta-salário?

» iniciativa e solicitação do empregador.

» somente admite créditos efetuados pelo empregador que abriu a
conta, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes.

 Portabilidade do salário.

» transferência automática dos recursos creditados para uma conta
corrente (no BRB ou em outro banco), no mesmo dia, até às 12h.

» Sem custos.
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 Pode a instituição financeira descontar empréstimo na conta-
salário?

» Somente com autorização prévia e formal do empregado.

 Podem ser cobradas tarifas pela utilização da conta-salário?

» Regra geral: é vedada a cobrança de tarifas.

 

Retenção de Valores e Depósito em Conta Vinculada

 As provisões mensais serão retidas do valor mensal do contrato e
depositadas na conta vinculada aberta em nome da empresa.

 O valor do depósito mensal será igual ao somatório dos valores das
seguintes provisões:

»13º salário;

»Férias e abono de férias (1/3);

»Multa do FGTS; e

»Encargos previdenciários e FGTS sobre 13º salário e férias.
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Passo a Passo para Depósito das Provisões em Conta Vinculada

1º) Recebimento da nota fiscal;

2º) Executor informa o valor a ser destinado à conta vinculada;

3º) Pagamento da nota fiscal com a retenção do valor;

4º) Ordem bancária destinada à conta corrente vinculada.

 

7. Base de Cálculo dos Encargos

 Qual a base de cálculo a ser utilizada?

» Remuneração do empregado?

» Salário do empregado?

 Qual o percentual a ser aplicado?

» Percentual total fixo estabelecido na licitação?

» Percentuais parciais das rubricas de 13º salário, férias, abono de férias e
encargos sociais, constantes na planilha de custo e formação de preços
apresentada pela contratada?

» O percentual é o mesmo para todos os contratos de terceirização ou varia
de empresa para empresa?
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 Salário

» Montante fixo pago mensalmente pelo empregador, como
contraprestação pelos serviços prestados.

» Salário base é definido em CCT, ACT ou Sentença de Dissídio Coletivo.

 Remuneração

» É composta do salário + horas-extras, adicionais, intrajornada,
comissões, etc.

» A remuneração é a base de cálculo dos direitos do trabalhador. É
utilizada para apurar o valor devido ao empregado, referente ao 13º
salário, férias e na rescisão contratual.

 

Base de Cálculo pelo Decreto DF nº 34.649/2013

Decreto DF nº 34.649/2013

Art. 5º Cada provisão constituirá percentual de retenção sobre o total mensal
pago, sendo que o montante retido representará a soma dos percentuais
individuais de cada uma delas, na forma do anexo deste Decreto. (redação
alterada)

Decreto DF nº 36.164/2014 (alterou o Decreto nº 34.649/2013)

Art. 5º Cada provisão constituirá percentual de retenção sobre o valor do
salário bruto, e considerar-se-á como montante retido a soma dos percentuais
individuais de cada uma delas, na forma do anexo deste Decreto. (redação atual)

[...]

§ 3º Não serão considerados para efeitos de cálculo os reflexos de hora-extra.(?)
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Anexo do Decreto nº 34.649/2013

 

Base de cálculo para apurar o valor das verbas trabalhistas

devidas ao empregado

= Remuneração do empregado

X

Base de cálculo para a retenção mensal das provisões trabalhistas

destinadas à conta vinculada

= salário do empregado
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8. Encargos Trabalhistas

Só as provisões resguardadas pela conta vinculada:

 13º salário;

 Férias e abono de férias;

 Multa do FGTS.

 

13º salário

 Direito do trabalhador

» salário extra.

» valor da remuneração de dezembro.

» proporcional ao número de meses trabalhados no exercício financeiro.

 13º salário proporcional

» a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, dentro do mês,
será considerada como mês integral.

 



30 
 

 

 Metodologia de cálculo

» considerar a remuneração mensal de dezembro e pagar o equivalente
a 1/12 dessa remuneração, por mês trabalhado, no ano
correspondente, observando a fração do mês igual ou superior a 15
dias como mês integral.

» no caso de rescisão, sem justa causa, o 13º salário será calculado sobre
a remuneração do mês da rescisão e feito o cálculo de forma
proporcional.

 

 Parcelamento do 13º salário e prazo para pagamento

» 1ª parcela – de fevereiro até novembro (adiantamento) = ½ do valor
da remuneração, sem descontos.

› empregado que ingressou no exercício = número de meses até o
adiantamento.

» 2ª parcela - até 20 de dezembro = remuneração de dezembro,
descontados o INSS, IRPF e antecipação.

» adiantamento da 1ª parcela com as férias – empregado deve solicitar
até o dia 31/1 do ano correspondente, cujo valor será ½ do seu
salário no mês anterior ao gozo das férias.
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 Percentual para depósito na conta vinculada

» percentual para depósito mensal na conta vinculada, para assegurar o
direito do 13º salário do empregado, equivale a 8,33% (1/12 por
mês).

 INSS e FGTS sobre o 13º salário

» INSS – aplicado só na 2ª parcela/parcela única, separado do salário.

» FGTS – recolhido no mês do pagamento.

 Perda de direito ao 13º salário

» rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, o empregado não
tem direito a receber o 13º salário.

 

Férias

 Direito do trabalhador

» afastamento por 30 dias, com a remuneração.

» após o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.

 Adicional de férias

» acréscimo de 1/3 sobre o valor do seu salário normal.
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 Período aquisitivo x período concessivo

» Período aquisitivo: corresponde a 12 meses, a partir do início da
vigência do seu contrato de trabalho = período que o trabalhador
adquire o direito às férias.

» Período concessivo: período de 12 meses subsequentes à data que o
trabalhador adquiriu o direito às férias, no qual o empregador tem
que conceder os 30 dias de repouso remunerado.

› empregador é quem escolhe a época da concessão das férias, com
base nos interesses da empresa.

 

Férias – Período aquisitivo X Período concessivo
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Férias

 Aviso de férias

» o empregador dará aviso, por escrito, com pelo menos 30 dias antes
do início do período de gozo.

 Férias vencidas

» férias adquiridas e não concedidas dentro do período concessivo.

» geram direito do empregado receber a remuneração em dobro.

» devida em todas as hipóteses de dispensa, inclusive por justa causa.

 

 Férias proporcionais

» remuneração relativa ao período aquisitivo incompleto de férias.

» proporção de 1/12 por mês de trabalho ou fração superior a 14 dias
de trabalho.

 Metodologia de cálculo

» remuneração do empregado referente ao período de concessão das
férias, acrescida de 1/3.

» na rescisão do contrato de trabalho, será considerada a remuneração
do mês da rescisão.

 



34 
 

 

 Percentual para depósito na conta vinculada

» O percentual para depósito mensal na conta vinculada, para assegurar
o direito de 30 dias de férias do empregado, equivale a 8,33% (1/12
por mês trabalhado).

» O abono de 1/3 sobre o valor das férias, equivale a 2,78% (1/3
de1/12 por mês trabalhado).

» Total de férias com abono de férias = 11,11% (8,33% +2,78%).

 

 Parcelamento de férias (reforma trabalhista)

» Parceladas em até 3 períodos:

› 1 período com no mínimo 14 dias corridos (não precisa ser o 1º
período); e

› demais períodos com no mínimo 5 dias corridos.

» A opção de parcelar as férias é do empregador, mas tem que haver a
concordância do empregado.

» As férias não podem começar:

› no período de 2 dias antes de feriado ou de repouso semanal
remunerado.
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 Prazo para pagamento

» mínimo de 2 dias de antecedência ao início do período das férias.

» pagamento das férias = antecipação por meio do “R c b de Fé    ”. A
contabilização das férias, com os ajustes, será feita na folha de
pagamento do mês de competência as férias.

 

 INSS e FGTS sobre férias e abono de férias

» as férias interrompem o contrato de trabalho, mas o período é
computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.

» INSS e FGTS incidem sobre a folha de pagamento do mês de
referência da concessão das férias e não no mês do pagamento.

» As férias não gozadas pelo empregado durante a vigência do contrato
de trabalho, serão indenizadas no momento da rescisão.

Férias indenizadas e respectivo adicional = não há incidência de INSS
(segurado e patronal), nem do FGTS.
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 Abono pecuniário

» converter em dinheiro a fração de 1/3 de suas férias anuais.

» deve requerer em até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

» o empregador é obrigado a comprar as férias do trabalhador que
requerer tempestivamente?

Direito potestativo, depende apenas da vontade do declarante.

» o abono é calculado sobre o valor global das férias, com o terço
constitucional. Não há incidência de INSS e nem FGTS = indenização.

 

 Redução e Perda do direito às férias

» Faltas injustificadas

› Redução do período conforme número de faltas – art. 130 CLT.

› Mais de 32 faltas no período de 12 meses = perderá o direito.

» Outras situações de perda - artigo 133 da CLT.

» Demissão por justa causa

› Perde o direito somente às férias proporcionais.

» Rescisão por culpa recíproca

› 50% das férias proporcionais.

O empregado que pede demissão antes de completar 12 meses de trabalho tem
direito às férias proporcionais?
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Multa do FGTS

 Direito do trabalhador

» demissão sem justa causa.

» Multa de 40% - é depositada diretamente na conta do FGTS do
trabalhador.

» Sobre qual valor incide a multa?

› saldo existente na conta do FGTS do trabalhador?

› do montante de todos os depósitos realizados na conta do FGTS
durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados e com juros?

» contribuição social de 10% - é destinada aos cofres públicos.

 

 Percentual para depósito na conta vinculada

» O percentual para depósito mensal, na conta vinculada, para
assegurar o direito à multa do FGTS (40%) e à contribuição social
(10%), no momento da rescisão contratual do empregado, sobre os
8% de FGTS depositados mensalmente (não considerando os
depósitos de 13º salário e 1/3 de férias) equivale a 4% =
(40%+10%)*8% FGTS mensal.
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 Redução ou perda do direito à multa do FGTS

» Redução da multa para 20%:

› Rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca; e

› Rescisão por comum acordo (contribuição social de 10% não é devida).

» Perda do direito à multa:

› Demissão por justa causa;

› Demissão a pedido;

› Término de contrato por prazo determinado; e

› Contrato por prazo determinado, rescindido antecipadamente por
iniciativa do empregado.

 

Percentual mensal encargos trabalhistas conta vinculada

ENCARGOS TRABALHISTAS PERCENTUAL 

13º salário  8,33% 

Férias (8,33%) + abono de férias (2,78%) 11,11% 

%TOTAL (13% SAL. + FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS) 19,44% 

Multa sobre o FGTS + Contribuição Social 4% 

% TOTAL (13º SAL. + FÉRIAS + ABONO FÉRIAS + MULTA FGTS) 23,44% 
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9. Encargos Sociais
 Aplicados sobre a folha de pagamento mensal

» Contribuições previdenciárias:

› INSS patronal (20%)

› RAT ajustado (RAT x FAP)

» FGTS (8%)

» Contribuições para entidades paraestatais (terceiros): com base no código
do Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS da empresa, se
identifica a alíquota de contribuição:

› Sistema “S”

› INCRA

› Salário educação

 

 RAT Ajustado (RAT x FAP): contribuição adicional para financiar
aposentadorias especiais e benefícios concedidos por incapacidade, em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL – RAT).

» RAT: definido pela atividade preponderante da empresa (maior
número de empregados).

› Código CNAE = Graus de risco de acidentes do trabalho: leve (1%),
médio (2%) ou grave (3%).

» FAP: Fator Acidentário de Prevenção. Afere o desempenho da empresa
quanto aos acidentes de trabalho ocorridos.

› Coeficiente oscila de 0,5% a 2%.
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ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

INSS 20% 

FGTS 8% 

SESI/SESC 1,5% 

SENAI/SENAC 1% 

SEBRAE                           0,60%                 5,8% 

INCRA 0,20% 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5% 

GIIL-RAT (antigo SAT)* 1%, 2% ou 3% 

RAT Ajustado (RAT x FAP)** de 0,5% a 6% 

% TOTAL ENCARGOS SOCIAIS  de 34,3% a 39,8%*** 

*Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho 

** O multiplicador do FAP varia de 0,5% a 2%. 

***Percentual mínimo de 34,3% (se RAT 1% com FAP 0,5%) e percentual máximo de 39,8% (se RAT 

3% com FAP 2%) 

 

 

Situações diferenciadas de tributação

 ME e EPP optantes pelo SIMPLES

» Custos diferenciados de encargos previdenciários.

» Dispensadas do pagamento das contribuições para outras entidades.

» Regra: ME e EPP que realizem cessão de mão de obra são vedadas de
recolher pelo SIMPLES.

› Exceção: serviços de vigilância, limpeza ou conservação podem
optar pelo SIMPLES. Mas não recolhem a Contribuição Patronal
Previdenciária – CPP, por meio do SIMPLES, recolhem o INSS de 20%
sobre a folha de pagamento.
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 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

» “Desoneração da folha de   g      ” para alguns setores da
economia: construção civil, setor de tecnologia – TI e setor de
tecnologia da informação de comunicação – TIC.

» Em vez de pagar o INSS patronal sobre a folha de pagamento,
contribui com uma alíquota sobre o faturamento.

 Os encargos sociais devidos pelas empresas não são fixos, pois
variam de acordo com o código CNAE, GIILRAT, FAP, opção pelo
SIMPLES e opção pela CPRB.

 

 O percentual dos encargos sociais a depositar na conta vinculada,
visando ilidir a responsabilidade da Administração, deveria ser
variável de acordo com a atividade econômica e opções tributárias da
empresa contratada, levando-se em consideração os encargos
existentes em sua planilha de custo e formação de preços.

 Percentual de contingenciamento estabelecido pelo Decreto DF
nº34.649/2013 é fixo em 30,83% para todas as empresas.
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ANEXO DO DECRETO Nº 36.164 de 18/12/2014 

 

 

 

10. Valores para Depósito Mensal na Conta Vinculada

Cálculo do valor mensal destinado à conta vinculada

Salário do funcionário X Percentual (%) X Nº funcionários

E esse valor é sempre fixo? Ou pode ser alterado?
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Alteração do valor mensal destinado à conta vinculada

 Alteração do valor do salário dos empregados.

» Aumento do salário dos empregados: CCT, ACT ou dissídio coletivo.

» Comum ocorrer.

» Mudança deve ocorrer a partir do aumento efetivo do salário, devendo ser
depositada na conta vinculada a parcela de diferença de repactuação
retroativa.

 Alteração da quantidade de postos de trabalho.

» Acréscimo ou supressão contratual.

» Mudança a partir da data em que houver o acréscimo ou supressão da mão
de obra.

 

 Alteração do percentual de incidência.

» Alteração legislativa.

» Mais difícil acontecer.

OBS: em todas as situações, ocorrendo alteração do valor mensal
destinado à conta vinculada, deverá constar no contrato, por meio de
termo aditivo ou apostilamento.
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11. Controle Mensal da Conta Vinculada
A gestão eficiente da conta vinculada envolve:

 acompanhamento da correção do valor depositados mensalmente na conta
vinculada;

 acompanhamento de alterações contratuais que modifiquem a quantidade
de mão de obra contratada;

 acompanhamento de repactuação contratual, em relação à alteração do
valor do salário dos funcionários;

 conciliação bancária;

 controle dos valores individualizados, por empregado, e por provisão; e

 conferência de documentos, confirmação das verbas devidas aos
trabalhadores e apuração do montante passível de liberação.

 

 Autuação de processo específico

» Tramitar as liberações, o controle de pessoal, as alterações de salário e
mão de obra, as conciliações.

 Controle dos empregados

» Relação de todos os funcionários do contrato com as informações
relevantes ao controle.

» Verificar, mensalmente, as eventuais substituições de empregados
junto ao executor para incluir no controle.

» Acompanhar o acréscimo ou supressão de mão de obra.
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 Conciliação Bancária

» Mensalmente solicitar o extrato bancário ao BRB.

» Conferir os valores e datas dos depósitos e saques efetuados e
identificar os rendimentos de aplicações financeiras.

 Ferramenta para controle de valores, por empregado e por
provisão

» Controlar de forma individualizada, por rubrica e por empregado,
para não liberar valores superiores aos depositados, pois é vedado o
pagamento de uma provisão com recursos destinados a outra.

» Controle pelo órgão e pelo BRB.

 

12. Liberação Parcial de Valores

 Durante a execução do contrato, as empresas contratadas poderão
solicitar a liberação de valores da conta vinculada em razão de:

» pagamento de 13º salário;

» pagamento de férias com o abono de férias; e

» rescisões de contratos de trabalho.

Os valores serão liberados na conta-salário do empregado ou na
conta corrente da empresa?
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 Regra: valores serão depositados diretamente na conta-salário dos
empregados (§1º, art. 12 do Decreto nº 34.649/2013).

 Exceção: valores serão liberados para a empresa, no caso desta ter
efetuado o pagamento das verbas rescisórias* antes da liberação (§8º,
art. 11 do Decreto nº 34.649/2013, incluído pelo Decreto
nº36.164/2014).

*Estender a possibilidade para as demais rubricas, por analogia in bonam partem.

 

 2 possibilidades para liberação parcial de valores da conta vinculada:

» a contratada solicita que o pagamento seja efetuado diretamente

na conta-salário dos funcionários e, para tanto, encaminha, além da

documentação devida, a relação com as contas-salário dos

funcionários e os valores devidos; ou

» a contratada primeiro paga as verbas trabalhistas aos

funcionários e solicita a restituição, encaminhando a

documentação comprobatória para liberação dos valores da conta

vinculada. O valor será transferido diretamente à conta-corrente da

empresa.
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 O pedido de restituição de valores é mais usual, em razão do
seguinte cenário:

» Prazos legais para pagamento das verbas trabalhistas;

» Atrasos no pagamento ocasionam multas ao empregador;

» A Administração pode solicitar outras informações e documentação

complementar e suspender o prazo legal para liberação;

» Valor a ser liberado da conta vinculada poderá ser menor do que o

valor devido ao empregado.

 

 Passo a passo para a liberação de valores:

» Receber a solicitação da contratada;

» Confirmar a ocorrência com o executor;

» Verificar se a documentação apresentada é suficiente. Caso contrário,
requisitar documentação complementar;

» Conferir os documentos e verificar se as obrigações trabalhistas e
sociais foram devidamente cumpridas;

» Apurar o valor existente na conta vinculada que poderá ser liberado.
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 Quais os documentos devem ser exigidos da contratada para verificar
cada tipo de provisão?

 O que conferir nesses documentos para identificar se a contratada
cumpriu com as suas obrigações trabalhistas e sociais?

 Qual valor liberar?

 

13. Documentação para Liberar 13º Salário e Férias

Liberação de 13º salário

 Documentação para liberação:

» Contracheques dos empregados, com a descrição do salário base, data
de admissão na empresa e cálculo do valor do 13º salário;

» Folha de pagamento 13º; e

» Comprovantes dos pagamentos efetuados aos empregados (se
opção for para restituição); ou

» Dados bancários referentes às contas-salário dos empregados (se
opção for para depósito na conta-salário dos empregados).
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 Roteiro para verificação na folha de pagamento e contracheques:

» nome e o CNPJ da contratada;

» órgão contratante como tomador dos serviços;

» FOPAG competência 13;

» todos os terceirizados também estão no controle da conta vinculada;

» data de admissão do empregado;

» salários estão corretos;

» contribuição previdenciária do segurado (INSS) retida está correta.

 

 Verificação do recibo de pagamento:

» Pagamento realizado no prazo legal;

» Não aceitar agendamentos.
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Liberação de Férias e Abono de Férias

 Documentação para liberação:

» Aviso de férias;

» Recibo de férias: salário base, período aquisitivo ou data admissão e
cálculo do valor das férias; e

» Comprovante do pagamento efetuado ao empregado (se opção for
para restituição); ou

» Dados bancários referentes à conta-salário do empregado (se opção
for para depósito na conta-salário do empregado).

 

 Roteiro para verificação do aviso de férias e recibo de férias:

» nome e o CNPJ da contratada;

» órgão contratante como tomador dos serviços;

» o terceirizado está no controle da conta vinculada;

» data de admissão do empregado para confirmar o período aquisitivo e
concessivo;

» Aviso de férias foi dentro do prazo legal;

» salário de referência está correto;
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 Roteiro para verificação do aviso de férias e recibo de férias:

» Cálculo de férias e abono de férias estão corretos;

» Contribuição previdenciária do segurado (INSS) retida está correta.

» Identifique se houve parcelamento, abono pecuniário, desconto de
faltas injustificadas, férias vencidas.

 Recibo de pagamento:

» Pagamento realizado no prazo legal;

» Não aceitar agendamentos.

 

14. Rescisão de Contrato de Trabalho

Direitos do Trabalhador

 Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a
receber as seguintes verbas:

» Saldo de salário

» Férias vencidas

» Férias proporcionais

» 13º salário proporcional

» Aviso prévio indenizado (se não tiver sido notificado no prazo legal)

» Multa do FGTS

» Indenização por rescisão antecipada (dependendo do tipo de contrato de
trabalho e a forma da rescisão contratual).
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Aviso Prévio

 Direito recíproco.

 Notificação prévia, com antecedência de no mínimo 30 dias do efetivo
desligamento.

 Prazo conta a partir do dia seguinte ao recebimento da comunicação =
contagem exclui o dia do aviso e inclui o dia final (Súmula 380 TST).

 Empregado demitido por justa causa, não tem direito ao aviso prévio.

 

 Aviso Prévio Trabalhado: empregado escolhe reduzir a jornada em 2
horas diárias ou não trabalhar nos últimos 7 dias do prazo, sem
prejuízo do salário.

X

 Aviso prévio indenizado: empregado recebe o salário correspondente
ao período do aviso prévio não concedido. Será computado como
tempo de serviço para todos os efeitos legais.
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 Pedido de demissão e não cumprimento aviso prévio: empregador tem
o direito de descontar o equivalente a 1 mês de salário das verbas
rescisórias do empregado.

 Renúncia ao aviso prévio:

» Empregador pode dispensar o empregado do cumprimento do aviso
prévio, havendo ou não o pedido de dispensa pelo empregado.

O empregado pode renunciar ao aviso prévio?

» Em regra, o direito ao aviso prévio do empregado é irrenunciável. O
empregado somente pode renunciar se encontrar novo emprego para
início imediato, pois impor a obrigação ao empregado pode gerar a
perda da oportunidade de trabalho (Súmula 276 TST).

 

Súmula 276 do TST

AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de
dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o
respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços
obtido novo emprego.

E a renúncia estabelecida por normas coletivas, é válida?

Mesmo que o trabalhador tenha sido imediatamente admitido por novo
empregador, a renúncia ao aviso prévio deve ser formulada pelo
empregado de forma expressa.
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 Trintídio

» Empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede a sua data-base, tem direito a uma indenização
adicional, equivalente a 1 salário mensal.

» Essa indenização também é devida na projeção do aviso prévio
indenizado, pois o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, integra o
tempo de serviço para todos os efeitos legais e a rescisão contratual
somente se efetiva depois de expirado o respectivo prazo (Súmula 182
TST).

 

» Se a rescisão contratual ocorrer no período de 30 (trinta) dias que
antecede à data-base, mesmo que o pagamento das verbas
rescisórias seja efetuado com base no novo salário já corrigido
(data-base), não afasta o direito à indenização adicional (Súmula 314
do TST).

» Se o aviso prévio ocorrer em período inferior a 30 dias da data-
base, projetando-se a rescisão do contrato para o mês seguinte, o
empregado terá direito ao cálculo de suas verbas rescisórias com o
novo salário e não terá direito ao pagamento da indenização adicional.
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Aviso Prévio Proporcional

 Acréscimo de 3 (três) dias por ano de serviço prestado, podendo
chegar ao máximo de 90 (noventa) dias.

 Na rescisão a pedido do empregado, o cumprimento do aviso
prévio superior a 30 dias é exigível pelo empregador?

» TST: o acréscimo de 3 (três) dias por ano trabalhado não é bilateral,
pois tal direito seria exclusivo do empregado, quando se tratar de
demissão, pelo empregador, sem justa causa.

 

 O aviso prévio proporcional pode ser integralmente trabalhado? O
empregador, ao demitir o empregado, pode exigir que ele trabalhe por
todo o período do aviso prévio proporcional? Ou deverá indenizar?

» A lei não estabeleceu.

» TST: os dias de aviso prévio, além dos 30 (trinta) dias, deverão ser
indenizados pelo empregador.

» Sobre o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, incidirá o FGTS
(Súmula nº 305 TST).

» Sobre o aviso prévio, não haverá incidência da contribuição
previdenciária do segurado nem o INSS patronal, por se tratar de
verba de natureza indenizatória.
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Tipos de contrato de trabalho

 Contrato de trabalho por tempo indeterminado

» é o mais usual.

» é definida apenas uma data de início para as atividades profissionais,
mas não tem data certa para terminar o vínculo empregatício.

» a rescisão do contrato pode acontecer a qualquer momento, desde que
ocorra o aviso prévio de uma das partes.

 

 Contrato de trabalho por prazo determinado

» estabelece um período inicial e final do vínculo empregatício.

» duração máxima de 2 (dois) anos.

» o contrato de experiência não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias.

› após esses prazos, ou se for prorrogado por mais de uma vez, o
contrato passa a ser por prazo indeterminado.

» só pode ser utilizado em 3 (três) situações:

› atividades temporárias;

› atividades transitórias; e

› contrato de experiência.
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Formas de Rescisão de contrato de trabalho

 Rescisão por demissão sem justa causa

 Rescisão com demissão por justa causa

 Rescisão por pedido de demissão

 Rescisão indireta

 Rescisão por motivo de culpa recíproca

 Rescisão com demissão por comum acordo

 

 Rescisão por demissão sem justa causa

» O empregador desliga o empregado.

» Empregado recebe o aviso prévio, trabalhado ou indenizado.

» Empregado tem direito a receber: salário proporcional, férias já
vencidas +1/3, férias proporcionais +1/3, 13º salário proporcional,
multa de 40% do FGTS, recebimento do FGTS e seguro-desemprego.
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 Rescisão com demissão por justa causa (art. 482 CLT)

» Faltas graves e conduta antiprofissional do empregado;

» Empregado tem direito a receber: salário proporcional e férias
vencidas +1/3;

» Empregado não cumpre o aviso prévio e perderá: o 13º salário
proporcional, as férias proporcionais + 1/3, os 40% da multa do FGTS
e o seguro-desemprego. O FGTS depositado ficará retido e só poderá
ser sacado conforme as regras de saque do FGTS.

 

 Rescisão por pedido de demissão

» O empregado é desligado devido a sua própria decisão.

» Empregado tem direito a receber: saldo de salário, férias vencidas
+1/3, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional.

» O empregado não tem direito à multa de 40% do FGTS, perde direito
sobre o seguro-desemprego e o FGTS passa a ficar retido.
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 Rescisão indireta (artigo 483 CLT)

» O empregador comete faltas graves.

» Empregado tem direito a receber todos os direitos da rescisão sem
justa causa.

» Somente a Justiça do Trabalho tem o poder de demitir um empregador
por justa causa.

 

 Rescisão por motivo de culpa recíproca (art. 484 CLT)

» Diversas infrações trabalhistas são constatadas pelo empregado e
pelo empregador = há justa causa das duas partes.

» Somente a Justiça do Trabalho tem o poder de dar este tipo de
sentença.

» Empregado tem direito a receber somente a metade: do aviso
prévio, do 13º proporcional, das férias proporcionais + 1/3 e da
multa do FGTS.
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 Rescisão com demissão por comum acordo (artigo 484-A CLT - incluído
pela Lei nº13.467/2017)

» Empregador e empregado negociam a demissão.

» Empregado tem direito a receber: saldo de salário, férias já vencidas +
1/3, férias proporcionais + 1/3, 13º salário proporcional, metade do
aviso prévio, metade da multa do FGTS e pode sacar até 80% do
FGTS.

» criada para evitar a fraude de “ c     de       ã ” ou também
chamada de “f    demissão”, na qual o empregado recebia o seguro
desemprego e sacava o FGTS.

 

Contrato de trabalho por prazo determinado

 Ao término do prazo, o empregado tem direito a receber: saldo de
salário, férias vencidas +1/3, férias proporcionais + 1/3 , 13º salário
proporcional e poderá sacar o saldo do FGTS.

 Não terá direito ao aviso prévio nem à multa sobre o FGTS.

 Poderá ocorrer a rescisão antecipada deste tipo de contrato, tanto por
parte do empregador, quanto do próprio empregado.
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 Se a rescisão antecipada, e sem justa causa, for por iniciativa do
empregador, empregado faz jus à metade da remuneração que teria
direito até o final do contrato (art. 479 da CLT).

 Se a rescisão antecipada for pela vontade do empregado, empregado
deverá indenizar o empregador pelos prejuízos que causar pela
rescisão antecipada, limitado o valor ao que o empregado teria direito
na mesma situação (art. 480 da CLT).

 

Cláusula Assecuratória de Direito Recíproco de Rescisão 
Antecipada

 Possibilidade de cláusula que assegure o direito recíproco de rescisão.

 A cláusula assecuratória de direito recíproco dá direito ao
empregado contratado a prazo determinado, que tiver a rescisão
contratual feita antecipadamente, seja pelo empregador ou pelo
próprio empregado, às verbas rescisórias de uma rescisão contratual
sem justa causa, ou seja, a cláusula assecuratória prevê a aplicação
das regras do contrato por prazo indeterminado (artigo 481 CLT).
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 Na dispensa sem justa causa, o empregado tem direito de receber as
seguintes verbas rescisórias:

» com cláusula assecuratória – saldo de salário, aviso prévio, férias
vencidas e proporcionais + 1/3, 13º salário e multa do FGTS.

» sem cláusula assecuratória – saldo de salário, indenização do
art.479 da CLT (metade da remuneração a que o empregado teria
direito até o fim do contrato), férias vencidas e proporcionais + 1/3,
13º salário e multa do FGTS.

 A multa do FGTS é devida nos 2 casos de rescisão antecipada pelo
empregador, sem justa causa. É possível acumular a multa do FGTS
com a indenização prevista no artigo 479 da CLT (Súmula 125 TST).

 

Tipos de contrato de trabalho x Formas de Rescisão x Verbas Devidas
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Prazo para pagamento das verbas rescisórias

 Pagamento deve ocorrer em até 10 (dez) dias, a partir do término do
contrato de trabalho.

 Atraso no pagamento da rescisão = multa de 1 salário para o
empregado.

 O pagamento das verbas rescisórias não precisa ser depositado pela
contratada na conta-salário do empregado, poderá ser efetuado em
dinheiro, cheque ou depósito bancário.

 

Exame Médico Demissional

 O empregado que no exame demissional for considerado inapto para
o trabalho ou diagnosticado com alguma doença relacionada à
função, não poderá ser demitido e deverá ser conduzido a
tratamento médico, receber o auxílio–doença ou se aposentar por
invalidez.
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15. Documentação para liberar verbas rescisórias

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), devidamente anotada
(figura 1);

 Notificação de aviso prévio (figura 2);

 Exame médico demissional (figura 3);

 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT (figura 4);

 Em caso de contrato por prazo determinado: Contrato de trabalho ou
de experiência (figura 6);

 Comprovante de pagamento das verbas ao empregado (figura 5);

 

 Em caso de despedida sem justa causa: Guia de Recolhimento
Rescisório do FGTS – GRRF, com o comprovante de pagamento (figura
8), devendo ser acompanhada do Demonstrativo do Trabalhador de
Recolhimento FGTS Rescisório (figura 7);

 Relatórios da GFIP referentes ao mês de competência do desligamento
– para conferência dos encargos previdenciários sobre a verbas
rescisórias do empregado desligado (figura 9); e

 GPS do mês de competência do desligamento (figura 10).
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16. Liberação de Encargos Sociais sobre 13º e Férias

Encargos sociais sobre o 13º salário

 Encargos sociais sobre o 13º salário incidem sobre a folha de
pagamento da seguinte forma:

» FGTS = folha do mês de competência em que ocorreu o pagamento
da obrigação;

» Contribuição previdenciária (INSS retido do empregado, INSS
patronal, RAT ajustado e percentual de recolhimento para outras
entidades) = folha da competência 13.

 

 Documentação para liberação dos encargos sociais sobre o 13º salário

» GFIP competência do mês que houve o pagamento do 13º salário,
com as respectivas GRF e GPS e comprovação dos pagamentos; e

» GFIP competência 13 (GFIP 13), com a respectiva GPS (GPS 13) e
recibo de pagamento.
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Encargos sociais sobre o 13º salário

GFIP

 A GFIP 13 destina-se exclusivamente à Previdência Social e deve ser
transmitida até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida
competência. O objetivo da entrega desta GFIP é declarar e informar à
Previdência Social a base de cálculo do 13º salário, ou seja, as
remunerações que geraram a contribuição previdenciária sobre o 13º
salário pago aos empregados e recolhida em 20 de dezembro do ano
anterior (GPS 13). Esta GFIP é meramente declaratória e obrigatória a
todas as empresas.

 

Encargos sociais sobre as férias

 Encargos sociais sobre as férias incidem sobre a folha de pagamento da
seguinte forma:

» FGTS e contribuição previdenciária = folha do mês de competência
ou meses de competência (período de gozo pode atingir 2 meses)
do gozo das férias, independentemente da remuneração ter sido
paga antecipadamente.
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Encargos sociais sobre as férias

 Documentação para liberação dos encargos sociais sobre as férias:

» Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP da competência do(s) mês(es) do gozo das férias;

» Guia de Recolhimento do FGTS – GRF da(s) competência(s) do(s)
mês(es) do gozo das férias, com o recibo de pagamento; e

» Guia da Previdência Social – GPS da(s) competência(s) do(s) mês(es)
do gozo das férias, com o recibo de pagamento.

 

Valores a liberar

Valores a liberar de cada provisão

 Após a devida análise da documentação pela área competente, havendo
a confirmação de que o empregado recebeu (opção de restituição à
contratada) ou irá receber (opção de depósito pela Administração na
conta-salário do empregado) o seu direito às verbas trabalhistas de
13º salário ou férias ou rescisórias, de acordo com a legislação
vigente, a Administração autorizará a liberação parcial da conta
vinculada, observando o limite individual existente no saldo de
cada provisão e de cada funcionário, conforme artigo previsto no
§5º, do artigo 11, do Decreto nº34.649/2013.
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Rubrica 13º e férias

 As liberações de 13º salário e férias durante a vigência do contrato de
trabalho deverão observar as seguintes situações:

» Se o valor da provisão trabalhista que a contratada pagou ao
funcionário (valor líquido) for maior que o saldo existente na conta
vinculada, referente àquela provisão e àquele funcionário, será
liberado da conta vinculada o saldo existente naquela provisão;
ou

» Se o valor da provisão trabalhista que a contratada pagou ao
funcionário (valor líquido) for menor que o saldo existente na conta
vinculada, destinado àquela provisão e àquele funcionário, será
liberado o valor pago pela contratada;

 

» Se a opção da empresa foi pela liberação diretamente às contas-
salário dos empregados e, caso o saldo da rubrica seja insuficiente
para pagamento do valor devido ao empregado, a contratada deverá
providenciar o pagamento complementar e encaminhar o
comprovante ao órgão contratante.
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Rubrica de férias

ATENÇÃO!!!!!

Ao apurar o saldo da rubrica de férias para liberação, observar o período
de 12 meses (período aquisitivo) e não o valor disponível na rubrica no
momento do pedido, para não liberar valor maior do que o devido, ou
seja, valor referente a outro período aquisitivo.

 

Rescisão contratual

 Após a devida comprovação de quitação das verbas trabalhistas e
encargos sociais referentes ao empregado desligado, poderá ser
liberado da conta vinculada todo o saldo correspondente ao 13º
salário, férias e encargos sobre 13º salário e férias, em relação àquele
funcionário.

 No tocante ao saldo da provisão de multa do FGTS, somente será
liberado se a contratada comprovar haver tido despesa com esse
encargo, em relação ao funcionário demitido.

 No caso de o funcionário não ter direito à multa do FGTS, o saldo desta
rubrica somente será liberado no encerramento do contrato.
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 Encargos sociais sobre 13º salário

» Após a devida comprovação de quitação dos encargos sociais sobre o
13º salário, poderá ser liberado da conta vinculada todo o saldo
correspondente aos encargos sobre 13º salário, referente ao exercício
financeiro findo, e em relação aos funcionários constantes na GFIP 13.

 Encargos sociais sobre as férias

» Após a devida comprovação de quitação dos encargos sociais sobre as
férias do trabalhador, poderá ser liberado da conta vinculada todo o
saldo correspondente aos encargos sobre as férias, em relação àquele
funcionário.

 

Liberação de saldo remanescente

 13º salário: os saldos remanescentes da rubrica do 13º salário, poderão
ser liberados à conta corrente da empresa contratada, conforme
disciplina o §4º, do artigo 12, do Decreto Distrital nº34.649/2013,
alterado, devendo a empresa solicitar a liberação a partir do exercício
subsequente. A contratada deverá apresentar comprovação de quitação
das verbas trabalhistas, com a correspondente comprovação de
recolhimento dos encargos previdenciários e do FGTS sobre o 13º
salário.
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Decreto nº 34.649/2013

Art. 12. [...]

§4º Devolver-se-á a empresa eventuais saldos remanescentes da
rubrica referente ao 13º (décimo terceiro) salário, após a
comprovação da quitação da verba trabalhista para os
trabalhadores. (redação incluída pelo Decreto nº 36.164/2014)

Férias: a provisão de férias não tem a mesma previsão legal, então,
eventuais saldos remanescentes somente serão liberados no
encerramento do contrato.

 

Liberação ao encerramento do contrato administrativo

 Por ocasião do término do contrato administrativo, é comum que todo o
pessoal da contratada, empregado na execução dos serviços, seja
demitido.

 Os procedimentos a serem observados antes da liberação de todo o
saldo existente na conta vinculada, são os mesmos referentes à
rescisão contratual que ocorre durante a execução do contrato
administrativo, para verificar o cumprimento das obrigações
trabalhista, o correto pagamento das verbas trabalhistas, bem como o
pagamento dos respectivos encargos sociais por meio da GFIP, GRRF e
GPS.
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“N  g   educa ninguém, como tampouco ninguém se
educa a si mesmo: os homens se educam em
comunhão, mediatizados pelo      ”

Paulo Freire

paola@tc.df.gov.br

 

http://egov.df.gov.br
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