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RESUMO 

Esse trabalho apresenta uma proposta de avaliar o custo beneficia do 

registro de urn funcionario para empresas de pequeno e medio porte no estado do 

Parana. A simples analise dos custos que o empregado, poderia revelar que alem 

do salario, as empresas optante do simples nacional, teria urn acrescimo de 60%, 

e para as demais 1 03%, e enquanto a opgao "sem registro" haveria apenas o 

custos do salario pago. Entretanto no discorrer do trabalho, apresentamos os 

direitos que estao envolvidos no trabalho registrado. E uma analise de quando 

representara o passive assumido na opgao "sem registro' quanto o funcionario 

ajuizar uma reclamat6ria trabalhista em busca de seus direitos. Conclui-se que a 

opgao de "Sem Registro" poderia parecer uma opgao no inicio do contratado de 

trabalho, mas durante os anos representara urn passive que podera ser 

descontado a qualquer memento, superior ao custo dentro da opgao "Com 

registro". 
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1. INTRODUCAO 

Atualmente as polfticas economicas incentivam a cria9ao de novas 

empresas, e o desenvolvimento e amplia96es das ja existentes. A atividade 

empresarial sempre busca o aumento da receita e a redu9ao dos custos, a receita 

de sucesso mais conhecida no mundo. Os mercados sao cada vez mais 

competitivos, de modo que a varia9ao de pre9o pode determinar a migra9ao dos 

consumidores para outros produtos similares. A produ9ao passa a ser o ponto 

principal das empresas, onde essas se focam na redu9ao dos custos para seu 

aumento das receitas. 

A produ9ao esta envolvida diretamente com os custos de produ9ao. Entre os 

custos, a mao de obra, sendo especializada ou nao, tern urn peso importante. 0 

presente trabalho discutira o peso envolvido. A contrata9ao de mais urn trabalhador 

envolve diretamente a matriz as despesas e os custos. Detalhando os custos 

envolvidos alem do salario que remunera9ao do trabalhador, tambem estariam o 

Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o (FGTS), Contribui96es Previdenciarias, 

Gratifica9ao Natalina e Ferias + ter9o constitucional, alem tambem de custos nao 

mensuraveis, como por exemplo, a garantia de estabilidade. 

Numa outra vertente, o trabalhador busca urn aumento de sua renda, mas 

sem que isso comprometa seu emprego. Urn aumento no custo na mao de obra, 

seja direto ou indireto, pode afetar essa rela9ao a ponto de ensejar demiss6es. 

Nessa disputa, o empregador e empregado controvertem numa parceria, 

onde este e contratado por aquele, que nao o registra oficialmente, arcando apenas 

com as despesas, sem custos. 

0 campo de atua9ao do presente trabalho sera dentro da auditoria interna, 

dos riscos financeiros, mas principalmente da auditoria trabalhista. 

A auditoria trabalhista envolve o estabelecimento de determinadas a96es 

que visam solucionar problemas ou prevenf-los, a fim de evitar desde demandas 

judiciais e infra96es, ate divergemcias comportamentais dentro da organiza9ao. Os 

Objetivos da Auditoria Trabalhista sao: revisar todos os procedimentos e 

documentos legais exigidos pelo Ministerio do Trabalho e INSS; revisar e orientar os 

procedimentos de controles internos, relacionados a todas as rotinas do 
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departamento de pessoal; e atraves das revis6es, criar e orientar procedimentos, 

visando a minimizac;ao de riscos de multas e autuac;oes do Ministerio do Trabalho e 

outros 6rgaos competentes. 

1.1 Problema de Pesquisa 

Na atual conjuntura, quais seriam os custos e riscos do registro de um 

empregado, em micros e pequenas empresas do Estado do Parana? Quais os 

principais custos relacionados a manutenc;ao de um empregado? Os custos seriam 

menores a ponto de justificar os riscos? Quanta e quais seriam os custos envolvidos 

atraves de Carteira Profissional de Trabalho (CTPS)? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral do trabalho e realizar uma analise do custo para registro do 

empregado, em micros e pequenas empresas do Estado do Parana, atraves de um 

estudo de caso multiplo de empresas. 

1.2.2 Objetivo Especifico 

(1) Caracterizar as empresas quanta ao Registro Funcional e sua condic;ao 

funcional 

(2) Levantar Custos e Despesas da Mao de Obra registrada, conforme faixa 

salarial do empregado; 

(3) Mapear as atuais modalidades de vinculo empregatfcio com empresas; 

(4) Mensurar o custo media do registro do empregado para empresa de 

pequeno e media porte; 

(5) Mensurar o custo social e financeiro para a empresa e para o 

empregado; 

(6) Avaliar os riscos envolvidos para a modalidade "sem Registro". 
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1.3 Justificativa 

Os altos custos trabalhistas tern sido associados a baixa competitividade. De 

outro lado, custos do trabalho estao claramente associados a direitos sociais e do 

trabalho. 

A alegac;ao de que para cada R$ 1 ,00 pago ao trabalhador o empresario 

desembolsa R$ 2,00, nao foge da atual conjuntura economica. Afim de continuar o 

aumento na produc;ao buscam-se alternativas paralelas, a beira da lei. Passando 

para o custo exatamente pago ao trabalhador, ou seja, custara apenas R$ 1 ,00 pago 

ao trabalhador. 

0 custo sera apurado atraves de elaborac;ao de uma analise comparativa 

entre ter um funcionario registrado ou nao. Esse comparative abordara uma empresa 

no simples e outra empresa de medio porte, e ainda a analise quanto ao registro de 

empregado: sem registro nenhum, como terceirizado ou PJ (Pessoa Juridica), ou 

com registro legal. 0 levantamento de custo para empresas desse vinculo e 

relacionado principalmente atraves dos Encargos Sociais, entre eles estariam as 

responsabilidades junto a Previdencia Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 

de Servic;o (FGTS) e outros. 

A justificativa do presente trabalho esta no aumento todos os anos de 

reclamat6rias trabalhistas junto aos tribunais do trabalho, que tern como ponto 

central as verbas devidas/garantidas pelo registro. Ainda, o custo dessas verbas e 

cobrado num s6 memento, referente aos ultimos 5 anos. Demonstrar-se-a tal custo 

atraves de pesquisa quantitativa e qualitativa junto aos 6rgaos responsaveis, onde 

pretende-se assim demonstrar os custos que envolvem o registro do empregado e 

possiveis alternativas de tributac;ao. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

0 referencial te6rico utilizado para a elaboragao desse trabalho sera 

realizado atraves do levantamento bibliografico sabre definigoes quanta a custos, 

encargos sociais, os riscos sabre a 6tica da empresa e responsabilidade social ao 

empregado, e ainda uma analise sabre a justificativa da fraude quanta ao registro. 

2.1 Planejamento Tributario 

0 planejamento tributario se resume em agoes desenvolvidas de forma 

estritamente preventiva, com o objetivo de apurar/informar/ planejar quais serao os 

onus tributaries incidentes sabre determinados atos administrativos. 0 planejamento 

tributario pode representar maior capitalizagao de neg6cios, possibilidade de 

menores pregos e ainda facilidade a geragao de novas empregos, pais os recursos 

economizados poderao ser utilizados em novas investimentos. 

0 planejamento tributario pode ajudar de forma preventiva desenvolvendo 

continuamente atraves de orientagao, manuais de procedimentos, reunioes e 

abrangendo principalmente as atividades de cumprimento da legislagao tributaria 

nas obrigag6es principais e acess6rias. De forma corretiva, detectando determinada 

anormalidade procedendo ao estudo e indicando alternativas de corregoes da 

anomalia. Ou de forma especial que surge em fungao de determinado fato. As 

finalidades do planejamento tributario seria evitar a incidencia do fato gerador do 

tributo, reduzir seu montante, sua alfquota e sua base de calculo, e, ainda, retardar o 

pagamento do tributo, em questao postergando a sua quitagao sem a ocorrencia da 

multa (BETTON!, 2010). 

2.1.1 Crimes contra a Ordem tributaria 

A lei 8.137, de 27.12.90, define que constitui crime com a ordem tributaria, 

sujeito a uma pena que varia entre dais e cinco anos de reclusao, mais multa: Omitir 

informagoes ou prestar declaragoes falsas, fraudar a fiscalizagao tributaria inserindo 

elementos inexatos, ou omitindo operagoes de quaisquer natureza, em documentos 

ou livros exigidos pela lei fiscal, a falsificagao ou alteragao de quaisquer documentos 

relatives a operagao tributavel, elaboragao, distribuigao ou utilizagao que 

documentos que se saiba ser inexato ou falso, e negar o fornecimento de nota fiscal, 

ou fornece-la em desacordo com a legislagao. 

4 



Tambem sera considerado crime, com pena de detengao de seis meses a 

dois anos: deixar de recolher o valor do tribute descontado ou cobrado na qualidade 

de sujeito passive, exigir, pagar ou receber percentagens sobre parcela dedutfvel ou 

deduzida de impasto ou como incentive fiscal, aplicar em desacordo das parcelas 

recebidas de incentives fiscais, e utilizar ou divulgar programa de processamento de 

dados que gere informagao contabil diversa daquelas definidas pela Fazenda 

Publica. 

Outras definigoes a serem observadas seria quanta a Fraude que 

caracteriza-se por toda a agao ou omissao dolosa tendente a impedir ou retardar a 

ocorrencia do fato gerador da obrigagao tributaria. 

Simulacao conforme previsto no artigo 167 do C6digo Civil (CC), ocorre 

quando aparentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas a 

quem realmente se confere ou transmite. Contiver declaragao, condigao ou clausula 

nao verdadeira. 

Elisao Fiscal consiste na escolha do caminho mais economico sob o aspecto 

tributario, desde que ocorra dentro dos limites da lei e antes do ato caracterizador do 

fato gerador da obrigagao tributaria. E ainda, Evasao Fiscal que seria evitar o 

pagamento do tribute devido, reduzindo-lhe o montante ou postergar o momenta em 

que se torne exigfvel, por agoes ou omissoes do sujeito passive, posteriores a 
ocorrencia do fator gerador (BETTON I, 201 0). 

Fraude e Erro 

Fraude e uma agao premeditada para lesar alguem. A Fraude pode ser um 

"agregado" de premeditagoes, visando tirar proveito de alguma forma. As fraudes ja 

se operam com desvio de dinheiro, recebimento de creditos sem baixar o titulo, 

despesas fictfcias, desvio de mercadorias, adulteragao de documentos, falsificagao 

de documentos etc (SA, ANTONIO DE, 2009). 

Erro e uma agao involuntaria, sem o intuito de causar dano. Os erros sao, 

por exemplo, somas feitas sem computar parcelas, credito em dobro, inversao de 

numeros, esquecimento de realizar transporte de numeros, classificagao indevida de 

documentos etc (SA, ANTONIO DE, 2009). 

Analisando-se contabilmente, o pagamento de terceiros ou ainda, o 

surgimento de outros artiffcios a fim de gerar recursos nao contabilizados para o 
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pagamento desses funcionarios que "nao existem." Essas safdas fictfcias de caixa" 

poderiam ser, conforme exemplificada pelo Antonio de Sa: 

- compra com "notas calc;adas", ou seja, com prec;o falso de compra, a maior 

que o realmente pago; 

- nota de servic;os pagas sem correspondente prestac;ao do servic;o e liquida 

por urn valor simb61ico com o emitente; 

- duplo lanc;amento em Caixa de urn mesmo pagamento; 

- notas fiscais adulteradas para maior valor; 

- comissoes pagas sobre vendas nao realizadas; 

- desconto oferecido ao cliente, mas s6 ficticiamente, ou seja, o cliente 

pagou pelo valor real, mas atribuiu-se urn desconto que, de fato nao existiu; 

- notas de vendas "calc;adas", ou seja, ao cliente se deu o valor que ele 

pagou (1a via) e na segunda via se colocou urn valor menor, para dar menor entrada 

no Caixa; 

- guias de recolhimento de tributos com falsificac;ao das mesmas 

(documentos nao autentico); 

- registro de safda de Caixa com simples comprovante interno; 

- aquisic;ao de bens por valores fictfcios, registrados por valor maior e pagos 

por valor men or; 

-vend a de bens por valor maior, mas registrados por valor mais baixos; 

2.2 Taxas, Impastos e Tributos 

Bettoni (201 0) apresenta aos seguintes distinc;oes entre os conceitos de 

Tributos, Impastos, Taxas e Encargos. 

Tributo e toda prestac;ao pecuniario compuls6ria, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que nao constitua sanc;ao por ato lfcito, institufda em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (C6digo Tributario 

Nacional - CTN art. 3°) 

lmposto: e aquele que uma vez institufdo por lei, e devido, 

independentemente de qualquer atividade estatal em relac;ao ao contribuinte. 

Portanto, nao esta vinculado a nenhuma prestac;ao especffica do Estado ao sujeito 

passivo (CTN art. 16). Os impostos classificam-se em: diretos- Quando numa s6 

pessoa reunem-se as condic;oes de contribuinte de direto (praticante do fato 

gerador) e de fato (area com onus) (Impasto de Renda - IR, Impasto Predial e 
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territorial - IPTU). lndiretos: quando o sujeito passive paga o impasto e e ressarcido 

atraves da cobran<;a de terceiros (Impasto sobre Circula<;ao de Mercadorias e 

Servi<;os - ICMS, Impasto Sobre Servi<;o - ISS, e Impasto sobre Produtos 

lndustrializados- IPI). 

Taxa: tern como fato gerador o exerdcio regulador do poder de polfcia ou 

utiliza<;ao efetiva, ou potencial de servi<;os publicos especificos e divisiveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua suposi<;ao (CTN art. 77) e a cobran<;a que 

a administra<;ao, normalmente da cidade, faz pela presta<;ao de um servi<;o. Por 

exemplo a taxa de lixo urbane. 

Contribuic;oes: podem ser especiais, parafiscais ou de melhorias. No caso 

da primeira, estao aquelas com destina<;ao especifica para um determinado grupo, 

como ao INSS (Institute Nacional de Seguridade Social). Ja a segunda se refere a 

algum projeto/obra de melhoria que resultara em algum beneficia ao cidadao. 

Contribuil;ao de me/horia e um tribute instituido para fazer face ao custo das obras 

publicas de que decorra valoriza<;ao imobiliaria, tendo com o limite a despesa 

realizada e como individual o acrescimo do valor para cada im6vel beneficiado (CTN 

art. 81 ). Contribuir;oes especiaislsociais sao recolhimentos que tern por escopo 

beneficiar um grupo de pessoas, com as quais o contribuinte tenha rela<;ao direta ou 

a toda a coletividade. E Contribuir;oes Parafiscais sao receitas de fins especificos, 

arrecadas por efeito de ato de autoridade, a conta de organismos de economia 

dirigida, de organiza<;ao, profissional, de seguro social ou de outros fins sociais. 

Essas contribui<;6es sao tributes, e, como tais, nao escapam aos prindpios da 

constitui<;ao. Ex: a contribui<;ao sindical, as quotas de previdencia, o Servi<;o Social 

da industria- SESI, Servi<;o Nacional de Aprendizagem - SENAI, Servi<;o Brasileiro 

de Apoio Pas Micros e Pequenas Empresas- SEBRAE etc (BETTON! 2010) 

De acordo com a legisla<;ao tributaria brasileira, encargos sao aquelas 

despesas do exercicio que normalmente devem ser contabilizadas e serem 

consideradas dedutiveis do Impasto de Renda e da Contribui<;ao Social sobre o 

Lucro, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetarios 

(somente quando pagas ou creditadas na forma da lei e que esse fato se dara, o que 

deve ocorrer total ou parcialmente em periodos subsequentes ao da competencia 

(vide principios contabeis) ou do mes em que ela se iniciou). Essa metodologia e 

propria do chamado regime economico ou regime de competencia tributaria, utilizado 

para a apura<;ao da base de calculo do Impasto de Renda pela forma do Lucro Real, 
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mais avanyado do que o conhecido regime de caixa, base para a apurayao do Lucro 

Presumido (BETTONI, 2010) 

Tambem se usam essas metodologias para a apurayao da Base de Calculo 

da Contribuiyao Social, mas aqui, a rigor, nao se pode afirmar tratar-se de um 

regime economico, pois a Contribuiyao s6 segue aspectos jurfdicos para fins de 

arrecadayao, ao passo que o imposto segue aspectos jurfdicos e economicos. 

Segundo MORAIS (2002), para os encargos e despesas em geral, 

contabilizados na forma do regime economico tributario, se diz no ambito da 

Contabilidade Tributaria que sao "despesas incorridas". Exemplos de encargos: 

- Encargos Financeiros: as mais comuns sao as "despesas incorridas de 

juros a veneer", que normalmente sao contabilizadas pelo metodo "pro rata 

temporis" no mes em que incorrem, sendo pagas ou amortizadas em perfodos 

subsequentes. 

- Encargos Sociais (Previdenciarios e Trabalhistas) Mensais: as despesas 

desse tipo sao recolhidas (pagas) no mes subsequente ao do encerramento da folha 

de pagamento mensal, que em geral ocorre s6 no ultimo dia do mes da 

competencia. Se forem pagas uma parte ou o total antes do vencimento do encargo, 

sao consideradas como Adiantamentos, conta do Ativo Circulante. 

- Encargos Tributaries: em geral sao as despesas de multas e juros de mora, 

que sao pagas ou creditadas em perfodos subsequentes ao da infrayao. A Despesa 

do lmposto de Renda sobre o Lucro Uquido nao e considerada urn Encargo, o que 

causa distoryoes na Contabilidade, principalmente na Contabilidade de Custos. 

- Encargos de Depreciaqao, Amortizaqao e Exaustao: Essa despesa s6 sera 

efetivamente conhecida em termos monetarios quando o bern ou direito for baixado 

contabilmente, o qual, pela natureza permanente, s6 acontecera em perfodo 

subsequente ao do infcio da competencia. 

Existem tambem as provisoes de encargos sociais, admitidas para fins do 

citado regime economico. Como provisao se entende uma despesa prevista para o 

exercfcio, mas que ainda nao foi incorrida, ou seja, ainda nao se reveste de certeza 

de obrigatoriedade, uma vez que o funcionario pode deixar de cumprir o perfodo de 

tempo aquisitivo para fruiyao do direito. As (micas provisoes aceitas sao os encargos 

trabalhistas de ferias anuais e gratificayao de natal (13° salario). 

2.3 Encargos 
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Urn dos assuntos intrfnsecos as Leis do Trabalho e que e relevante quando 

do estudo das rela<;oes de trabalho sao os encargos sociais incidentes na folha de 

pagamento do trabalhador brasileiro. 

No Brasil os encargos sociais sao altos e os salaries sao baixos quando 

comparados com pafses mais desenvolvidos. A redu<;ao dos encargos sociais tern 

consequencias direta no ambito do mercado de trabalho. 0 Brasil tern tido prejufzos 

com rela<;ao a competitividade das nossas empresas e a sua capacidade de 

empregar devido ao alto fndice dos encargos sociais. 0 crescimento do mercado de 

trabalho informal no Brasil e uma das consequencias do alto fndice dos encargos 

sociais. 0 empregador constrangido a evitar contratos formalizados segundo a lei, 

pais o empregado acaba par onerar muito para a empresa, deixando sua 

capacidade de investimento e produtividade em condi<;6es desfavoraveis (JUNIOR 

2001 ). 

2.3.1 Principais encargos envolvidos 

Os encargos sociais sao despesas pagas pelo empregador para contratar e 

descontratar urn empregado. Esses encargos, no Brasil, derivam de obriga<_;:6es 

constitucionais e da CL T. Como tern natureza obrigat6ria, nao ha possibilidade de 

negocia<;ao. 0 calculo dos encargos sociais varia bastante de setor para setor. De 

modo geral, eles incluem as despesas com as obriga<;6es sociais propriamente ditas 

(INSS, FGTS, salario-educa<;ao, etc.) e as despesas referentes a remunera<;ao do 

tempo nao trabalhado (ferias, 13 salaries, licen<;as, abonos, etc.). Normalmente, as 

empresas incluem, alem dos encargos sociais gerais para todo setor, as obriga<;6es 

legais que sao especfficas para cada setor, decorrentes de conven<;oes coletivas 

que vern se repetindo ha varies anos. 

Para alguns, os encargos sociais se referem apenas as despesas com as 

obriga<;6es sociais do terceiro tipo, tais como, aposentadoria, prote<;ao no 

desemprego, seguro-acidentes, etc. 

Para os que usam essa defini<;ao restrita, os encargos sociais no Brasil 

cobrem apena as contribui<;oes ao INSS, FGTS, acidentes do trabalho, salario

educa<;ao e outros itens que sao descontados compulsoriamente na folha de 

pagamentos. A distin<;ao, no caso, e entre o que entra no bolso do trabalhador e o 

que nao entra. Os pagamentos pelo tempo nao trabalhado na forma de ferias 

descanso remunerado, aviso previa, licen<;as, etc., dentro da defini<;ao restrita 
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representam recursos que, de uma forma ou de outra forma, fazem parte da renda 

do trabalhador e, por isso, sao tratados como salario indireto. (PASTORE, 1994) 

A maioria dos estudiosos nesse assunto, a saber, os economistas, utilizam

se da expressao "compulsoriedade dos encargos sociais". A palavra compuls6rio, 

segundo o dicionario, CARVALHO (1964), significa "que compele ou obriga". 

Portanto, os encargos sociais sao ditos compuls6rios, porque sao obrigagoes que 

decorrem de lei, contudo, como os encargos sociais sao tributes e estes tem carater 

obrigat6rio por si, nao vemos necessidade de enfatizarmos essa obrigatoriedade 

com a palavra "compuls6rio". 

Os encargos sociais - Taxas e contribuigoes pagas pelo empregador para 

financiamento das polfticas publicas que beneficiam de forma indireta o trabalhador. 

lncluem: Seguridade e Previdencia Social INSS ou 

Plano de Seguridade Social do Servidor Publico- PSS; FGTS; PIS/PASEP; Salario

educagao (emprego no setor privado empresarial); Sistema S (emprego no setor 

privado empresarial). Ja os Encargos Trabalhistas - Valores pagos diretamente ao 

empregado mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho - incluem tambem 

beneficios nao expresses em valores. Exemplos Decima - terceiro Salario; Adicional 

de Remuneragao; Adicional de Ferias; Ausencia Remunerada; Ferias; Licengas nao 

remuneradas; Repouso Remunerado e Feriado; Rescisao contratual; Salario Familia 

ou Auxilio Pre-Escolar; Vale Transporte ou Auxilio Transporte; lndenizagao por 

Tempo de Servigo; e Outros Beneficios (PASTORE 1994). 

Os custos indiretos das diversas modalidades de vinculagao do trabalho, 

para servidores publicos e outros trabalhadores pertencentes a instituigoes do SUS, 

podem ser cotejados com base na tabela seguinte: 

QUADRO 1 - T ABELA EN CAR COS SOCIAlS 

(f) 
A Seguridade Social compreende um conjunto integrado 

<I: Seguridade e de a goes de iniciativa dos Poderes Publicos e da 
(.) Previdencia sociedade, destinadas a assegurar os direitos relatives a 
0 Social saude, a previdencia e a assistencia social. A previdencia (f) 

(f) social, mediante contribul£ao, atendera, nos termos da lei 
0 0 FGTS e constituido pelos saldos das contas vinculadas 
<..9 FGTS - Fundo de 
0::: Garantia por a que se refere est a lei e outros recursos a ele 
<I: incorporados devendo ser aplicados com atualizagao (.) Tempo de z monetaria e juros, de modo a assegurar a cobertura de 
w Servigo 

obrig_Cl_£6es. Sao recolhidos 8,5% sobre a suas 
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remuneragao paga ao trabalhador. 

As arrecadagoes decorrentes das contribuig6es do 
Programa de lntegragao Social - PIS e do Programa de 

PIS/PASEP Formagao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP, 
financiara o Fundo de Amparo ao Trabalhador, destinado a 
promover a integragao do empregado na vida e no 
desenvolvimento das empresas. 
Sao recursos aplicados na manutengao e desenvolvimento 

Salario Educagao do ensino fundamental publico e para a valorizagao do 
magisterio. Sao recolhidos 2,5% sabre a folha de 
pagamento. 
Sistema S e o nome pelo qual ficou convencionado de se 

SistemaS chamar ao conjunto de onze contribuig6es de interesse de 
categorias profissionais, estabelecidas pela Constituigao 
brasileira. 

Fonte: PASTORE(1994) 
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QUADRO 2- TABELA ENCARCOS TRABALHISTAS 

Decima
terce ira 
Salario 

Adicional de 
Remuneragao 

Beneficia correspondente a 1/12 do salario mensal do 
trabalhador. 0 beneficia sera pago em duas parcelas: a 1 a 
parcela ate o dia 30 de novembro, salvo se o empregado a 
recebeu na ocasiao das ferias e a 2a parcela ate o dia 20 de 
dezembro. 
Adicional de remuneragao para as atividades penosas, 
insalubres e perigosas. Os percentuais variam entre 5% a 
40%. 
Adicional de Periculosidade - adicional a que fazem jus os 
servidores que trabalham com habitualidade em locais 
perigosos. Sao consideradas atividades perigosas, na forma 
da regularizagao aprovada pelo Ministerio do Trabalho, 
aquelas que, par sua natureza ou metodos de trabalho, 
impliquem no cantata permanente com inflamaveis ou 
explosivos em condig6es de risco acentuado. 
Adicional de lnsalubridade - os que trabalham com 
habitualidade em locais insalubres ou em cantata 
permanente com substancias t6xicas, radioativas ou com 
risco de vida, fazem jus a urn adicional sabre o vencimento 
do cargo efetivo. 

Adicional de Devera ser feito o pagamento de 1/3 do salario par ocasiao 
Ferias do gozo ferias anuais remuneradas. 

Ausencia 
Remunerada Situag6es que se pode faltar ao servigo sem ser descontado 

Ferias 
A cada 12 meses de trabalho, o servidor fara jus a trinta dias 
de ferias. As ferias podem ser acumuladas, ate o maximo de 
dais periodos, no caso de necessidades do servigo, 
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Licenc;as 

Repouso 
Remunerado 

e Feriado 

Rescisao 
contratual 

Salario 
Familia ou 
Auxilio Pre

Escolar 

Vale 
Transporte ou 

Auxilio
Transporte 

lndenizac;ao 
por tempo de 

servic;o 

Fonte: PASTORE(1994) 

ressalvadas nas hip6teses em que haja legislac;ao 
especifica. Sera concedido o Adicional de Ferias ou Abono 
Constitucional que e a complementac;ao correspondente a 
1/3 (um terc;o) do periodo de ferias, calculado sabre a 
remunerac;ao. Elas poderao ser parceladas em ate 3 (tres) 
etapas, desde que requeridas pelo servidor e no interesse 
da administrac;ao, com excec;ao dos Operadores e Tecnicos 
de Raio X. 

As principais sao licenc;as paternidade, licenc;a maternidade, 
licenc;a para tratamento de saude, entre outras. 

Todo trabalhador tem direito ao repouso remunerado de no 
minima onze horas consecutivas para descanso- entre duas 
jornadas de trabalho, um descanso semanal de 24 horas 
consecutivas e nos feriados civis e religiosos de acordo com 
a tradic;ao local. Existem diversos acordos coletivos de 
compensac;ao de horas para que o sabado seja livre, 
totalizando uma carga horaria mensal de 40 horas. 
A Constituic;ao Federal garante ao trabalhador aviso previa 
proporcional ao tempo de servic;o. No caso dos 
trabalhadores que recebem salaries mensalmente, o aviso 
devera ser de no minima de 30 dias de antecedencia. 
Beneficia concedido ao servidor para auxiliar nas despesas 
pre-escolares de filhos ou dependentes na faixa etaria 
compreendida do nascimento ate 7 (sete) anos incompletos. 
Devera ser pago o valor de R$ 11 ,26 por dependente para 
salaries ate R$ 468,47. 
Beneficia concedido em pecunia pela Uniao que se destina 
ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos 
deslocamentos de servidores de suas residencias para os 
locais de trabalho e vice-versa. Beneficia antecipado ao 
trabalhador custeado em 6% pelo trabalhador. 
No ato da demissao o empregado tem direito a receber 
indenizac;ao pelos anos trabalhados. Sao eles: 13° salario 
proporcional, equivalente a 1/12 da remunerac;ao mensal por 
mes de trabalho ou frac;ao igual ou superior a 15 dias; as 
ferias vencidas e as ferias proporcionais, equivalentes a 1/12 
da remunerac;ao mensal por mes de trabalho ou frac;ao igual 
ou superior a 15 dias. 

2.3.2 0 peso dos encargos sociais para os empregadores 

Ao avaliarmos nosso quadro legal, constatamos que os encargos constituem 

mais de 100% na folha de pagamento, par esse motive e que as empresas 

encontram dificuldades quando da contratac;ao formal de seus empregados e 

somente o fazem quando tem a mais absoluta certeza de poder enfrentar o peso do 
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grande custo fixo impasto pela legislagao. E essa a grande razao do porque da 

explosao do mercado informal, ou seja, pessoas que trabalham sem carteira 

assinada. 

Conforme PASTORE (1994), esses encargos "sao de natureza obrigat6ria, 

sem a menor possibilidade de negociaqao. Alias, o eventual descumprimento dispara 

imediatamente uma aqao trabalhista que tomo a pratica da flexibilizaqao 

extremamente ameaqadora para o /ado das empresas" 

0 trabalhador com a carteira assinada tem direto a variados beneffcios, 

como par exemplo a filiagao a Previdencia Social, a contagem de tempo para fim de 

aposentadoria e etc. 

Para um melhor desempenho organizacional e funcional da relagao de 

emprego faz-se necessaria, hoje, a formalizagao do contrato do trabalhador, 

contudo, argumentam os economistas que e extremamente diffcil encontrar uma 

solugao para o trabalho informal, porque o Brasil e um pals do "tudo ou nada", ou 

seja, ou contratam legalmente, com o correto pagamento de todos os encargos 

sociais, ou contratam ilegalmente, sem pagamento de qualquer encargo. 

Os encargos sociais basicos no Setor Industrial sao divididos em quatro 

tipos os quais foram, descritos ja demonstrados no Quadro 3. Na realidade, o peso 

final dos en cargos sociais ultrapassa os 102%, pais deixa de incluir despesas que 

ocorrem em casas especiais - tambem compuls6rias - como os adicionais par 

insalubridade, periculosidade e penosidade, assim como as licengas e ausencias 

que sao pagas pelas empresas nos casas de paternidade (5 dias); alistamento 

militar (3 dias em media); alistamento eleitoral (2 dias); casamento (3 dias); 6bito (2 

dias); e doagao de sangue (1 dia) (PASTORE, 2001). 

Analisando ainda a questao da rotatividade e produtividade, ou seja, uma 

mao de obra treinada, apta a enfrentar competigao no mercado em geral, o peso dos 

encargos sociais, porem, nao pode ser analisado em termos absolutes. Encargos 

sociais altos e rfgidos para mao de obra bem treinada sao perfeitamente toleraveis 

porque a sua produtividade e elevada. Mas, encargos sociais altos e rfgidos, 

aplicados em salaries de uma mao de obra mal preparada, como ainda domina no 

Brasil, tornam a situagao das empresas bastante diffcil e restringem a sua 

capacidade de empregar legalmente e remunerar adequadamente os seus 

trabalhadores (PASTORE 2001 ). 
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2.3.3 Mercado Informal 

0 aumento do fndice de informalidade em nosso pals tern varias 

justificativas, mas a que melhor esclarece o cerne desse problema sao os pesados 

encargos sociais incidentes sabre a folha de pagamento. 

Quanta a informalidade das ocupac;oes, esta constitui, ao lado do processo 

de terceirizac;ao, o segundo grande eixo de transformac;ao observado no mercado de 

trabalho brasileiro ao Iongo dos ultimos vinte anos. Em linhas gerais o que esta 

ocorrendo e uma situac;ao de declfnio dos trabalhadores com carteira assinada, 

forma considerada contratac;ao tfpicas, em contrapartida ao crescimento dos 

trabalhadores sem registro (assalariamento ilegal) e dos trabalhadores autonomos 

ou por conta propria (desassalariamento voluntario e involuntario) (JUNIOR 2001). 

2.3.4 0 peso dos encargos 

Uma das grandes questoes da humanidade e o aumento do desemprego e 

da precarizac;ao das condic;oes de trabalho, intimamente associada a informalizac;ao 

e ao crescimento e diversificac;ao dos tipos de desemprego (estrutural, oculto, de 

inserc;ao, de exclusao, etc.). 

Constata-se nos anos 1990 uma "precarizac;ao" crescente das relac;oes e 

condic;oes de trabalho, com aumento da assimetria ja existente entre capital e 

trabalho, especialmente para as categorias ocupacionais tidas como informais no 

interior das quais parecem residir as atividades precarias, do ponto de vista da 

qualidade da ocupac;ao - caso clara os trabalhadores por conta propria -, e de mais 

fragil inserc;ao profissional, do ponto de vista das relac;oes de trabalho - caso 

evidente dos sem registro em carteira. 

lsto nao e, obviamente, o mesmo que dizer que nao exista atividade de 

trabalho precario ou fragil tambem no seio da categoria ocupacional de assalariados 

com carteira, mas sim que neste caso a incidencia de inserc;oes dessa natureza e 

bern menor, posto estarem legadas ao nucleo mais estruturado do mercado de 

trabalho (JUNIOR 2001 ). 

Quem descumpre as obrigac;oes legais, adentrando no mundo da 

informalidade, raciocina pelo beneficia que esta escolha lhes proporciona se 

comparada aos custos da formalidade, que sao todos os encargos que incidem ao 

empresario-comerciante. A escolha, contudo acarreta nao somente o risco que os 

empresarios constantemente sofrem em receber sanc;oes impostas pelo sistema 
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legal, mas tambem aqueles que estes, sofrem pela inexist€mcia de urn direito que lhe 

garanta e possibilite exercerem suas atividades economicas com seguranga. 

Entretanto os problemas do direito inadequado nao se ressumem as 

escolhas feitas pelos empresarios quando da contratagao de seus funcionarios. Os 

princfpios assentes do Direito Tributario, como a graduagao segundo a capacidade 

contributiva do contribuinte e a utilizagao do tribute confiscat6rio, sao 

frequentemente esquecidos, em nfvel de legislagao ordinaria. A adequagao 

economica de tributes raramente lembrada, o tratamento favorecido a pequena 

empresa, geralmente ignorado, e os incentives fiscais, sao preferencialmente 

institufdos em favor de quem deles nao necessita (PRADO 1991). 

Para o economista Jose Pastore (1997), o principal fundamento da explosao 

do Mercado Informal esta no excesso de regulamentagao do nosso quadro 

institucional. A Consolidagao das Leis de Trabalho (CL T), que surgiu com a 

necessidade de protegao dos interesses dos trabalhadores, e que teve sua 

regulamentagao elevada na Constituigao de 1988, acabou por prejudicar os 

trabalhadores e as empresas. Justifica que "as Leis, definitivamente, nao sao 

neutras. Etas agravam ou me/horam as oportunidades de trabalho para os que 

precisam trabalhar. A obedi€mcia a lei nao e uma questao de fon;a; eta depende, nao 

mais, do numero de pessoas que compartilham e aceitam o seu valor. Do contrario, 

a lei acaba cumprido a funr;ao para a qual foi desenhada." Portanto, entendemos 

que a visao de Pastore e que nao ha essa aceitagao do valor que a lei tern, ou seja, 

uma lei pode ser legftima, mas nao possui legitimidade e e isso que referido 

doutrinador prega acerca das leis trabalhistas e seu "garantismo legal". 

Uma das novas formas de sobrevivencia que a pessoas envolvidas nesse 

problema estao buscando e o rompimento da relagao de subordinagao entre 

empregados e empregadores, o que, sem duvida, aumenta a chance de haver mais 

contratagao de trabalhadores de "forma atfpica", como e o caso da sub-contratagao, 

terceirizagao e trabalho em tempo parcial, porem ha que se ter cuidado para que 

essas formas nao sejam apenas uma nova roupagem da informalidade. Sob esse 

ponto de vista, nossa legislagao e excessivamente onerosa e que nao apenas 

permitiu como estimulou a informalidade (PRADO, 2001). 

2.4 Custos 
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0 trabalho atual trata de custo, mas antes deve-se descrever outros 

conceitos comumente confundidos a estes. Gasto representa o sacriffcio financeiro 

com que a entidade area para obtengao de urn produto ou servigo qualquer, 

sacriffcio esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos 

(normalmente dinheiro); lnvestimento e 0 gasto ativado em fungao de sua vida util 

ou de beneffcios atribufveis a futuro(s) perfodo(s); Custos serao os gastos relatives 

a bens ou servigos utilizados na produgao de outros bens ou servigos; e Despesa e 

bern ou servigo consumidos direta ou indiretamente para obtengao de receitas 

(MARTINS, 2001 ). 

Nesse trabalho, o foco da analise dos custos esta voltada ao registro 

funcional, ou seja, os custos que estao envolvidos no registro de urn funcionario e 

que deixaram de serem langados na matriz de custos. Trataremos essa definigao 

com o sendo Custo do Registro Funcional. 

Analisando-se a Teoria Contabil na 6tica apresentada por Eliseu Martins 

(2001 ), quanta ao momenta do reconhecimento das despesas, verifica-se que a 

regra seria simples: ap6s o reconhecimento da receita, deduz-se dela todos os 

valores representatives dos esforgos para sua consecugao (despesas), podendo ser 

subdivididas em despesas especificamente incorridas para a consecugao daquelas 

receitas que estao sendo reconhecidas, como por exemplo, despesas de comissao 

relativa a venda, ou despesas incorridas para obtengao de receitas genericas, e nao 

necessariamente daquelas que agora estao sendo contabilizadas, como por 

exemplo, despesas de administragao ou de propaganda que representam gastos 

com finalidade de obtengao de receitas, mas nao s6 ou especificamente das 

apropriadas ao perfodo. 

A sequencia seria: primeiro, apropriagao das receitas em fungao da 

realizagao; depois, dedugao destas receitas de todos os gastos relatives diretamente 

ao processo de obtengao destas mesmas receitas; e finalmente, dedugao daquelas 

despesas que foram incorridas no perfodo e dizem respeito a esforgos de geragao 

de receitas, mas cuja vinculagao com elas e extremamente diffcil ou entao 

impossfvel de verificar. 0 Gusto do Registro Funcional nao fara parte das despesas 

diretamente ou indiretamente incorridas, devendo ser tratada como contingencia ou 

despesa futura incerta (MARTINS, 2001). 

Poder-se-ia afirmar que, facilmente, os gastos relatives aos processes de 

produgao sao custos e os relatives a administragao, as vendas e aos financiamentos 
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sao despesas. Sao custos de prodw;ao os gastos incorridos no processo de 

obten<;ao de bens e servi<;os destinados a venda, e somente eles. Nao se incluem 

nesses grupos as despesas financeiras, as de administra<;ao e as vendas; e e 

bastante diffcil em algumas situa<;oes a perfeita distin<;ao entre elas. Nao sao 

incluidos tambem os fatores de produ<;ao eventualmente utilizados para outras 

finalidades que nao a de fabrica<;ao de bens (servi<;os) destinados a venda 

(MARTINS, 2001). 

2.4.1 Classifica<;ao 

Existem diversas classifica<;oes e nomenclaturas utilizadas sabre os custos 

mas analisaremos somente aquelas que serao envolvidas no atual trabalho. Num 

primeiro momenta separa-se em: Materia-prima e Embalagem, Materiais de 

Consume, Mao-de-obra, Salario de Supervisao, Deprecia<;ao das maquinas, Energia 

Eletrica e Aluguel do Predio. Dessa primeira classifica<;ao, a Mao-de-obra e passive! 

associar parte dela diretamente com cada produto, pais houve uma medi<;ao de 

quanta cada operario trabalhou em cada urn e quanta custa cada operario para a 

empresa. Mas parte dela refere-se aos chefes de equipes de produ<;ao, e nao ha 

possibilidade de se verificar quanta se atribuiu diretamente aos produtos. Quanta ao 

Sa/aria de Supervisao e muito mais dificil ainda de se alocar par meio de uma 

verifica<;ao direta e objetiva do que a mao-de-obra dos chefes de equipes de 

produ<;ao, ja que esta supervisao e geral de fabrica (MARTINS, 2001). 

Ainda podemos verificar que alguns custos podem ser diretamente 

apropriados aos produtos, bastando uma medida de consume (quilogramas de 

materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mao-de-obra utilizadas e ate 

quantidade de for<;a consumida), sao os custos Diretos com rela<;ao aos produtos. 

Outros realmente nao oferecem condi<;ao de uma medida objetiva e qualquer 

tentativa de aloca<;ao tern de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitraria 

(como o aluguel, a supervisao, as chefias etc) sao os Custos lndiretos com rela<;ao 

aos produtos. 

Especificamente a mao-de-obra, entendemos entao o que seja Direta e 

lndireta: aquela diz respeito ao gasto com pessoal que trabalha e atua diretamente 

sabre o produto que esta sendo elaborado; e esta e a relativa ao pessoal de chefia, 

supervisao ou ainda atividades que, apesar de vinculadas a produ<;ao, nada tem de 
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aplicac;;ao direta sabre o produto: manutenc;;ao, prevenc;;ao de acidentes, 

Contabilidade de Custos, programa de controle de produc;;ao etc. 

No nosso caso de pesquisa, o Gusto de Registro funcional deve ser 

classificado como urn custo indireto incerto e futuro, pais somente passaraa a ser 

considerado custo, quando efetivamente, o funcionario postar uma reclamatoria 

trabalhista em fosse da empresa. Anterior a esta situac;;ao, pode-se tratar com uma 

conta de contingenciamento, que podera ser exclufda do balanc;;o de pagamento 

como nao realizada apos 2 anos contados do fim do contrato de trabalho, devida a 

condic;;ao de prescrir;ao bienal presente nas ac;;oes trabalhistas. 

2.4.2 Mao-de-Obra Direta 

Mao-de-obra Direta e aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente 

sabre o produto em elaborac;;ao, desde que seja possfvel a mensurac;;ao do tempo 

despendido a identificac;;ao de quem executou o trabalho, sem necessidade de 

qualquer apropriac;;ao indireta ou rateio. Se houver qualquer tipo de alocac;;ao por 

meio de estimativas ou divisoes proporcionais, desaparecer a caracterfstica de 

"direta"' (MARTINS, 2001). 

0 custo de Mao-de-obra Direta nao se confunde com valor total pago a 
produc;;ao, mesmo aos operarios diretos. So se caracteriza como tal utilizada 

diretamente sabre o produto. Portanto, o custo de Mao-de-obra Direta varia com a 

produc;;ao enquanto a Folha relativa ao pessoal da propria produc;;ao e fixa. 

Na situac;;ao de nosso pafs, ao se optar pela inclusao dos encargos sociais 

no proprio montante de Mao-de-obra Direta, precisa-se calcular para cada empresa 

(ou para cada departamento, se houver variac;;oes significativas entre eles) qual o 

valor a ser atribufdo por hora de trabalho. Sabemos que decorrem da legislac;;ao e do 

contrato de trabalho os repousos semanais remunerados, das ferias, o 13° salario, a 

contribuic;;ao ao INSS, a remunerac;;ao dos feriados, as faltas abonadas por gala, nojo 

etc., alem de varios outros diretos garantidos por acordo ou convenc;;oes coletivas de 

trabalho das diversas categorias profissionais (MARTINS, 2001). 

Os custos indiretos do trabalho abrangem os encargos sociais e os encargos 

trabalhistas, conforme as definic;;oes a seguir. 

2.4.3 Custos e Produtividade do Trabalho 
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Em geral, sao tres os elementos que constituem os custos fixos: a) os custos 

de procura e contrata9ao; b) a forma9ao; c) os custos de desligamento e d) certas 

cotiza96es socais pagas em fun9ao dos ocupados (um determinado montante por 

trabalhador). 

Como podemos observar, todo custo fixo nao pode ser identificado 

mecanicamente, a fatores "extra mercado" (indeniza9ao por desligamentos, 

cotiza96es sociais, etc.). Entretanto, a existencia de custos fixos quebra um dos 

principais resultados das hip6teses neoclassicas: a igualdade entre o salario e o 

valor da produtividade marginal do trabalho"entende RAMOS (1992) 

A sociedade capitalista trava um embate: os trabalhadores, avaliados como 

consumidores desejam bens e servi9o duraveis e avaliados como empregados eles 

demandam garantia de empregos e altos salarios. lnfelizmente, conciliar esses dais 

desejos e uma tarefa muito diffcil. Tern se constatado que "as empresas modernas 

tern conseguido atender a primeira necessidade, mas nao a segunda. Com base nas 

inovar;oes tecno/6gicas e mudanr;as organizacionais, elas conseguem produzir 

muito, usando pouca mao de obra", entendimento de PASTORE (1997) 

0 casamento entre os custos de trabalho com sua produtividade e inevitavel. 

0 resultado dessa boa uniao e uma empresa competitiva, aquela que gera 

qualidade, o que tern grandes reflexos no campo de emprego. 

A Organiza9ao lnternacional do Trabalho (OIT) define os fatores que entram 

na composi9ao do custo total do trabalho aqueles que contemplam a remunera9ao 

pelo trabalho efetivamente realizado e o pagamento dos dias nao trabalhados, assim 

como os bonus, premios, despesas com alimenta9ao, previdencia, treinamento, 

transporte, impastos e contribui96es. 

No Brasil os trabalhadores ganham pouco e custam muito, pais este 

montante de encargos compuls6rios deriva de obriga96es constitucionais e da CL T, 

o que interfere na negocia9ao salarial. 

Ha dais tipos de custos: o da formalidade e o da informalidade, porem tanto 

faz serem os custos de uma natureza ou de outra, "todos recairao sabre a sociedade 

integra/mente, fazendo-a arcar com os desperdicios de urn sistema produtivo 

fraturado e irracional conseqOentemente respondendo pelo seu progresso ou pela 

sua estagnar;ao." confeito formado por PRADO (1991). 

Os custos da formalidade: 
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Ha dois tipos de custos extra-economicos da formalidade: o de acesso a 

atividade e o de permanencia nela. Acesso a atividade oficial exige a satisfagao de 

urn rol de requisitos legais que implicam, quase sempre e cada urn deles, em 

despesas e delongas. Por sua vez, estes se traduzem em outras despesas, tanto 

para o empresario quanto para o trabalhador (PRADO 1991) 

A respeito do custo da formalidade que, devido a excessiva regulamentagao 

e a dificuldade da aplicagao das leis - muitas inadequadas para a construgao de urn 

pais que detenha boa capacidade competitividade com relagao a seus produtos no 

mercado globalizado -, temos sofrido com uma reinversao produtiva, alem do fato da 

rna rentabilidade das empresas, que e fato 6bvio diante dessa situagao. 

Os custos da informalidade 

A opgao pela informalidade, por outro lado, e igual ou mais onerosa do que a 

formalidade. Os custos economicos sao, por certos, inicialmente menores, mas a 

medios e longos prazos, podem ate inviabilizar urn neg6cio. Os informais nao sao 

felizes desfrutantes de urn edem economico, mas os sacrificados de urn purgat6rio 

em que a luta e permanente e dramatica (PRADO, 2001) 

Os custos da informalidade podem ser subdivididos em economicos e 

juridicos. 

Os custos economicos sao basicamente aqueles que se revelam 

diretamente nos resultados das atividades informais, juntamente com os custos do 

capital informal, ja que falta aos informais o acesso ao credito formal e as agencias 

de fomento publico (PRADO 2001). 

Os custos juridicos, indiretamente traduziveis em custos economicos, pois 

dai advem a onerosidade em dinheiro tambem. E. inegavel a inseguranga das 

atividades informais. Estao destituidos de todos os direitos que o legislador atribuiu 

aos formais, pois o legislador cegou-se para esta categoria. Esta classe de 

trabalhadores nao detem a possibilidade de hipotecar ou transferir livremente seus 

bens de raiz, como tambem nao tern a garantia sobre eles; sofrem com a 

inseguranga de seus contratos; nao sentem tranqOilidade para agir abertamente 

sempre se veem atormentados pelo medo da fiscalizagao em geral (com relagao aos 

empresarios informais, eles vivem os riscos da ilegalidade, podendo ser, a qualquer 

momento, detectados, sancionados, executado e ate obrigados a encerrar suas 
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atividades) e, por fim, faltam-lhes todos os beneffcios que uma carteira de trabalho 

oferece (PRADO 2001). 

Empresas e trabalhadores informais suportam um pesado onus para se 

manterem a margem da lei, mas nenhum deles mais tragico que a limitagao ao 

progresso, em razao da extraordinaria dificuldade de superarem, certas escalas 

(PRADO 2001). 

0 Gusto Unitario 

0 custo do trabalho nao pode ser dissociado da sua produtividade, o que 

inevitavelmente tern repercussao no campo do emprego. Ora, nessa condigao, Jose 

Pastore (1994) chega afirmar que "um trabalhador de salario alto produz muito e 

bern, ou seja, salarios altos de uma populagao bern qualificada rendem mais do que 

salarios baixos de uma populagao pouco qualificada. E isto que leva os especialistas 

a utilizarem o conceito de 'custo unitario do trabalho". 

Custos para a Sociedade 

Uma das conseqOencias diretas que a diferenciagao entre economia formal 

e informal apresenta sao: os desperdfcios e a baixa produtividade, a impossibilidade 

de desenvolver economias de escala a instabilidade social. Assim define PRADO 

(1991): "Entre as conseqil{mcias indiretas tem-se: a reduc;ao dos investimentos 

produtivos, a crise do sistema tributario a estagnac;ao tecnol6gica, a dificuldade de 

formular polfticas nacionais e de tomenta, a desmoralizac;ao do sistema repressivo 

penal, a descrenc;a popular, mas instituic;oes do pais e a reduc;ao da liberdade 

polftica."' 

2.4.4 Custos Trabalhistas 

A alternativa mais simples para identificar os custos do trabalho e considera

lo como a somat6ria do salario nominal, a todos os gastos definidos por lei e 

realizados pelo empregador, independentemente de serem impastos federais (a 

previdencia Social, por exemplo), impastos associados a beneffcios aos 

empregadores pagos pelo empregador, mas cujo custeio e parcialmente financiado 

atraves de redug6es fiscais (como o vale transporte), contribuigoes obrigat6rias para 
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associac;oes (o chamado Sistema S), fundo disponfveis na ocorrencia de riscos ou 

como uma especie de poupanc;a involuntaria - como pode ser considerado o Fundo 

de Garantia par Tempo de Servic;o (FGTS) - ainda beneficios tfpicamente 

trabalhistas como o retorno ao trabalhador, como o direito a ferias remuneradas e 

seu adicional. A despeito da diversidade da natureza desses valores, todos podem 

ser considerados como custos direto ou indireto para a empresa definidos pela 

legislac;ao (NORONHA 2002). 

Alem desses, ha muitos outros custos nao considerados nos calculos 

publicados nas pesquisas, seja par sua menor visibilidade ou pela dificuldade de 

mensura-los. Par exemplo, adicional de hora extra e regulamentado pela 

constituic;ao Federal (CF), mas seus custos adicionais sao variaveis, conforme sua 

utilizac;ao par parte das empresas. Outro exemplo e a legislac;ao sabre saude e 

seguranc;a no trabalho, cujas normas e custos par trabalhador variam de acordo 

como a atividade empresarial e, portanto, nao necessariamente guardam uma 

relac;ao proporcional entre o custo de implantar os procedimentos legais e o numero 

de trabalhadores contratados. Ha ainda custos adicionais ao mfnimo legal definido 

em contrato ou acordos coletivos. Sao custos negociados (no nfvel da categoria ou 

da empresa) entre as partes, mas que possuem forc;a de lei enquanto durar o 

contrato coletivo (NORONHA 2002). 

Par tim, ha urn conjunto de beneffcios, concedidos voluntariamente pelas 

empresas, diferentes ou superiores aos previstos em lei ou contratos coletivos. 

Enfim, esses tres tipos de custos- voluntaries das empresas, definidos em contrato 

coletivos ou legislac;ao federal, mas sem correspondencia direta ao numero de 

empregados - nao sao normalmente considerado nos calculos dos analistas 

Os custos indiretos das folhas salariais restringem-se aqueles que 

congregam tres caracterfsticas: a) sao definidos par leis; b) sao gerais e nao 

exclusives de segmentos produtivos especfficos; e c) limitam-se as contribuic;oes ou 

beneficios que guardam uma proporc;ao direta com o numero de trabalhadores. Esse 

ultimo seria, par exemplo, a ampla legislac;ao sabre a saude nos locais de trabalho 

implica custos crescentes as empresas, mas implicam investimentos quem em geral, 

nao guardam relac;ao direta com os salaries. 

Mesmo que os contratos celetistas restrinjam-se, conforme as estatfticas aos 

padroes supra mencionados, as diferenc;as de calculos apresentadas pelos analistas 

variam consideravelmente. Exemplos disso sao estatfsticas publicadas par Jose 
22 



Pastore contrapostas as apresentadas pelo Dieese. Segundo Pastore (1994) OS 

custos indiretos representam 102,06% do salario nominal (Quadro 3). No entanto 

para o Dieese os encargos sociais representam urn adicional de 30,89% sobre o 

salario contratual. A diferenga deriva fundamentalmente das definigoes utilizadas de 

"salarios" em cada urn dos calculos (Quadro 4). 

QUADRO 3- COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAlS PARA UMA 

INCIDENCIA DE 102% 

Tipos de encargos lncidencias (%) 

A) Obrigac;oes Sociais 

Previdemcia Social 20 

FGTS 8 

Salario- Educa<;:ao 2,5 

Acidentes do Trabalho (media) 2 

SESI 1,5 

SEN AI 1 

SEBRAE 0,6 

INCRA 0,2 

B) Tempo nfw Traba/hado I 

Repouso Semanal 18,91 

Ferias 9,45 

Feriados 4,36 

Abono de Ferias 3,64 

Aviso Previa 1,32 

Auxilio Enfermidade 0,55 

C) Tempo nfw Traba/hado II 

13 Salario 10,91 

Despesas de Rescisao Contratual 2,57 

D) Reflexos dos itens Anteriores 

lncidencia de A sabre B 13,68 

lncidencia do FGTS no 13 Salario 0,87 

TOTAL GERAL 102,06 

Fonte: PASTORE (2002) 
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QUADRO 4- DESEMBOLSO TOTAL MENSAL PARA EMPREGAR UM TRABALHADOR 

COM SALARIO HIPOTETICO DE R$ 100,00 

ltens de despesas Subparcelas Desembolso (em R$) 

1. Salario contratual 100,00 

2. 13 e adicional de 1/3 de ferias (como 
- 11,11 

propon;:ao mensa!) 

3. Folha de pagamento media mensa! (1 + 2) 
- 111,11 

(Base de calculo dos encargos sociais) 

4. FGTS e verbas rescis6rias (proporc;:ao 
- 11,93 

mensa I) 

5. Remunerac;:ao media mensa I total do 
- 123,04 

trabalhador (3 + 4) 

6. En cargos Sociais (incidentes sabre R$ 
- 30,89 

111,11) 

6.1 - INSS (20%) 22,22 -
6.2- Segura de acidentes de trabalho (2% em media) 2,22 -
6.3- Salario-educac;:ao (2,5%) 2,78 -
6.4- lncra (0,2%) 0,22 

6.5- Sesi ou Sese (1,5%) 1,67 

6.6- Senai ou Senac (1%) 1,11 

6.7- Sebrae (0,6%) 0,67 

7. Desembolso total mensa! do empregador (5 
- 153,93 

+ 6) 

Fonte: 0/EESE 1997 

2.5 Regimes Trabalhistas 

Passamos agora para a definigao com base na legislagao brasileira do 

"Registro" funcional. A lei que envolve o trabalhador (formal ou informal) e o 

empregador esta centralizada na Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T), alem de 

e clara, a propria Constituigao Federal, legislagao complementar, especffica e 

suplementar. 

Especificamente na questao do registro do funcionario, o artigo 41 do CL T 

preve sua obrigatoriedade, nos seguintes termos: 

Art. 41 - Em todas as atividades sera obrigat6rio para o 
empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados 
livros, fichas ou sistema eletronico, conforme instruc;:oes a serem expedidas 
pelo Ministerio do Trabalho. (Redac;:ao dada pela Lei n° 7.855, de 
24.1 0.1989) 

Paragrafo unico - Alem da qualificac;:ao civil ou profissional de cada 
trabalhador, deverao ser anotados todos os dados relatives a sua admissao 
no emprego, durac;:ao e efetividade do trabalho, a ferias, acidentes e demais 
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circunstancias que interessem a prote<;ao do trabalhador. (Reda<;ao dada 
pel a Lei n° 7 .855, de 24.1 0.1989) 

0 registro e uma obrigagao da empresa para com o empregado. Mas caso 

nao o seja feito, constitui crime, conforme o artigo 297 § 4. 0
, do C6digo Penal: 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento publico, ou 
alterar documento publico verdadeiro: 

Pena- reclusao, de dois (dois) a seis (seis) anos, e multa. 
( ... ) 
§ 4° Nas mesmas penas incorre quem amite, nos documentos 

mencionados no § 3°, nome do segurado e seus dados pessoais, a 
remunera<;ao, a vigencia do contrato de trabalho ou de presta<;ao de 
servi<;os. (Acrescentado pela L-009. 983-2000) 

obs.dji.grau.4: Falsidade Documental 

Contra ponte a desconstituil;ao de 'crime', o artigo 49 da CL T, preve: 

Art. 49 - Para os efeitos da emissao, substitui<;ao ou anota<;ao de 
Carteiras de Trabalho e Previdencia Social, considerar-se-a, crime de 
falsidade, com as penalidades previstas no art. 299 do C6digo Penal: 
(Reda<;ao dada pelo Decreta-lei n° 229, de 28.2.1967) 

I - Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou 
alterar o verdadeiro; (lncluido pelo Decreta-lei n° 229, de 28.2.1967) 

II - Afirmar falsamente a sua propria identidade, filia<;ao, Iugar de 
nascimento, residencia, profissao ou estado civil e beneficiaries, ou atestar 
os de outra pessoa; (lncluido pelo Decreta-lei n° 229, de 28.2.1967) 

Ill - Servir-se de documentos, por qualquer forma falsificados; 
(lncluido pelo Decreta-lei no 229, de 28.2.1967) 

IV - falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir 
Carteira de Trabalho e Previdencia Social assim alteradas; (lncluido pelo 
Decreta-lei no 229, de 28.2.1967) 

V - Anotar dolosamente em Carteira de Trabalho e Previdencia 
Social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juizo ou fora 
dele, data de admissao em emprego diversa da verdadeira. (lncluido pelo 
Decreta-lei no 229, de 28.2.1967) 

Disp6e o § 4. 0 do art. 297 do CP: 
"Nas mesmas penas incorre quem amite, nos documentos 

mencionados no § 3. 0
, nome do segurado e seus dados pessoais, a 

remunera<;ao, a vigencia do contrato de trabalho ou de presta<;ao de 
servi<;os." 

Portando, o nao registro e fraude, mas nao e caracterizada como crime, no 

enforque do c6digo penal. 

2.5.1 Mudangas recente na Legislagao do trabalho e das empresas 

No Quadro 5, as mais importantes alteragoes normativas trabalhistas do 

setor privado, de natureza geral (isto e, nao-especfficas de segmentos ou 

categorias), e com potencial de alterar a estrutura de custos trabalhistas implantadas 

ap6s a CF de 1988. 

QUADRO 5- LEGISLACAO TRABALHISTA E ALTERACOES DO PADRAO CELETISTAS 
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Tipo de 
ldentificac;ao Materia 

norma 

PLR - Nao-incorporac;ao da Participac;ao nos Lueras e Resultados 

Media (PLR) aos rendimentos do trabalho para efeito de calculo dos 
794/94 

Proviso ria direitos trabalhistas. Posteriormente foi consolidada na Lei 

10.101/00. 

Medida Salarios- Salarios e as demais condic;oes referentes ao trabalho 
1.53/95 

Provis6ria devem ser fixados e revistos par meio de negociac;ao coletiva. 

Negac;ao de natureza salarial - Preve que as verbas recebidas par 

9300/96 
trabalhadores rurais como salario in natura (casa para morar, par 

Lei exemplo) nao sao incorporadas ao salario para efeito de calculo das 

verbas rescis6rias, ou seja, para efeito de indenizac;ao na hora da 

dispensa. 

Denuncia da Convenc;ao 158 da OIT- Esta convenc;ao estabelece 

2100/96 
normas que limitam a dispensa imotivada, de maneira que tanto a 

Decreta despedida individual quanta a coletiva devem obedecer certos 

procedimentos para que sejam consideradas juridicamente 

regulares. 

Contrato temporario- Se houver autorizac;ao da Delegacia Regional 

2/96 do Trabalho, o contrato temporario pode ser ampliado de tres para 
Portaria 

seis meses. Outros projetos de lei igualmente tentaram ampliar o 

prazo de contratac;ao temporaria que consta na Lei 6.019/74. 

Medida Desindexac;ao- Reajuste do salario mfnimo nacional sem vinculo 
1.572/97 

Provis6ria com qualquer fndice de reposic;ao da inflac;ao. 

Fim exigencia da mediac;ao/ produtividade- A exigencia de 

mediac;ao antes do ajuizamento do dissfdio coletivo deixou de ser 

Medida 1.675/98 
obrigat6ria Quanta a produtividade, ficou estipulado que qualquer 

Proviso ria 
concessao de aumento salarial a titulo de produtividade deveria ser 

amparado em indicadores objetivos, sem a restric;ao a que fossem 

aferidos par empresa (adequac;ao as normas de participac;ao nos 

Iueras ou resultados. 

Comissao PLR- MPs posteriormente consolidadas na Lei n° 

Sucessivas 
10.101/00 (Participac;ao nos Lueras e Resultados), que determina 

Medida que uma comissao escolhida pelas partes, integrada tambem par um 
MPs 

Provis6ria representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria 

profissional, ou par meio de convenc;ao ou acordo coletivo, deveria 

estabelecer as clausulas da PLR. 

Medida 1.620/98 
Validade dos acordos- Revoga aspectos da Lei n° 8.542/92, a qual 

Provis6ria 
estabelecia que as clausulas de um acordo ou convenc;ao 

continuariam em vigor ate que fossem explicitamente alteradas ou 
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suprimidas por negocia<;ao coletiva, segundo o princfpio da 

anualidade da data-base. Com a revoga<;ao desses paragrafos, os 

acordos deixam de vigorar se nao forem renovados na data-base 

anual. 

Contrato por prazo determinado - Estabelecem e regulamentam o 

contrato por prazo determinado, inclusive definindo medidas de 

Lei/ 9601/98/ estfmulo a essa contrata<;ao mediante a redu<;ao de encargos. Esse 

Decreta 2.490/98 contrato pode ser aplicado em qualquer atividade desenvolvida pela 

empresa ou estabelecimento, por meio de conven<;ao ou acordo 

coletivo. A contrata<;ao e permitida por ate 02 anos. 

Banco de horas- A Lei 9.601/98 estabeleceu o banco de horas que 

possibilita que a jornada ultrapasse as atuais 44 horas semanais 

Medida 1.709/98 sem que o trabalhador receba o pagamento de horas extras, desde 

Provis6ria que haja compensa<;ao dessas horas ao Iongo de um periodo de 

quatro meses. Essa MP amplia o prazo de compensa<;ao da jornada 

para um ano. 

Medida Trabalho em tempo parcial - Estabelece o trabalho em tempo 
1709/98 

Provis6ria parcial, isto e, admite uma jornada de ate 25 horas semanais. 

Medida 
Suspensao do contrato de trabalho - Possibilita a suspensao do 

1.726/98 contrato de trabalho, por um periodo, vinculada a um processo de 
Proviso ria 

qualifica<;ao profissional. 

Medida Trabalho aos domingos- Regulamenta o trabalho aos domingos no 
1.878-64/99 

Proviso ria comercio varejista em geral 

Trabalho voluntario -lnstitui o contrato de trabalho voluntario sobre 
Lei 9.608/98 

o qual nao incidem encargos trabalhistas e previdenciarios. 

Cons6rcio de empregadores- 0 cons6rcio e uma uniao de 

Portaria 1.964/99 
produtores rurais com a finalidade de contratar empregados rurais, 

sendo outorgado a um dos produtores poderes para contratar e gerir 

a mao-de-obra. 

Mulher e mercado de trabalho- A lei proibe atos discriminat6rios, 

como publica<;ao de anuncio de emprego no qual haja referenda ao 

sexo, a idade, a cor ou situa<;ao familiar, "salvo quando a natureza 

da atividade a ser exercida, publica e notoriamente, assim o exigir''; 

9.799/99 
recusar emprego, promover ou motivar a dispensa do trabalho em 

Lei razao de sexo, idade, cor, situa<;ao familiar ou estado de gravidez, 

"salvo quando a natureza da atividade seja not6ria e publicamente 

incompatfvel"; considerar o sexo, a idade, a cor ou situa<;ao familiar 

como variavel determinante para fins de remunera<;ao, forma<;ao 

profissional e oportunidades de ascensao profissional; exigir 

atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprova<;ao de 
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esterilidade ou gravidez, na admissao ou permanemcia no emprego; 

impedir o acesso ou adotar criterios subjetivos para deferimento de 

inscri<;ao ou aprova<;ao em concursos, em empresas privadas, em 

razao de sexo, idade, cor, situa<;ao familiar ou estado de gravidez; 

proceder o empregador ou preposto a revistas Intimas nas 

empregadas ou funcionarias. 

Prescri<;ao trabalhista - 0 prazo prescricional das a<;oes para os 

Emenda 28/00 trabalhadores rurais passou a ter a mesma aplica<;ao que para os 

Constitucional urbanos, ou seja, dois anos ap6s a extin<;ao do contrato de trabalho 

ou em cinco anos, no curse do contrato. 

Servidores publicos federais e CL T- Enquadra os futures servidores 

9.962/00 
publicos federais na Consolida<;ao das Leis do Trabalho. Os 

Lei servidores irao contribuir para o Institute Nacional do Segura Social 

e nao poderao receber aposentadorias maiores do que o valor 

maximo estabelecido para a iniciativa privada. 

Contrato do aprendiz- Regulamenta uma forma especial de 

10.097/00 
contrato de trabalho ajustado por prazo determinado, em que o 

Lei empregador se compromete a assegurar ao maier de quatorze e 

menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de 

aprendizagem, forma<;ao tecnico-profissional. 

Horas extras e aviso previa- 0 valor das horas extraordinarias 

habituais integra o aviso previa indenizado. 0 reajuste salarial 

10.218/01 coletivo, determinado no curse do aviso previa, beneficia o 
Lei 

empregado pre-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido 

antecipadamente os salaries correspondentes ao perfodo do aviso, 

que integra seu tempo de servi<;o para todos os efeitos legais. 

Jornada - Nao serao descontadas nem computadas como jornada 

extraordinaria as varia<;oes de horario no registro de ponte nao 

excedentes de cinco minutes, observado o limite maximo de dez 

10.243/01 minutes diaries. 0 tempo despendido pelo empregado ate o local 
Lei 

de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, 

nao sera computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-

se de local de diffcil acesso ou nao servido por transporte publico, o 

empregador fornecer a condu<;ao. 

Lei 10.244/01 
Horas extras - Revoga o art. 376 da CL T para permitir a realiza<;ao 

de horas extras por mulheres. 

10.270/01 
Proibi<;ao de anota<;oes desabonadoras- Proibi<;ao de anota<;oes 

Lei desabonadoras na carteira de trabalho e Previdencia Social e 

imposi<;ao de multa ao empregador em caso de descumprimento. 

Lei 10.272/01 Pagamento de parte incontroversa- Altera a reda<;ao do art. 467 da 
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CL T. Em caso de rescisao de contrato de trabalho, havendo 

controversia sobre o montante das verbas rescis6rias, o empregador 

e obrigado a pagar ao trabalhador, a data do comparecimento a 
Justi9a do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena 

de paga-las acrescidas de 50%. 

Custas trabalhistas- Estabelece a cobran9a de custas e 

Lei 10.537/01 emolumentos na fase de execu9ao dos processes na Justi9a do 

Trabalho. 

Fonte. JUNIOR 2001 

2.5.2 Alterac;oes relativas a resoluc;ao de conflitos e a fiscalizac;ao 

As mudanc;as no sistema de resoluc;ao de conflitos do trabalho, 

fundamentalmente baseado na Justic;a do Trabalho, tiveram como justificativa a 

necessidade de celeridade dos procedimentos judiciais e a proposic;ao de outros 

mecanismos de resoluc;ao de conflitos, que nao os judiciais (a arbitragem privada e 

um exemplo). Nesse sentido, as principais mudanc;as apresentadas foram a Lei 

9.957/00, que estabeleceu o rito sumarfssimo e a Lei 9.958/00, que criou as 

comissoes de conciliac;ao previa. 

0 rito sumarissimo determina que as reclamac;oes trabalhistas que envolvam 

valores ate 40 salaries mfnimos sejam resolvidas de acordo com um mecanisme 

judicial mais simplificado que o procedimento ordinaria. Por interpretac;ao da CF e de 

principios juridicos, o direito do trabalho e entendido como indisponivel, nao 

podendo ser negociado sem determinac;ao da lei. Esse debate sobre a 

indisponibilidade do direito do trabalho foi trazido pelo veto de dispositive que 

limitava as possibilidades de apresentac;ao de recurso ordinaria contra a decisao no 

rito sumarissimo. 0 ordenamento jurfdico determina que as decisoes judiciais podem 

ser objeto de apreciac;ao por instancias superiores, ainda mais se tratando de 

direitos indisponiveis, como eo caso do direito do trabalho. 

0 Rito sumarissimo e assim definido: 

Trata-se do inciso I do artigo 895 da Lei 9.957/00 que determinou 
que o recurso no procedimento sumarfssimo "somente sera cabfvel por 
viola9ao literal da lei, contrariedade a sumula de jurisprudencia uniforme do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) ou viola9ao direta da Constitui9ao da 
Republica, nao se admitindo recurso adesivo 

2.5.3 Alterac;ao na legislac;ao de empresas 
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0 tema da "flexibiliza<;ao" do mercado de trabalho tern implica<;oes para 

ambos os tipos de contratos. A "flexibiliza<;ao" e a antftese do princfpio da 

indisponibilidade dos direitos que caracteriza o direito do trabalho. Dessa forma, a 

ideia, digamos, mais radical, da "flexibiliza<;ao" implica aproximar o direito do 

trabalho ao direito comercial, no qual os agentes tern plena liberdade contratual e 

nao estao presentes os princfpios de tutela e de indisponibilidade. Nesse caso, 

retira-se o contrato de trabalho da esfera publica para a privada. Assim, tratar das 

mudan<;as do direito do trabalho no perfodo atual implica necessariamente examinar 

as diversas possibilidades normativas que separam o empregado do prestador de 

servi<;os ou deste para o empregador (JUNIOR 2001) 

Efetivamente, no Brasil nota-se que as mudan<;as das praticas contratuais 

do trabalho (e, portanto, dos custos derivados da condi<;ao de empregado) estiveram 

relacionadas nao s6 (e talvez menos) as altera<;oes das normas trabalhistas, mas de 

mudan<;as na legisla<;ao civil e comercial e de sua interpreta<;ao judicial. 

A Lei 8.849/94 estabeleceu a inexistencia de vinculo empregatfcio entre as 

cooperativas e seus associados e entre os associados e os tomadores de servi<;os. 

Pensada originariamente como uma sociedade de presta<;ao de servi<;os para seus 

pr6prios associados, as cooperativas passaram a ser utilizadas, numa aplica<;ao 

desvirtuada dessa lei, como empresas de presta<;ao de servi<;os para outras 

empresas. Observaram-se casos em que os cooperativados sequer sabiam o que 

era uma cooperativa, prestavam servi<;os a uma (mica empresa e nao recebiam sua 

parte na sociedade, ou seja, as cooperativas foram utilizadas para diminui<;ao de 

custos de forma fraudulenta (JUNIOR 2001). 

Por outro lado, ha estrmulos importantes do governo federal na 

dissemina<;ao de cooperativas ajustadas aos princfpios do cooperativismo; o que 

permite usos tao diversos da figura da cooperativa e a dificuldade de se romper com 

os princfpios de subordina<;ao (que caracteriza a condi<;ao de empregado, mas nao 

do cooperativado) e, ao mesmo tempo, garantir aos cooperativados beneffcios 

sociais e garantias trabalhistas iguais ou proxima ao paradigma celetista (JUNIOR 

2001) 

Outras formas, desta vez legais, de minimiza<;ao de custos empresariais 

foram a ado<;ao de medidas favoraveis as micro e pequenas empresas, como a Lei 

do Simples (Lei 9.317/96), que instituiu beneffcios tributaries e fiscais o Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa (Lei 9841/99), que estabeleceu incentives atraves da 
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simplificac;ao de obrigac;oes administrativas e previdenciarias, inclusive dispensando

as do cumprimento de regras trabalhistas, tais como anotac;ao das ferias no livro (ou 

registro) dos empregados e nao-obrigatoriedade de contratac;ao de me no res 

aprendizes do SENAC e estabelecendo ainda que o fiscal trabalhista devera orientar 

as micros e pequenas empresas, observando o criterio da dupla visita, salvo no caso 

de falta de registro de empregado (JUNIOR 2001) 

Sao impostos e contribuic;oes federais abrangidos pelo Simples: lmposto de 

Renda das Pessoas Jurfdicas; b) Contribuic;ao para os programas de lnterac;ao 

Social e de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico; c) Contribuic;ao Social 

sobre Lucro Uquido; d) Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social; e) 

lmposto sobre Produtos lndustrializados; f) Contribuic;ao Previdenciaria Patronal; g) 

Contribuic;oes destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, Salario-educac;ao; h) 

Contribuic;ao Sindical Patronal. 

As mudanc;as na legislac;ao trouxeram a possibilidade de diferentes tipos de 

exercfcio da atividade profissional junto a empresas. No Quadro 6, encontram-se as 

possibilidades de exercfcio profissional e de constituic;ao de empresas previstas em 

lei, desde o profissional autonomo as sociedades anonimas. Em posic;oes 

extremadas como essas, nao ha dubiedades, mas os limites entre "autonomo" e 

"empresario individual", ou deste para "prestador de servic;os como pessoa jurfdica" 

ou "microempresario" (ou ate mesmo empregado) nao sao claros, pois estao em 

pleno processo de mudanc;a ou de constituic;ao de uma nova figura, como no caso 

das cooperativas nao-fraudulentas ou de ampliac;ao das responsabilidades 

contratuais entre as empresas - como no caso da "responsabilidade subsidiaria", 

cujas definic;oes ocorrem via jurisprudencia (JUNIOR 2001) 

QUADRO 6- POSSIBILIDADE JURiDICA DE EXERCiCIO PROFISSIONAL E DE CONSTITUI<;AO 

DE ATIVIDADE EMPRESARIAIS 

Autonomo Todo trabalhador por conta-pr6pria que nao possua uma atividade 

economica organizada e todo aquele que exerce profissao intelectual, de 

natureza cientffica, literaria ou artfstica, salvo se o exercfcio da profissao 

constituir elemento de empresa. A Lei 9876/99 define-os como contribuintes 

individuais da previdencia. 

Empresario Aquele que exerce profissionalmente atividade economica organizada 

individual para a produr;ao ou circular;ao de bens ou servir;os. Esta sujeito ao registro 

publico de empresas mercantis. Responde, ilimitadamente, pel as dfvidas 
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Prestador de 

servigos como 

pessoa jurfdica 

Microempresas e 

empresas de 

pequeno porte 

contrafdas no exercfcio da sua atividade. A Lei 9876/99 define-os como 

contribuintes individuais da previdencia. 

0 artigo 129 da Lei 11.196/05 estabelece que o prestador de servigo 

de natureza intelectual, cientffica, artfstica ou cultural podera pagar tributes 

federais e contribuigao previdenciaria como pessoa jurfdica. 

A Lei n° 9.317/96 (Simples) estabelece beneffcios tributaries e fiscais. 

A Lei 9.841/99 estabelece incentive atraves da simplificagao de suas 

obrigagoes administrativas, previdenciarias e creditfcias. A Lei 11.196/05 

(anterior MP 255/05, chamada de "MP do Bem"), em seu artigo 33, estabelece 

que para ser microempresa, a empresa devera ter receita bruta de ate 240 mil 

reais no ano calendario anterior (o limite ate entao era de 120 mil reais). No 

caso da empresa de pequeno porte, a receita bruta anual devera ficar entre 

240 mil a 2,4 milhoes de reais (antes da MP era de 120 mil a 1,2 milhao). 

Sociedade simples Nova forma de sociedade de pessoas, destinada ao exercfcio 

Cooperativas 

profissional nao empresarial, criada pelo Novo C6digo Civil. Nao pode exercer 

qualquer atividade econ6mica profissionalmente organizada para a produgao 

ou a circulagao de bens ou servigos e o seu objeto e restrito as atividades 

profissionais de natureza cientffica, literaria e artfstica. A responsabilidade dos 

s6cios e subsidiaria (primeiramente executam-se os bens da empresa) e 

ilimitada (sem restrigoes de valor), podendo ser na proporgao em que 

participem da dfvida social ou solidaria, conforme disposto no contrato. 

Classificada como sociedade de pessoas, as quais reciprocamente se 

obrigam a contribuir com bens ou servigos para o exercfcio de uma atividade 

econ6mica, de proveito comum, sem objetivo de lucre. E inscrita na Junta 

Comercial, em face de ser regida por lei especial (Lei 5.764/71). A Lei 8.949/94 

tornou possfvel que um grupo de trabalhadores se organize para a prestagao 

de servigos e execute o trabalho em uma empresa sem que isso caracterize 

vinculo empregatfcio. Na pratica, foi interpretada como uma forma de os 

tomadores de servigos e das cooperativas fraudulentas eximirem-se de 

qualquer encargo trabalhista. 

Sociedade limitada Ex-sociedade por cotas de responsabilidade limitada, institufda pelo 

Sociedade 

an6nima- S/A 

Decreta Lei n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919. 0 Novo C6digo Civil a 

denomina de sociedade limitada. E a sociedade empresaria cuja caracterfstica 

principal e que o limite da responsabilidade dos s6cios pelas obrigagoes da 

sociedade e o total do capital social subscrito e nao-integralizado. E a forma 

jurfdica mais utilizada pelas empresas. 

A primeira Lei das S.A.s e a Lei 6.404/76. Definida como sendo uma 

sociedade empresaria com capital social dividido em agoes, na qual os s6cios 

chamados acionistas, respondem pelas obrigagoes sociais ate o limite do prego 

de emissao das agoes que possuem. As agoes se dividem em ordinarias (com 
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Outras formas de 

sociedade 

empresarial pouco 

adotadas, que 

estavam na 

legislagao anterior 

ao Novo C6digo 

Civile que 

continuam vigente 

no c6digo atual 

Terceirizagao lfcita 

direito a voto) e preferenciais (sem direito a voto). As S.A.s podem ser de 

capital aberto ou fechado, conforme negociem ou nao os valores mobiliarios 

com oferta publica. A negociagao de valores mobiliarios e controlada pela 

Comissao de Valores Mobiliarios. Nas S.A.s, o administrador nao e 
responsavel pelas obrigagoes que contrair em nome da sociedade e em virtude 

de ator regular de gestao, exceto se proceder, dentro de suas atribuigoes, com 

culpa ou dolo, ou ainda mediante violagao de lei ou do estatuto social. A nova 

lei das SAS (Lei 10.303/01) limitou o numero de agoes sem direito a voto (50% 

do total de agoes emitidas- antes esse limite era de 2/3). 

Sociedade em Comandita Simples - composta por s6cios de duas 

categorias: o comanditado, que responde ilimitadamente pelas obrigagoes 

sociais, e o comanditario, com responsabilidade limitada. 

Sociedade em nome coletivo - todos os s6cios respondem de forma 

solidaria e ilimitada pelas obrigagoes sociais. Sociedade em conta de 

participagao - nao esta sujeita ao registro publico de empresas mercantis. E 
conhecida apenas pelo nome do s6cio ostensivo, que exerce a atividade 

constitutiva do objeto social em seu nome individual e sob sua propria 

responsabilidade, participando os demais dos resultados. 

Sociedade em Comandita por agoes - sociedade cujo capital se 

divide em agoes. A diferenga com a sociedade an6nima esta na 

responsabilidade dos que administram a empresa, pelas obrigagoes sociais. Na 

comandita por agoes, o acionista, se nao participa da administragao da 

sociedade, tem a responsabilidade limitada ao prego da de emissao das agoes 

que subscreveu ou adquiriu; ja o diretor ou gerente responde pelas obrigagoes 

constitufdas durante sua gestao de forma subsidiaria (ap6s exaurir o patrim6nio 

social), ilimitada (sem qualquer exoneragao) e solidaria (com os demais 

membros). 

0 Enunciado 331/93 ampliou as possibilidades de terceirizagao de 

atividades meio das empresas, desde que inexistente a subordinagao e 

estabeleceu a responsabilidade subsidiaria do tomador de servigos em caso de 

nao pagamento das obrigagoes trabalhistas (a Resolugao Administrativa 

n.96/2000 estendeu essa responsabilidade para os 6rgaos da administragao 

direta, das autarquias, das fundagoes publicas, das empresas publicas e das 

sociedades de economia mista). Trata-se, portanto, de jurisprudencia que 

amplia as formas de prestagao de servigos lfcitas no pafs. 

Fontes: Lei n. 10.406/02, que instituiu o Novo C6digo Civil (revoga o C6digo Civil de 1916 e 

a primeira parte do C6digo Comercial de 1850); Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas); A Lei 8.949/94 

(acrescenta paragrafo ao art. 442 da CL T para declarar a inexistencia de vfnculo empregatfcio entre 

as cooperativas e seus associados); Lei 10.303/01 (Nova lei das S.A.s- a anterior e a Lei 6404/76); 

Lei n° 9.317/96 (Lei do Simples Federal); Lei 9.841/99 (Estatuto da micro e pequena empresa); MP 
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255/05 (chamada "MP do Bem"); Lei 11.196/05 (Regime Especial de Tributac;ao para a Plataforma 

de Exportac;ao de Servic;os de Tecnologia da lnformac;ao eo Regime Especial de Aquisic;ao de Bens 

de Capital para Empresas Exportadoras); MP 275/05 (estabelece novas aliquotas para o Simples, de 

acordo com os novos limites de receitas brutas das micro e pequenas empresas); Lei 9.876/99 

(sobre Previdencia); 0 Enunciado 331/93 e Resoluc;ao Administrativa n.96/2000 (normalizam a 

terceirizac;ao no pafs). 

Fonte: JUNIOR 2001 

2.6 Riscos 

Uma primeira orientac;ao antes de falarmos de risco esta no artigo 966, do 

novel C6digo Civil brasileiro: "Art. 966. Considera-se empresario quem exerce 

profissionalmente atividade economica organizada para a produc;ao ou a circulac;ao 

de bens ou de servic;os." 0 empresario, pessoa fisica ou jurfdica, e, destarte, 0 

sujeito de direitos que organiza a empresa e assume o risco do empreendimento, 

com profissionalidade (MARTINS 2001) 

0 termo Risco e utilizado em administrac;ao, atuaria, economia, direito e 

outras ciencias, para designar o resultado objetivo da combinac;ao entre a 

probabilidade de ocorrencia de um determinado evento, aleat6rio, futuro e que 

independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Para a 

ciencia atuarial esse conceito pode ser ainda mais especffico ao se classificar o risco 

como uma a probabilidade de ocorrencia de um determinado evento que gere 

prejufzo economico (MARTINS 2001). 

0 simples fato de uma atividade existir abre a possibilidade da ocorrencia de 

eventos ou combinac;ao deles, cujas conseqOencias constituem oportunidades para 

obter vantagens ou entao ameac;as ao sucesso. 

Nesse trabalho queremos demonstrar qual sera o risco de nao registrar um 

funcionario atraves de uma quantificac;ao numerica dos custos por provisao a serem 

apurada para o contingenciamento. 

2.7 Classificac;ao empresarial 

A classificac;ao que faremos refere-se unicamente ao enquadramento da 

empresa no Simples Nacional ou nao. Pois somente estaremos analisando quanta 

aos custos/despesas aplicados diretamente sobre o trabalhador. 
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2.7.1 Simples Nacional 

A Lei Complementar n° 123/2006, instituiu, a partir de 01.07.2007, novo 

tratamento tributario simplificado, tambem conhecido como Simples Nacional ou 

Super Simples. 

0 Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

tributario diferenciado e favorecido a ser dispensado as microempresas e empresas 

de pequeno porte no ambito da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municfpios, mediante regime (mico de arrecadac;ao, inclusive obrigac;oes acess6rias. 

Tal regime substituiu, a partir de 01.07.2007, o Simples Federal (Lei 9.317/1996), 

que foi revogado a partir daquela data. 

Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 do 

C6digo Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurfdicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa jurfdica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 

240.000,00; 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 

jurfdica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior 

a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00. 

Ha determinadas atividades ou formas societarias e vedada a adoc;ao do 

Super Simples - dentre outras, destacam-se os seguintes exemplos ( 1) pessoas 

jurfdicas constitufdas como cooperativas (exceto as de consumo); (2) empresas de 

cujo capital social participe outra pessoa jurfdica; e (3) pessoas jurfdicas cujo s6cio 

ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurfdica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite R$ 2.400.000,00. 

0 Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 

(mico de arrecadac;ao, do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS. 

Entretanto, em alguns desses tributos ha excec;oes, pois o recolhimento sera 

realizado de forma distinta, conforme a atividade. 

Serao consideradas inscritas no Simples Nacional as microempresas e 

empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo Simples Federal (Lei 

9.317/1996), salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedac;ao 
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imposta pelo novo regime do Simples Nacional. Sera concedido parcelamento, em 

ate 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, dos debitos relatives aos 

tributes e contribuic;oes previstos no Simples Nacional, de responsabilidade da 

microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou s6cio, relatives a 

fatos geradores ocorridos ate 31 de maio de 2007. 

Reg u lamenta9ao 

0 Decreto 6.038/2007 instituiu o Comite Gestor de Tributac;ao das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - denominado Comite Gestor do 

Simples Nacional- CGSN. 

Compete ao CGSN tratar dos aspectos tributaries da Lei Complementar 

123/2006. As normatizac;oes emanadas denominam-se "Resoluc;oes do Comite 

Gestor do Simples Nacional", entre as quais, destacamos: Resoluc;ao CGSN 4/2007 

- Dispoe sobre a opc;ao pelo Simples, Resoluc;ao CGSN 1 0/2007 - Dispoe sobre as 

obrigac;oes acess6rias, Resoluc;ao CGSN 11/2007- Dispoe sobre a arrecadac;ao do 

Regime Especial Unificado (guia DAS), Resoluc;ao CGSN 13/2007 - Dispoe sobre 

processo de consulta, Resoluc;ao CGSN 15/2007 - Dispoe sobre a exclusao do 

Simples, Resoluc;ao CGSN 30/2008 - Dispoe sobre os procedimentos de 

fiscalizac;ao, lanc;amento e contencioso administrative, Resoluc;ao CGSN 38/2008 -

Dispoe sobre o reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, Resoluc;ao CGSN 

39/2008 - Dispoe sobre a restituic;ao no ambito do Simples Nacional, Resoluc;ao 

CGSN 51/2008 - Dispoe sobre o calculo e o recolhimento dos impostos e 

contribuic;oes devidos no Simples, Resoluc;ao CGSN 52/2008 - Dispoe a concessao 

de beneffcios do ICMS e ISS. 

Vantagens 

Dentre outras, as vantagens do Simples Nacional para os contribuintes dele 

optantes podem ser resumidas nas seguintes hip6teses: Possibilidades de menor 

tributac;ao que em relac;ao a outros regimes tributaries (como Lucro Real ou 

Presumido); Maior facilidade no atendimento da legislac;ao tributaria, previdenciaria e 

trabalhista; Simplificac;ao no pagamento de diversos tributes abrangidos pelo 

sistema, mediante uma (mica guia; Possibilidade de tributar as receitas a medida do 

recebimento das vendas ("regime de caixa"); Nas licitac;oes sera assegurada, como 

criterio de desempate, preferencia de contratac;ao para as microempresas e 
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empresas de pequeno porte. 0 Decreto 6.204/2007 regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contrata<;6es publicas de bens, servi<;os e obras, no ambito da 

administra<;ao publica federal; Possibilidade de formar SPE - Sociedade de Prop6sito 

Especffico e participar de Cons6rcios Simples, para compras e vendas de produtos e 

servi<;os; E facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte fazer-se substituir ou representar junto a justi<;a do trabalho por terceiros que 

conhe<;am dos fatos, ainda que nao possuam vinculo trabalhista ou societario; 

Regras especiais para protesto de trtulos, com redu<;ao de taxas e possibilidade de 

pagamento com cheque; As empresas enquadradas no Simples, assim como as 

pessoas ffsicas capazes, tambem sao admitidas como proponentes de a<;ao perante 

o Juizado Especial; As microempresas e as empresas de pequeno porte que se 

encontrem sem movimento ha mais de tn§s anos poderao dar baixa nos registros 

dos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, independentemente do 

pagamento de debitos tributaries, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega 

das respectivas declara<;6es nesses perfodos; e Estao dispensadas da entrega da 

apresenta<;ao da DCTF - Declara<;ao de Debitos e Creditos de Tributes Federais e 

do DAGON - Demonstrative de Apura<;ao das Contribui<;oes Federais, as empresas 

optantes pelo Simples Nacional, relativamente aos perfodos abrangidos por esse 

sistema. 

2.8 A<;6es trabalhistas 

Nessa fase do Referendal te6rico, descreveremos de forma sintetica as 

fases de uma demanda trabalhista geral, onde urn empregado pleiteia direito 

trabalhistas em fase de urn empregador, desde a fase do ajuizamento ate decisao 

de 1° grau (Senten<;a), conforme dr. Exmo. Jose aparecido dos Santos (2006). 

lnicia-se com o processo de conhecimento (Fase no primeiro grau): (a) 

peti<;ao inicial, onde o autor (reclamante, como tambem e denominado) formula a 

pretensao e a fundamenta. E a peti<;ao inicial que da infcio ao processo. (b) 

Resposta o reu (ou reclamado) pode refutar o pedido (contesta<;ao), como tambem 

reconhecer em partes ou integralmente o alegado na inicial. (c) instru<;ao processual, 

ap6s a contesta<;ao, as partes oferecem os elementos de prova que entendam 

necessaries para demonstrar a veracidade de suas alega<;oes. (d) senten<;a, todo o 

processo de conhecimento trabalhista visa a prola<;ao de uma senten<;a pelo Juiz do 
37 



Trabalho. 0 juiz diante do pedido formulado na inicial, aprecia os fundamentos e as 

provas oferecidas por ambas as partes e profere uma decisao. E (e) liquidac;ao por 

calculos, da-se quando a apurac;ao das decisoes proferidas por operac;oes 

aritmeticas (SANTOS 2006) 

2.8.1 Parametres para calculo 

Com base na decisao proferida, surge a figura do calculista que atraves de 

calculos aritmeticos convertera a decisao jurfdica em valores monetarios. 

Para nosso trabalho, utilizaremos o primeiro parametro que diz respeito a 
abrangencia do perfodo, ou seja, prescric;ao. A prescric;ao e o perfodo de tempo que 

o empregado tern para requerer seu direito na Justic;a do Trabalho. A prescric;ao 

trabalhista e sempre de 2 (dois) anos a partir do termino do contrato de trabalho, 

atingindo as parcelas relativas aos 5 (cinco) anos anteriores, ou de 05 (cinco) anos 

durante a vigencia do contrato de trabalho. Se nao o fizer neste prazo, diz-se que o 

direito esta prescrito, nao podendo mais ser reclamado. Portanto, um empregado 

demitido em maio/07 e que se acha no direito de reaver um prejufzo decorrente da 

relac;ao de emprego, tera ate maio/09 para propor a ac;ao (dissfdio) trabalhista e 

reaver os direitos dos ultimos 5 anos, contados a partir da data de propositura da 

ac;ao. 

Segundo parametro esta baseado na correc;ao Monetaria e Atualizac;ao, ou 

seja, converter os valores devidos em perfodo anterior ao atual para os dias de hoje. 

A correc;ao monetaria das verbas deferidas na Justic;a do Trabalho e feita com base 

na TR. Entao, primeiro e calculado o valor da verba, de forma mensal, ap6s aplica

se a correc;ao monetaria. 

Ainda existe a previsao quanta aos juros de mora. Em processo trabalhista 

sao utilizados tres tipos de juros (ate 87, juros capitalizados de 0,5%, de 87 a 91, 1% 

ao mes de forma capitalizados e ap6s 91 1% ao mes "pro rata die"), posic;ao esta 

relativa ao Enunciado 200 do TST e Lei 8177/91, art. 39: 

"Art. 39. Os debitos trabalhistas de qualquer natureza, quando nao 
satisfeitos pelo empregador nas epocas pr6prias assim definidas em lei, 
acordo ou conven9ao coletiva, senten9a normativa ou clausula contratual 
sofrerao juros de mora equivalentes a TRD acumulada no periodo 
compreendido entre a data de vencimento da obriga9ao e o seu efetivo 
pagamento. 

§ 1 o Aos debitos trabalhistas constantes de condena9ao pela 
Justi9a do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamat6ria 
trabalhista, quando nao cumpridos nas condi96es homologadas ou 
constantes do termo de conciliavao, serao acrescidos, nos juros de mora 
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previstos no caput juros de um par cento ao mes, contados do ajuizamento 
da reclamat6ria e aplicados pro rata die, ainda que nao explicitados na 
senten<;a ou no termo de concilia<;ao. 

§ 2° Na hip6tese de a data de vencimento das obriga<;oes de que 
trata este artigo ser anterior a 1 o de fevereiro de 1991, os juros de mora 
serao calculados pela composi<;ao entre a varia<;ao acumulada do BTN 
Fiscal no perfodo compreendido entre a data de vencimento da obriga<;ao e 
31 de janeiro de 1991, e a TRD acumulada entre 1 o de fevereiro de 1991 e 
seu efetivo pagamento." 

Ap6s o levantamento bibliografico, passamos para analise da metodologia e 

posterior o levantamento e apurac;ao das informac;oes e resultados. 
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3. METODOLOGIA 

A questao de se registrar ou nao urn funcionario, deixa de ser uma questao 

meramente opcional, passando para decisao gerencial que envolvera provisao de 

custos futuros, mas de mensuragao. 

A questao central e realizar uma analise do custo para registro do 

empregado, em micros e pequenas empresas do Estado do Parana, atraves de urn 

estudo de caso multiplo de tres empresas. A metodologia aplicada nesse trabalho 

envolve uma pesquisa bibliogratica sabre custos, encargos, tributos e entre outros 

conceitos envolvidos. lnidalmente realizamos uma fundamentagao te6rica a fim de 

que se permita urn embasamento as definig6es que serao essenciais no decorrer do 

trabalho. Para num segundo momenta uma apuragao tecnica direta sabre as tres 

empresas. Almeja uma conclusao quanta sera Custos do Registro funcional. 

Com base no referendal teoria apresentado, utilizamos o conceito de custos 

envolvido diretamente sabre o empregador. Os custos sao tratados como sendo 

gastos relatives a bern ou servigos utilizados na produgao de outros bens ou 

servigos, para trabalho atual, e representado pelos valores gastos alem do salario 

pago ao funcionario. Esses custos nao serao, portanto tributos, impastos ou taxas, 

mas contribuigoes que representam recolhimentos em fungao da remuneragao oferta 

de ao funcionario e encargos sociais que seriam despesas pagas pelo empregador 

para contratar e descontratar urn funcionario. 

Urn segundo objetivo e quanta a caracterizagao das empresas quanta ao 

registro funcional e sua condigao que sera feito com base no referenda te6rico 

quanta ao item 'Ciassificagao Empresarial'. Para essa classificagao leva-se em conta 

o conceito anteriormente apresentado, ou seja, as empresas serao classificados com 

base na variagao dos custos diretamente aplicados sabre a remuneragao da mao

de-obra. 

Para o levantamento dos custos e despesas da mao-de-obra registrada 

conforme faixa etaria, utilizaremos o levantamento de custos utilizado por MATINS 

(2001) onde demonstrou-se que os custos sabre a folha de pagamento seriam de 

1 02% por a no. Com base nesse levantamento de gasto anual faremos a analise 

sabre as diferentes faixas salariais e a influenda quanta ao custo, bern como sabre 

as diferentes classificag6es empresariais. 
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Os levantamentos realizados com base nas faixas salariais e sabre a 

classifica<;ao empresarial, alimentaram a matriz de custos, podendo definir urn custo 

media do registro do empregado para empresas de pequeno e media porte. 

No ultimo momenta do trabalho utilizamos as informa<;oes e dados apurados 

a fim de se apurar atraves de simula<;oes o custo de nao registrar urn funcionario, 

em face de reclamat6rio trabalhista, com base em parametres fixados. 
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4. ANALISE, COMPREENSAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Ap6s o levantamento bibliografico, iniciamos uma analise focada no 

planejamento tributario quanto as consequencias do nao registro dos funcionarios 

em empresas de pequeno e medic porte. 

4.1 Apuragoes de Custo para Mao-de-obra 

Nesse primeiro memento utilizaremos o entendimento de MARTINS (2001) 

quanta a apuragao do custo de mao-de-obra direta, o qual entende que uma 

maneira facil de serem calculados esses valores seria verificar o gasto que cabe a 
empresa por ano e dividi-lo pelo numero de horas em que o empregado 

efetivamente se encontra a disposigao. 

Partindo dos pressupostos de que um funcionario seja contratado por R$ 

100,00 a hora, bern como levando-se em conta que a jornada de trabalho permitida 

pela Constituigao Federal brasileira e de 44 hora semanais (sem contar as horas 

extras. Considerando semana nao lnglesa, isto e, semana de seis dias sem 

compensagao do sabado, a jornada maxima diaria sera de: @4 I 6 = 7,3333 horasl 

que equivalem a 7 horas e 20 minutes. 

Assim estima-se o numero maximo de hora que um trabalhador pode 

oferecer a empresa: 

Numero total de dias por ano 

( - ) Repouso Semanal Remunerado 

(-) Ferias 

( - ) Feriados 

( = ) Numero maximo de dias a disposigao do empregador 

X jornada maxima diaria (em horas) 

( = ) Numero maximo de hora a disposi~ao, por ano: 

( * ) deduzidas quadro semanas ja computadas nas ferias 

365 dias 

48 dias 

30 dias 

12 dias 

275 dias 

7.3333 horas 

2.016, 7 horas 

A remuneragao anual desse empregado sera, entao, em moeda constante: 

(a) Salario: 2.016,7h x R$ 100,00 R$ 201.670,00 

(b) Repousos Semanais: 48 x 7,3333 = 352h x R$ 100,00 R$ 35.200,00 

(c) Ferias: 30 dias x 7,3333 = 220h x R$ 100,00 R$ 22.000,00 

(d) 13° salario: 220h x R$ 100,00 R$ 22.000,00 
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(e) Adicional Constitucional de Ferias: (1 I 3 de "c") 

(f) Feriados: 12 x 7,3333 = 88h x R$ 100,00 

Total 

R$ 7.333,33 

R$ 8.800,00 

R$ 297.003,33 

Sobre esse total o empregador e obrigado a recolher as seguintes 

contribuic;oes (em porcentagens) 

Previdemcia Social 

Fundo de Garantia 

Seguro - Acidente de trabalho 

Salario - Educac;ao 

SESI ou SESC 

SENAI ou SENAC 

INCRA 

SEBRAE 

Total 

20% 

8% 

3% 

2,5% 

1,5% 

1% 

0,2% 

0,6% 

36,8% 

0 custo total anual para o empregador sera, entao: 

R$ 297.003,33 x 1,368 = R$ 406.300,56 

E o custo-hora sera 

R$ 406.300,56 I 2.016,7h = R$ 201,47 

Os encargos sociais mfnimos provocaram, entao, um acrescimo de (201 ,47 I 

1 00 ) - 1 = 1 01 ,4 7% sobre o salario-hora contratado. 

Note-se que tal percentual e o mfnimo que pode ser apurado, ja que nao 

estao sendo computados outros gastos como: tempo de dispensa durante o aviso 

previo, indenizac;ao compensat6ria ou 40% do FGTS na despedida, falta abonadas 

etc. e tambem se computou a jornada maxima permitida de 44 horas semanais. 

Partindo-se do levando elaborado por Martins, para cad a R$ 100,00 que e 

pago a tftulo de salario ao empregado, a empresa tem como custo final aplicado 

diretamente ao trabalhador R$ 201,47. Este valor representa a soma dos valores 

pagos diretamente ao trabalhador, que seria de R$ 100,00, mais o valor a titulo de 

ferias, 13° salario, RSR e etc, equivalente a R$ 47,28, acrescidos os valores que nao 
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serao pagos diretamente ao trabalhador, mas farao parte de seu usufruto direto ou 

indireto, no valor de R$ 59,19 

Passaremos a uma analise por faixa salarial, a fim de descobrir se a 

propon;ao dos custos ira variar. Com os mesmos parametres utilizados 

anteriormente, ou seja, 2.016,7 horas a disposic;ao por ano, e 36,8% de 

contribuic;oes a serem recolhidas diretamente sobre o trabalhador. 0 FGTS de 8% e 

recolhido diretamente sobre os rendimentos do trabalhador a titulo de contribuic;ao e 

depositado em conta vinculada na Caixa Economica Federal. 0 trabalhador somente 

tera direito a movimentar esse valor em condic;oes especificas estabelecida por lei. 

4.2 Faixas Salariais 

Com base no conceito elaborado por Martins (2001 ), elaboraremos urn 

modelo proprio para nossa analise. 0 primeiro parametro que iremos utilizar e o que 

o total de dias a disposic;ao ao empregador foi de 275 dias, que equivale a 25 dias 

por mes ( 275 I 11 meses). A legislac;ao atual preve como perfodo de labor maximo 

total de 8 horas diarias e 44 horas semanais, equivalente para nosso trabalho a 220 

horas mes. (44 horas semanais x 5 semana-media). Convertendo para hora os 25 

dias de trabalho, equivale a 183,33 horas de labor e 5 dias para 36,67 equivalente a 

dias de repouso. 

( 1 ) Trabalhador que recebe o salario mfnimo nacional, em Maio de 2011, 

equivalente a R$ 540,00 mensal equivale a 220 horas mes, o que nos demonstra o 

salario-hora de R$ 2,454. 

A remunerac;ao anual desse empregado sera, entao, em moeda constante: 

(a) Salario: 2.016,7h x R$ 2,454 R$ 4.950,08 

(b) Repousos Semanais: 48 x 7,3333 = 352h x R$ 2,454 R$ 864,00 

(c) Ferias: 30 dias x 7,3333 = 220h x R$ 2,454 

( d ) 13° salario: 220h x R$ 2,454 

(e) Adicional Constitucional de Ferias: (1 I 3 de "c") 

(f) Feriados: 12 x 7,3333 = 88h x R$ 2,454 

Total 

0 custo total anual para o empregador sera, entao: 

R$ 540,00 

R$ 540,00 

R$ 180,00 

R$ 216,00 

R$ 7.290,08 
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R$ 7.290,08 x 1,368 = R$ 9.972,83 

E o custo-hora sera 

R$ 9.934,05 I 2.016,7h = R$ 4,945 

Os encargos sociais mfnimos provocaram, entao, um acrescimo de (4,945 I 

2,454)- 1 = 101,47% sobre o salario-hora contratado. 

( 2 ) Trabalhador que recebe o duas vezes o salario minima nacional, em 

Maio de 2011, equivalente a R$ 1.080 (540,00 x 2) mensal equivale a 220 horas 

mes, o que nos demonstra o salario-hora de R$ 4,909. 

A remunera<;ao anual desse empregado sera, entao, em moeda constante: 

(a) Salario: 2.016,7h x R$ 4,909 R$ 9.899,98 

(b) Repousos Semanais: 48 x 7,3333 = 352h x R$ 4,909 R$ 1.727,97 

(c) Ferias: 30 dias x 7,3333 = 220h x R$ 4,90 R$ 1.080,00 

(d) 13° salario: 220h x R$ 4,90 R$ 1.080,00 

(e) Adicional Constitucional de Ferias: (1 I 3 de "c") R$ 360,00 

(f) Feriados: 12 x 7,3333 = 88h x R$ 2,454 R$ 431,99 

Total R$ 14.579,94 

0 custo total anual para o empregador sera, entao: 

R$ 14.579,94 x 1,368 = R$ 19.945,36 

E o custo-hora sera 

R$ 19.945,36 I 2.016,7h = R$ 9,890 

Os encargos sociais minimos provocaram, entao, um acrescimo de (9,890 I 

4,909 ) - 1 = 100,83% sobre o salario-hora contratado. 

Abaixo elaboramos uma tabela evolutiva: 

Para metro 
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2.016,70 

Salario -1 540,00 2,4545 4.950,08 
Salario- 2 1.080,00 4,9091 9.900,16 

Sal a rio- 3 1.620,00 7,3636 14.850,25 

Salario- 4 2.160,00 9,8182 19.800,33 

Salario- 5 2.700,00 12,2727 24.750,41 

Salario- 6 3.240,00 14,7273 29.700,49 
Salario -7 3.780,00 17,1818 34.650,57 

Salario- 8 4.320,00 19,6364 39.600,65 

Sal a rio- 9 4.860,00 22,0909 44.550,74 

Salario- 10 5.400,00 24,5455 49.500,82 

{Base =Sa Iorio Minima Nacional = Maio/2011 

Com base na tabela de demonstra a evolugao salarial com base no sali3.rio 

minimo, descrevendo sua evolugao salario entre 1 a 10 salario mfnimos. Ainda 

descreve o valor do salario hora e o equivalente a remuneragao anual com base no 

total de horas laborados no ano. 

Tabela 2 - Evoluc;;ao dos gastos 

Adicional 
Dias de Repouso constitutional 

Parametro trabalho semanal Ferias 13!! Salario de ferias Feriados Sub- total 

2.016,70 352 220 220 73,33 88 

Salario- 1 4.950,08 864,00 540,00 540,00 180,00 216,00 7.290,08 
Salario- 2 9.900,16 1.728,00 1.080,00 1.080,00 360,00 432,00 14.580,16 

Salario- 3 14.850,25 2.592,00 1.620,00 1.620,00 540,00 648,00 21.870,25 

Salario- 4 19.800,33 3.456,00 2.160,00 2.160,00 720,00 864,00 29.160,33 

Salario- 5 24.750,41 4.320,00 2.700,00 2.700,00 900,00 1.080,00 36.450,41 

Salario- 6 29.700,49 5.184,00 3.240,00 3.240,00 1.080,00 1.296,00 43.740,49 

Salario- 7 34.650,57 6.048,00 3.780,00 3.780,00 1.260,00 1.512,00 51.030,57 

Salario- 8 39.600,65 6.912,00 4.320,00 4.320,00 1.440,00 1.728,00 58.320,65 

Salario- 9 44.550,74 7.776,00 4.860,00 4.860,00 1.620,00 1.944,00 65.610,74 

Salario -10 49.500,82 8.640,00 5.400,00 5.400,00 1.800,00 2.160,00 72.900,82 

Essa segunda tabela, demonstra dos custos para cada faixa salarial, 

mantendo a quantidade base de horas para cada custos (Repouso Semanal, Ferias, 

13° salario, Adicional constitucional de Ferias, e Feriados). 

0 resultado dessa evolugao e demonstrado na Tabela 3, onde o acrescimo 

ao salario inicial pago ao funcionario sera sempre o mesmo, desde que mantenha os 

parametres pre-estabelecidos nesta analise. 

Custo anual 
total 
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1,368 2.016,70 

Salario- 1 540,00 7.290,08 9.972,83 4,95 101,47% 
Salario- 2 1.080,00 14.580,16 19.945,66 9,89 101,47% 
Salario- 3 1.620,00 21.870,25 29.918,50 14,84 101,47% 

Salario- 4 2.160,00 29.160,33 39.891,33 19,78 101,47% 
Salario- s 2.700,00 36.450,41 49.864,16 24,73 101,47% 
Salario- 6 3.240,00 43.740,49 59.836,99 29,67 101,47% 

Salario- 7 3.780,00 51.030,57 69.809,82 34,62 101,47% 

Salario- 8 4.320,00 58.320,65 79.782,66 39,56 101,47% 

Salario- 9 4.860,00 65.610,74 89.755,49 44,51 101,47% 

Salario -10 5.400,00 72.900,82 99.728,32 49,45 101,47% 

4.3 Classifica9ao no Simples Nacional 

Nessa segunda analise, faremos utiliza9ao das vantagens oferecidas pelo 

enquadramento ao Simples Nacional, que estaria principalmente na isen9ao quanta 

ao recolhimento das Contribui96es previdenciarias a cargo do empregador. 

Assim estima-se o numero maximo de hora que um trabalhador pode 

oferecer a empresa: 

Numero total de dias por ano 365 dias 

( - ) Repouso Semanal Remunerados 48 dias 

( - ) Ferias 30 dias 

( - ) Feriados 12 dias 

( =) Numero maximo de dias a dispoSi9aO do empregador 275 dias 

X jornada maxima diaria (em horas) 7.3333 horas 

( =) Numero maximo de hora a disposic;ao, por ano: 2.016,7 horas 

( *) deduzidas quadro semanas ja computadas nas ferias 

A remunera9ao anual desse empregado sera, entao, em moeda constante: 

(a) Salario: 2.016,7h x R$ 100,00 R$ 201.670,00 

(b) Repousos Semanais: 48 x 7,3333 = 352h x R$ 100,00 R$ 35.200,00 

(c) Ferias: 30 dias x 7,3333 = 220h x R$ 100,00 

( d ) 13° salario: 220h x R$ 100,00 

( e ) Adicional Constitucional de Ferias: (1 I 3 de "c") 

(f) Feriados: 12 x 7,3333 = 88h x R$ 100,00 

Total 

R$ 22.000,00 

R$ 22.000,00 

R$ 7.333,33 

R$ 8.800,00 

R$ 297.003,33 

Sabre esse total o empregador e obrigado a recolher as seguintes 

contribui96es (em porcentagens) 
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Previdencia Social 0,00% 

Fundo de Garantia 8% 

Seguro- Acidente de trabalho 0,0% 

Salario - Educac;;ao 0,0% 

SESI ou SESC 0,0% 

SENAI ou SENAC 0,0% 

INCRA 0,0% 

SEBRAE 0,0% 

Total 8,00% 

0 custo total anual para o empregador sera, entao: 

R$ 297.003,33 x 1,08 = R$ 320.763,60 

E o custo-hora sera 

R$ 320.763,60 I 2.016,7h = R$ 159,54 

Os encargos sociais minimos provocaram, entao, um acrescimo de (159,54 I 

100 ) - 1 = 59,54% sobre o salario-hora contratado. 

4.4 Sem Registro Funcional 

Esta ultima analise faz-se com a 'contratac;;ao' do Funcionario sem a opc;;ao 

de Registro, diferente das demais os parametres sofreram alterac;;oes, pois nao 

serao consideradas 2.016,7, nem mesmo o direito as ferias e, ainda, nao havera 

nenhuma contribuic;;ao feita. 

Assim estima-se o numero maximo de hora que um trabalhador pode 

oferecer a empresa: 

Numero total de dias por ano 365 dias 

( - ) Repouso Semanal Remunerados 48 dias 

( - ) Ferias 0 dias 

(-) Feriados 12 dias 

( = ) Numero maximo de dias a disposic;;ao do empregador 275 dias 

X jornada maxima diaria (em horas) 7,3333 horas 

( = ) Numero maximo de hora a disposi~ao, por ano: 2.236,65 horas 

( * ) deduzidas quadro semanas ja computadas nas ferias 
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A remuneragao anual desse empregado sera, entao, em moeda constante: 

( a ) Salario: 2.236,65h x R$ 100,00 R$ 223.665,65 

(b) Repousos Semanais: 48 x 7,3333 = 352h x R$ 100,00 R$ 0,00 

(c) Ferias: 

( d ) 13° salario: 

(e) Adicional Constitucional de Ferias: (1 I 3 de "c") 

(f) Feriados: 12 x 7,3333 = 88h x R$ 100,00 

Total 

0 custo total anual para o empregador sera, entao: 

R$ 223.665,65 x 1 ,00 = R$ 223.665,65 

E o custo-hora sera 

R$ 233.665,65 I 2.236,65h = R$ 100,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 223.665,65 

Os encargos sociais minimos provocaram, entao, urn acrescimo de (1 00 I 

100)- 1 = 0,00% sabre o salario-hora contratado. 

4.5 Gusto de agao trabalhista. 

Para apuragao do custo da agao trabalhista estabeleceremos alguns 

parametres: prescrigao declarada, ou seja, apenas apuraremos dos ultimos 5 anos 

de contrato de trabalho. Utilizaremos como base o salario o salario minima nacional. 

E o period a de analise e de Margo de 2005 ate Dezembro de 2010. 

Tabela 4- Evolugao do salario Minima entre 2005 A 2009 

DIAS DIAS DE 
MES/ ANO SALARIO TRABALHADOS REPOUSO 

(SALARIO) J.RSRJ 
mar/05 a Abril/2005 260,00 216,67 43,33 

mai/05 a Margo/2006 300,00 250,00 50,00 

abr/06 a Mar-go/2007 350,00 291,67 58,33 

abr/07 a Fev/2008 380,00 316,67 63,33 

mar/08 a Janeiro/2009 415,00 345,84 69,16 

fev/09 a Dezembro/2009 465,00 387,75 77,25 

jan/1 0 a Dezembro/201 0 510,00 425,00 85,00 

Fonte:site da TRT9a Regiao 
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Fazendo a apurac;ao durante um periodo de 5 anos dos valores devidos ao 

empregado dos seus direitos principais, teremos um total de R$ 34.275,60. Em 

termos gerais, alem do custo com salario o empresario teria um aumento de 60% 

deferente as demais verbas. Ressaltamos que nossa analise e aplicado diretamente 

sabre empresa optante pelo simples nacional. 

Salario recebidos durante 5 anos 

Repouso Semanal Remunerados 

Ferias 

13° Salario 

Aviso previa 

Soma das verbas diretas 

FGTS (8%) deposito em conta vinculada 

/ Total pago durante 5 anos 

= R$ 21.316,67 

= R$ 4.263,33 

= R$ 3.226,67 

= R$ 2.420,00 

= R$ 510,00 

= 31.736,67 

= R$ 2.538,93 

= R$ 34.275,60 

Agora na condic;ao de "Sem Registro" o custo seria somente pelo pagamento 

do salario equivalente a R$ 21.316,67. Entretanto, a partir do momenta que o 

funcionario entra com reclamat6ria trabalhista e tern seus direitos deferidos pelo 

Magistrado, esses valores sao acrescidos de juros de mora e correc;ao monetaria, 

abaixo descritos: 

Principal Principal 
Juros Verb as sem com 

de mora 
total 

correcao correcao 
Salario recebidos durante 5 anos 

Repouso Semanal Remunerados 
4.263,33 4.406,79 220,34 4.627,13 

Ferias 
3.226,67 3.321,23 166,06 3.487,29 

13° Salario 
2.420,00 2.490,92 124,55 2.615,47 

Aviso previa 
510,00 512,96 25,65 538,61 

Soma das verbas diretas 
10.420,00 10.731,90 536,60 11.268,50 

FGTS (8%}_ deposito em conta vinculada 
2.538,93 2.621,27 131,06 2.752,33 

Total pago durante 5 anos 
12.958,94 13.353,17 667,66 14.020,83 
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Levando em conta que ap6s o fim do contrato de trabalho, no dia seguinte, o 

ex- empregado busque seu direito junto a justic;a do trabalho, o custo passaria a ser 

acrescido de 76%, ou seja, 16% alem daquele ja referente aos principais direitos. 

Ap6s um a no, o percentual chegaria a 1 00% alem do custo com os sa Iarios pagos. 

Em 2 anos esses o custo alem dos salaries dobraria, chegando a 124% alem dos 

salario. 

Ainda poderfamos apurar quando renderia os valores que deixaram de 

serem pagos ao trabalhador, fossem depositados em uma poupanc;a, terfamos ao 

final de 5 anos, um rendimento equivalente a 9% dos salaries pagos. Realizando um 

calculo matematico financeiro, afim de descobrir a qual taxa a opc;ao sem registro se 

apresentaria vantajosa, chegarfamos num percentual de 3,3% ao mes, ou seja, taxa 

nao encontrada nos investimentos conservadores. 
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5. CONCLUSAO 

Para elaborac;ao deste trabalho, comec;a-se com o problema indagado, ou 

seja, quais seriam os custos e risco do registro de urn empregado em micro e 

pequenas empresas no estado do Parana, quais seriam o principais custos 

relacionados a manutenc;ao de urn empregado, se os custos seriam menores a 

ponto de justificar os riscos. 

No objetivo central do trabalho encontra-se a realizac;ao de uma analise para 

o registro em micro e pequenas empresas do Estado do Parana. Subsidiados por 

objetivos especfficos que foram a definic;ao de custos e despesas, a caracterizac;ao 

das empresas quanta a registro funcional e sua condic;ao funcional, assim como 

levantamentos do custo e despesas de mao de obra por faixa salario, as atuais 

modalidade de vinculo empregaticio com empresas, e ainda mensurar o custo media 

do registro do empregado para empresas de pequeno e media porte e custo social e 

financeiras para empresas e empregado, e por ultimo analise os risco envolvidos 

para a modalidade sem registro. 

Com o referendal te6rico apurado, pode-se definir quais seria os custos e 

despesas analisadas, assim como tambem a identificac;ao das diferentes 

modalidades de classificac;ao das empresas de pequeno e media porte do estado do 

Parana. 

Ainda com base na classificac;ao sabre as empresas, pode-se concluir que 

atualmente apenas a modalidade do 'Simples Nacional' permite a reduc;ao dos 

custos sabre o funcionario, mas nao a sua isenc;ao total. Esses custos que seriam 

reduzidos seriam sabre a isenc;ao sabre as Contribuic;oes previdenciarias junto os 

INSS. Para cad a R$ 100,00 investido na contratac;ao de urn funcionario atraves do 

pagamento do salario, acrescenta o valor de R$ 59,54. Esse valor correspondera as 

RSR e Feriados, Ferias +1/3, 13° salario e a contribuic;ao do FGTS no percentual de 

8%. A evoluc;ao salarial nao representara uma mudanc;a no percentual do custo alem 

dos salario. 

Analisando os resultados obtidos quanta aos custos das reclamat6rias 

trabalhistas, onde urn dia ap6s o encerramento do contratado de trabalho, acresceria 

cerca de 16% alem dos 60% referente as direitos. Em urn ano esse percentual 

chegaria a 100% e em do is a nos a 124%, ou seja, dobrando os custo. 
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Podendo portando concluir que a opgao de "Sem Registro" poderia parecer 

uma opgao no inicio do contratado de trabalho, mas durante os anos representara 

um passivo que podera ser descontado a qualquer momento. 
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