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E-BOOKS 
FILANTROPIA

Conhecer a legislação trabalhista é essencial 

para o bom andamento de qualquer instituição. 

Fique por dentro e veja dicas sobre formas de 

contratação e trabalho voluntário.
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Reconhecidamente inflexível em diversos aspectos, a legislação trabalhista brasileira requer 
muitos ajustes. Além dos custos para o empreendedor, a alta taxa de rotatividade global no merca-
do de trabalho brasileiro é fator que encarece e desestimula a contratação de mão de obra capaci-
tada. Divulgado no final de 2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o estudo “Os números da 
rotatividade no Brasil: um olhar sobre os dados da Rais 2002-2013” revelou que o rodízio de pessoal 
no país alcançou 63,7% em 2013, contra 64% em 2012.

Ou seja, de cada dez empregados, seis passaram por desligamento e admissão no posto de tra-
balho ao longo do ano. Esses números são referentes aos empregados celetistas. Se considerada a 
taxa de rotatividade, descontados os motivos ligados aos trabalhadores, como morte, aposentado-
ria e pedido de demissão, o percentual é 43,4%.

“O estudo mostra que predomina no Brasil o emprego de curta duração. Entre 2002 e 2013, em 
torno de 45% dos desligamentos ocorreram com menos de seis meses. Aproximadamente 65% das 
contratações sequer atingiram um ano completo”, afirma Clemente Ganz, diretor técnico do Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

Historicamente pródigos em se adaptar a todas as formas de mudanças e dificuldades – sejam 
períodos inflacionários, pacotes econômicos ou novas moedas –, os empreendedores brasileiros já 
se acostumaram a lidar com uma série de barreiras impostas por quem deveria incentivar o desen-
volvimento dos negócios: o poder público. Ao mesmo tempo, as empresas e organizações sociais 
contratam trabalhadores para diversas modalidades de prestação de trabalho, basicamente sob a 
proteção da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943) e de diversas outras 
legislações específicas, como as que versam sobre trabalho autônomo, estágio (Lei nº 11.788/2008), 
aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), temporário (Lei nº 6.019/1974), terceirização, voluntariado (Lei nº 
9.608/1998) e cooperativismo (Lei nº 5.764/1971). Conheça agora quais são as principais formas de 
contratação adotadas no Brasil.

OS PRÓS E OS CONTRAS DAS POSSÍVEIS 
MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO 

ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO QUE REGE 
AS RELAÇÕES TRABALHISTAS NO BRASIL

Por Luciano Guimarães
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CLT
Instituída em 1943 pelo então presidente Getulio Vargas, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não acompanhou a 
evolução das relações de emprego e das tecnologias que hoje 
fazem parte do dia a dia de empresas e colaboradores. A legis-
lação prevê, em seu art. 3º, que toda relação de trabalho pres-
tada de forma habitual por uma pessoa física determinada, vin-
culada às ordens do contratante e mediante pagamento, deve 
ser obrigatoriamente registrada. 

“A aplicação da CLT não é, portanto, uma opção do con-
tratante, mas uma exigência legal. Empregado e emprega-
dor, neste caso, sujeitos da “relação de emprego”, terão di-
reitos e obrigações, e a não observância, por quem quer que seja, ensejará a possibilidade 
de reparação mediante acesso à Justiça Especializada do Trabalho”, argumenta a advogada 
Cristina Buchignani, sócia do escritório Emerenciano, Baggio e Associados e coordenadora da 
área Trabalhista Sindical. 

A contratação nos moldes da CLT apresenta vantagens e desvantagens, tanto para o empre-
gado quanto para o empregador. “Para o empregado, é interessante porque ele terá garantia de 
recebimento de benefícios, tais como gozo de férias remuneradas com adicional de um terço; 
FGTS; vale-transporte; licença médica remunerada; e 13º salário. Além disso, terá segurança quan-
to ao recebimento do salário; apropriação dos direitos obtidos pelo sindicato; proteção em face 
de eventual demissão (multa por rescisão contratual equivalente a 40% dos depósitos efetivados 
em conta vinculada do FGTS; saque dos respectivos depósitos; salário desemprego etc.) e pos-
sibilidade de receber benefícios adicionais concedidos pelo empregador, como plano de saúde 
extensivo aos dependentes, pagamento de cursos, brindes, prêmios etc.”, explica a advogada. 

Entretanto, pondera Cristina, a possibilidade de o empregado elevar seu nível de remuneração 
é restrita, pois ficará sempre dependente da empresa ou dos acordos envolvendo o sindicato; 
há retenção dos depósitos do FGTS por ocasião do pedido de demissão e há total dependência 
profissional da empresa, inclusive na vida pessoal e familiar. “Para o empregador também é inte-
ressante, pois terá maior controle sobre a qualidade de seu pessoal; poderá exigir que a prestação 
de serviço seja realizada de acordo com seus interesses e determinações, respeitando métodos de 
trabalho estabelecidos; a duração do trabalho poderá ser cobrada, assim como a produtividade 
e a relação com os trabalhadores tendem a ser mais duradouras. Apesar disso, há um alto custo 
operacional, além da restrição para realocação de pessoas, observância de estabilidades, dentre 
outras”, salienta a sócia do escritório Emerenciano, Baggio e Associados. 

De acordo com ela, é por essas razões que há anos discute- -se sobre a necessidade da refor-
mulação da CLT. Inúmeros são os argumentos: que se trata de um documento intervencionista e 
paternalista; engessa as relações de trabalho; contém normas inflexíveis; não acompanhou a evo-
lução da relação entre o capital e o trabalho; e impacta na competitividade da empresa em face 
da globalização. 
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“A principal reforma consiste na flexibilização da CLT, ampliando o poder e os efeitos da nego-
ciação entre empregados e empregadores, com assistência das respectivas entidades sindicais. 
Atualmente, a negociação encontra limite nas disposições legais, que devem ser minimamente 
observadas. Com a flexibilização, as partes seriam capazes de estabelecer regras para a relação 
de emprego, inclusive com o afastamento de determinados dispositivos legais e seria admitida a 
prevalência do negociado sobre o legislado, respeitadas as disposições constitucionais e as nor-
mas de medicina e segurança do trabalho”, avalia Cristina.

A advogada alega que dentre as alterações em pauta se discutem, por exemplo, a possibili-
dade de fracionamento do gozo de férias em três períodos, a redução do intervalo para refeição 
e descanso de 60 para 45 minutos sem necessidade de autorização do Ministério do Trabalho e 
Emprego, desde que existam compensação na jornada de trabalho, alteração da ocasião de pa-
gamento do 13º salário e até a regulamentação da terceirização. “É certo que a reforma não dará 
lugar a uma nova CLT, mas espera-se que efetivamente prestigie a negociação direta e a seguran-
ça jurídica dos acordos coletivos, para que as partes encontrem soluções capazes de atender às 
suas peculiaridades e de garantir o cumprimento da lei”, conclui a advogada.

Benefícios assegurados aos trabalhadores
Aposentadoria por invalidez: Trabalhadores que, por doença ou acidente, foram considera-

dos pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro 
tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Para ter direito são exigidas 12 contribuições mensais.

Auxílio-acidente: Pago ao trabalhador que sofreu um acidente e ficou com sequelas que re-
duzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurado que recebia auxílio-doença aci-
dentário ou previdenciário. Empregado doméstico, contribuinte individual e o facultativo não pos-
suem direito ao benefício.

Auxílio-doença: Devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho. O empregado 
(exceto o doméstico) tem direito a partir do 15º dia de afastamento do trabalho (os primeiros 15 
dias são de responsabilidade da empresa/empregador). Nesses casos, a solicitação da perícia 
deve ser feita entre o 16º e o 30º dia de afastamento. Os demais segurados, inclusive o doméstico 
e o trabalhador avulso, devem entrar com a solicitação a partir da data do início da incapacidade 
ou a partir da data de entrada do requerimento, quando o benefício for solicitado após o 30º dia 
do início da incapacidade.

Auxílio-reclusão: É devido aos dependentes do segurado das áreas urbana e rural, enquanto o 
segurado estiver recolhido à prisão e nesta permanecer, em regime fechado ou semiaberto, ain-
da que não pronunciada a sentença condenatória. Desde 14 de janeiro de 2015, com a alteração 
promovida pela Medida Provisória n° 664/2014, o auxílio-reclusão é devido ao cônjuge desde que 
comprovado, no mínimo, dois anos de casamento ou de união estável anterior à prisão/reclusão, 
exceto quando o cônjuge for considerado inválido pela perícia médica (invalidez ocorrida após o 
casamento/união estável e antes do óbito/reclusão do instituidor).

Salário-família: Pago na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qual-
quer condição até a idade de 14 anos ou inválido de qualquer idade, independente de carência 
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e desde que o salário-de-contribuição seja inferior ou igual ao limite máximo permitido. Desde o 
dia 9 janeiro de 2015, o valor do salário-família passou a ser de R$ 37,18, por filho de até 14 anos 
incompletos, ou inválido para quem ganhar até R$ 725,02. Já para o trabalhador que receber de 
R$ 725,02 até R$1.089,72, o valor do salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido 
de qualquer idade será de R$ 26,20.

Salário-maternidade: Pago à segurada empregada, à trabalhadora avulsa, à empregada do-
méstica, à segurada especial, à contribuinte individual, facultativa e segurada desempregada, que 
se encontra afastada de sua atividade laboral cotidiana por motivo de parto, aborto não crimino-
so, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. No caso de adoção, o pagamento é realizado 
pelo INSS.

Justa causa
As penalidades, para serem válidas e legítimas, precisam ser 

imediatas, únicas (uma pena para cada ato), proporcionais, ter 
nexo causal com a falta praticada, não ser alterada, não ter ca-
ráter discriminatório e possuir intuito pedagógico. De acordo 
com a advogada Renata Nantes, do escritório Có Crivelli Advo-
gados, outros aspectos também devem ser observados quan-
do da aplicação das punições, como priorizar a forma escrita, 
inclusive na advertência, visto a dificuldade de se provar uma 
penalidade verbal, devendo ser assinada pelo empregado. 

“Havendo recusa na assinatura pelo empregado, devem-se chamar duas testemunhas idôneas 
e o empregador ou representante, que deverá ler ao empregado o teor da comunicação, na pre-
sença das testemunhas e incluir ressalva sobre a recusa”, enfatiza. A especialista reforça também 
que a comunicação da penalidade deve ser feita em local discreto, preferencialmente em papel 
timbrado da empresa, em duas vias, datadas e assinadas por pessoas autorizadas, devendo conter 
sucinta exposição dos fatos que geraram a punição, a fim de que o empregado saiba por que está 
sendo advertido ou suspenso. 

Deste modo, comenta Renata, por ser a punição mais severa que pode ser aplicada a um em-
pregado, a dispensa por justa causa deve ser feita com cautela a fim de evitar reclamação traba-
lhista com pedido de nulidade de justa causa e indenização por danos morais. Em consonância 
com a CLT, a dispensa por justa causa é a penalidade máxima trabalhista. Pressupõe a prática de 
uma falta grave pelo empregado que quebre a confiança e torne impossível a manutenção do con-
trato de trabalho. “O art. 482 da CLT enumera de forma taxativa as hipóteses de falta grave, hábeis 
a amparar a dispensa por justa causa, como casos de improbidade, mau procedimento, desídia 
no desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de 
emprego, entre outras”, ilustra a advogada.
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TERCEIRIZAÇÃO
A terceirização de serviços consiste na transferência para 

terceiros de atividades complementares que não fazem parte 
do negócio principal de uma empresa, que, por sua vez, pode 
concentrar esforços nas suas atividades essenciais.

A advogada Daniela Moreira Sampaio Ribeiro, especialista 
em relações do trabalho e sócia do escritório Trigueiro Fontes 
Advogados, em Brasília, explica que a terceirização de servi-
ços não possui legislação específica que a regulamente, e os 
critérios que delimitam a sua condição de licitude ou ilicitude 
foram estabelecidos pela Súmula 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). “Ao interpretar este documento jurídico, tem-se que a terceirização pode ser aplica-
da em todas as áreas da empresa definidas como atividade-meio – acessórias, de suporte à ativida-
de principal – e, para identificá-las, os termos do contrato social devem ser analisados”, especifica.

A especialista lembra que há muito tempo, no Brasil, os setores industriais ou de serviços já vêm 
contratando empresas especializadas em atividades específicas, sendo os mais explorados os ser-
viços de vigilância, conservação e limpeza, transportes e alimentação. “Com isso, uma indústria do 
setor têxtil, por exemplo, pode contratar uma empresa especializada em segurança e/ou alimen-
tação, para prestar-lhe serviços de portaria e vigilância e de alimentação dos seus funcionários, de 
modo que não precisará voltar investimentos para gerir esses setores que não dizem respeito ao 
seu negócio principal”, afirma.

Segundo Daniela, a terceirização de serviços, se bem implementada pelas empresas, oferecerá 
vantagens econômicas e de desempenho, com destaque para o aumento do foco dos negócios 
na área de atuação da companhia e concentração das atividades secundárias, levando a um au-
mento da especialização e da qualidade do serviço; menor custo, maior produtividade e compe-
titividade com a otimização dos serviços e redução do quadro direto de empregados; ampliação 
do mercado para as pequenas e médias empresas.

Como todo sistema complexo, há também desvantagens, entre elas, dificuldades e riscos na 
escolha dos parceiros e fornecedores e na gestão dos contratos; aumento da dependência de 
terceiros e da rotatividade da mão de obra; além da responsabilização da empresa tomadora 
dos serviços nos casos de inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. 
“A Justiça do Trabalho costuma identificar diversos aspectos, como indicadores da legalidade 
na terceirização de serviços, como a utilização exclusivamente na atividade-meio e finalidade de 
otimizar a produção com a contratação de serviços especializados; a existência de contrato escri-
to contendo as obrigações e deveres dos contratantes; a independência econômica da empresa 
terceirizada, a direção dos serviços e o comando dos empregados exercida por ela própria”, es-
clarece a advogada do escritório Trigueiro Fontes Advogados.

Por outro lado, resume Daniela, o Poder Judiciário identifica como indicadores de ilegalidade 
a utilização permanente na atividade-fim da empresa contratante, o uso para substituição de pes-
soal regular (salvo as hipóteses de trabalho temporário) e a ausência de autonomia da empresa 
terceirizada para direcionar os seus empregados e a subordinação destes à empresa contratante.
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De acordo com ela, os contratantes de serviços terceirizados são corresponsáveis pela mão de 
obra terceirizada em suas dependências. Isto signifi ca que poderão responder por dívidas traba-
lhistas e previdenciárias de empregados que trabalhem em suas instalações, embora vinculados 
a empresas de prestação de serviços. “O fundamento desta responsabilidade está na má escolha 
do parceiro e na falha da fi scalização da condução dos serviços, sob o ponto de vista dos direitos 
trabalhistas dos empregados terceirizados. Portanto, a escolha do terceirizado é de fundamental 
importância para que a contratante mantenha o controle do passivo trabalhista”, argumenta.

A contratação de serviços terceirizados também demanda muitos cuidados na gestão dessa 
parceria. Em primeiro lugar, o contratante deve analisar previamente a idoneidade da empresa 
terceirizada, a sua imagem no mercado e a capacidade fi nanceira. Em seguida, esclarece a advo-
gada, é preciso verifi car se esta possui estrutura para atender às necessidades da contratante, a 
qualifi cação dos profi ssionais e os responsáveis técnicos pela administração e pela operação.

“O contratante precisa formalizar o contrato e estabelecer regras claras com relação aos direi-
tos, deveres e responsabilidades das partes. Jamais deve fl exibilizar as obrigações da terceirizada 
no decorrer do contrato, mas atuar fi scalizando e exigindo o cumprimento das obrigações traba-
lhistas e previdenciárias da empresa contratada. Além disso, é fundamental exigir periodicamente 
da prestadora certidões negativas de débito do INSS, Receita Federal e FGTS. Mensalmente, 
precisa também emitir a relação dos empregados demitidos com cópia do Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho (TRCT) e o comprovante de pagamento da rescisão, multa de 40% e libera-
ção do seguro-desemprego”, reforça Daniela.

“PEJOTIZAÇÃO”
Alternativa adotada por diversas sociedades empre-

sárias aos altos encargos trabalhistas e previdenciários, a 
“pejotização” de mão de obra é a contratação dos pres-
tadores de serviços na condição de pessoa jurídica. No 
Brasil, é bastante comum que um único trabalhador custe 
o dobro por causa das pesadas alíquotas de tributos, con-
tribuições e benefícios trabalhistas, dependendo da forma 
de contratação do profi ssional.

“Inicialmente, não há qualquer irregularidade na con-
tratação de pessoas jurídicas para desenvolver atividade 
econômica altamente especializada, sem que os serviços correspondam a uma atividade fi m da 
tomadora do serviço. A contratante transforma o custo do potencial empregado em expressão 
monetária agregada ao contrato de prestação de serviços. É presumível, portanto, que os dois la-
dos ‘lucrem’ com a estratégia”, argumenta o advogado Raphael Horta, sócio do escritório Marcelo 
Tostes Advogados.

Segundo ele, a relação jurídica entre prestador e tomador será irregular no caso de a “pejoti-
zação” objetivar a constituição de pessoa jurídica com o escopo de mascarar a verdadeira relação 
de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista, com a supressão de direitos constitucional-
mente assegurados. “Isto porque, no Direito do Trabalho, existe o princípio da irrenunciabilidade, 
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mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos 
trabalhistas inerentes à relação de emprego existente”, diz. Para Horta, estes aspectos caracteri-
zam a legalidade da “pejotização”, na qual é necessário extrair da relação jurídica os cinco ele-
mentos fático-jurídicos inerentes à relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física, de 
forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada.

A “pejotização” traz em si outros indícios que podem demonstrar a simulação, contrariando a 
CLT – o preço creditado em conta-corrente da pessoa física do sócio; a exclusividade na prestação 
dos serviços; a não existência de empregados; e o fato de o sócio da pessoa jurídica trabalhar com 
pessoalidade. De acordo como o advogado, não há qualquer vício na terceirização de serviços 
para entabular prestação de serviços por pessoa jurídica, mas é necessário avaliar a vulnerabilida-
de da relação e a existência dos fatores desencadeadores da relação de emprego.

Empregado (CLT) Prestador de serviços (PJ)

Pessoa física Pessoa jurídica

É diretamente subordinado aos sócios/direção Trabalha com independência

Tem dependência econômica Tem vários contratos com retorno financeiro

Ele não pode fazer-se substituir Pode substituir-se por um sócio ou empregado

Presta serviços com habilidade Comparece à empresa quando lhe convém

“A análise da melhor forma de contratação pressupõe verificar o modo como a prestação do 
serviço será desenvolvida pelo tomador e as necessidades reais do contratante. O correto enqua-
dramento da relação de trabalho, através da consulta e avaliação concreta da forma de organi-
zação da sociedade empresária por um corpo jurídico técnico, evitará autuações dos órgãos de 
fiscalização, exercidos comumente pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho 
e Emprego, assim como ações judiciais individuais e/ou coletivas perante a Justiça do Trabalho”, 
reforça o advogado Raphael Horta, da Marcelo Tostes Advogados.

BANCO DE HORAS FLEXIBILIZA USO DE MÃO DE OBRA
Autorizado desde 1998 e largamente usado pelas empresas, este expediente tem vantagens e desvantagens para 
ambas as partes. Para o trabalhador, o saldo positivo está no fato de ele poder ter folgas além daquelas autorizadas 
por lei, dentro do período de vigência do banco de horas, que pode ser de até 12 meses. As empresas, por sua vez, 
poderão ter mão de obra quando necessário e dar folga aos colaboradores quando a demanda de trabalho diminuir.

Já as desvantagens para trabalhador dependem grandemente da honestidade do empregador, visto que corre o 
risco de não conseguir tirar os dias de folga ou receber o equivalente em dinheiro. Para as empresas, o lado ne-
gativo pode se dar em torno da má gestão do banco de horas, acarretando inclusive convémprocessos judiciais, 
proporcionando o desperdício de recursos mais elevados do que se pagassem horas extras.

Segundo a advogada Thais Poliana de Andrade, sócia do escritório Marins Bertoldi Advogados Associados, o 
banco de horas poderá ser utilizado mediante a existência de um Acordo Coletivo de Trabalho realizado entre o 
empregador e os sindicatos de cada categoria.

“Neste acordo, deverá constar se o banco de horas será de compensação aberta ou fechada. Enquanto na primeira 
modalidade, o colaborador acumula as horas trabalhadas, mas não sabe exatamente quando poderá ter um dia de 
folga, na segunda, empresas e empregados negociam que a folga ocorrerá em dias específicos, podendo contem-
plar os sábados ou os dias úteis próximos a feriados”, esclarece.
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TRABALHO TEMPORÁRIO
Regulamentada pelo Decreto nº 73.841, a Lei nº 6.019/1974, 

que disciplina o trabalho temporário, estabelece que três 
pessoas interajam nessa relação, gerando, entre elas, dois 
vínculos jurídicos interdependentes, mas inconfundíveis – a 
empresa tomadora de serviços (cliente), a empresa de traba-
lho temporário (fornecedora) e o trabalhador temporário.

O advogado Arthur Cahen, sócio do escritório Leite Tosto 
e Barros Advogados, afirma que dois são os vínculos jurídicos 
criados nesta situação. O primeiro é de natureza civil, entre a 
empresa-cliente e a empresa de trabalho temporário, regis-
trada no Ministério do Trabalho e Emprego. E o segundo é 
de natureza trabalhista, entre o trabalhador temporário e a empresa fornecedora, que o assalaria, 
responde diretamente pelos direitos assegurados em lei, mas não dirige a prestação pessoal dos 
serviços – pois o poder de comando sobre o trabalhador temporário é delegado à empresa-clien-
te, uma vez que a prestação de serviços ocorre nas dependências e atividades desta, visando à 
satisfação de seus objetivos sociais. “Pela lei, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa 
física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regu-
lar e permanente; ou a acréscimo extraordinário de serviços”, salienta.

De acordo com ele, a hipótese de “substituição de seu pessoal regular e permanente” consiste 
na possibilidade de a empresa contratar um trabalhador para “substituir” um empregado efetivo 
próprio, que se encontra afastado em virtude de férias, licença-maternidade, afastamento médico 
etc. “Por outro lado, a contratação sob a justificativa de ‘acréscimo extraordinário de serviços’ se 
mostra cabível naquelas situações em que há uma oscilação inesperada e acima da média, no vo-
lume/demanda de trabalho, por exemplo, quando acontece uma nova e excepcional contratação 
de serviços – pela tomadora – ou a elevação de vendas imprevisível e que fuja aos padrões da 
flutuação normal de produção”, pondera Cahen.

Segundo ele, essa momentaneidade, por sua vez, decorre de fato gerador específico, isto é, 
suprir a força de trabalho normal e permanente às atividades operacionais da empresa-cliente, em 
caráter de substituição efêmera de empregado ou de atendimento de uma demanda suplementar 
de bens a serem produzidos. “Essas são as balizas dentro das quais a contratação tem que se ater 
para revestir-se de validade jurídica. Afinal, as empresas não podem se valer do trabalho tempo-
rário para deixar de contratar a quantidade suficiente e necessária de empregados para o regular 
desenvolvimento de suas atividades, se justificando a utilização dessa alternativa, na ocorrência 
das hipóteses acima indicadas”, esclarece.

A lei que regulamenta o trabalho temporário estipula em até três meses o prazo máximo de du-
ração do contrato entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora ou cliente, com relação 
a um mesmo empregado, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho 
e Emprego e da Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento 
Nacional de Mão-de-obra.

D S T Q Q S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30



Relações trabalhistas no Terceiro Setor

12

O art. 2º da Portaria nº 789/2014, do Ministério do Trabalho, estabelece, por sua vez, a necessi-
dade de que a empresa de trabalho temporário solicite a prorrogação, antes de vencido o prazo 
inicialmente contratado, quando houver necessidade e estiverem preenchidos os requisitos pre-
vistos na Lei nº 6.019/1974 e na portaria, através de requerimento eletrônico no site do MTE. Os 
pedidos de prorrogação devem ser deferidos e o contrato de trabalho temporário pode chegar a 
até nove meses, sendo três meses iniciais mais as eventuais prorrogações.

“A Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador deve conter o registro da sua con-
dição de temporário. No que tange aos riscos e cuidados relativos a tal forma de contratação, é 
forçoso esclarecer que o contrato empregatício temporário tem requisitos formais rígidos, sem os 
quais não se considera válida sua existência. Em outras palavras, por força do art. 11, caput, da 
Lei nº 6.019/1974, a forma prefixada é parte integrante da essência dessa figura contratual, motivo 
pelo qual o contrato de trabalho do temporário deve conter todas as regras em que se sustenta-
rá. Por esta razão, o contrato entre o trabalhador e a empresa prestadora deve ser formulado por 
escrito”, explica o advogado Arthur Cahen, do Leite Tosto e Barros Advogados.

A formulação de um contrato por escrito entre as entidades que fornecem e tomam o serviço 
temporário é de suma importância, e neste documento deve constar, obrigatoriamente, o motivo 
justificador da demanda do trabalho temporário (art. 9º da Lei nº 6.019/1974) e a modalidade da 
remuneração da prestação de serviços, discriminando claramente discriminadas as parcelas relati-
vas a salários e encargos sociais dos temporários.

“A desobediência a tais comandos implica em sua automática descaracterização, dando origem 
a um contrato de trabalho clássico, por tempo indeterminado, formando-se o vínculo diretamente 
entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora dos serviços. De toda forma, mesmo que res-
peitados os ditames legais, a jurisprudência fixou que remanescerá a responsabilidade subsidiária 
da empresa tomadora, por eventual inadimplemento por parte da empresa prestadora. Por fim, na 
hipótese de falência da empresa de trabalho temporário, por força do art. 16 da Lei nº 6.019/1974, 
a tomadora torna-se responsável solidária pelos eventuais débitos trabalhistas”, exemplifica Cahen.

UMA SÉRIE DE DIREITOS É ASSEGURADA AO TRABALHADOR TEMPORÁRIO, 
DE ACORDO COM O ART. 12 DA LEI Nº 6.019/1974

a� remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, 
calculada à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional;

b� jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo de 20%;
c� férias proporcionais, nos termos do art. 25 da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;
d� repouso semanal remunerado;
e� adicional por trabalho noturno;
f� indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido;
g� seguro contra acidente do trabalho;
h� proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com as alterações intro-

duzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, item III, letra c, do Decreto nº 72.771, de 6 de setembro 
de 1973).

Também são assegurados aos trabalhadores temporários: seguro-desemprego; vale-transporte; adicional de insa-
lubridade ou periculosidade; 13º salário; licença-paternidade de cinco dias; salário-maternidade, enquanto persistir 
a relação de emprego, ou seja, durante a vigência do contrato temporário; salário-família; cadastramento no PIS; 
FGTS; multa de 40% sobre o FGTS em caso de despedida sem justa causa.
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ESTÁGIO
Sancionada em 2008, a Lei do Estágio (nº 11.788) cumpre 

um papel fundamental na formação de profissionais que ini-
ciam sua jornada em busca de uma colocação no mercado de 
trabalho. A legislação complementa a formação educacional 
proporcionada por escolas, faculdades, cursos de especiali-
zações e de pós-graduação, além de outras formas tradicio-
nais de ensino.

A ideia do instituto do estágio está no fato de que o pro-
fissional adquira, na prática cotidiana, a experiência e o co-
nhecimento técnico, a fim de desenvolver um trabalho den-
tro dos parâmetros pretendidos pela empresa, sem que isso 
atrapalhe seus estudos. Esta etapa, por sinal, busca dar ao estagiário a qualificação necessária 
para o trabalho em equipe, a tomada de decisões e a resolução de situações imprevistas, entre 
outros atributos cada vez mais valorizados.

O estágio tem como finalidade preparar o estudante que frequenta curso regular em institui-
ções de ensino superior, educacional profissional, de ensino médio ou de educação especial, ao 
trabalho, visando o aprendizado do estudante sobre as competências da profissão que ele almeja 
ter futuramente. O objetivo principal é o aprendizado da atividade profissional e a contextualiza-
ção curricular, visando o desenvolvimento e o fortalecimento do estudante.

“Trata-se de um contrato trilateral do qual fazem parte o tomador de serviço (empresa-ceden-
te), a instituição de ensino e o estagiário, e todos os direitos e deveres estabelecidos pela própria 
lei são respeitados. Caso as formalidades não sejam observadas, a relação de estágio poderá ser 
descaracterizada e ser configurado o vínculo empregatício”, frisa a advogada Márcia Conceição 
Alves Dinamarco, coordenadora da equipe de Direito do Trabalho da Innocenti Advogados Asso-
ciados, enfatizando que milhares de contratos de estágios são diariamente discutidos e aprecia-
dos na Justiça do Trabalho, com o objetivo de apurar se não há fraude na contratação.

Além disso, o estágio deve ter acompanhamento efetivo pelo professor-orientador da institui-
ção de ensino e por um supervisor da empresa concedente, procedimento comprovado por meio 
de relatórios, incluindo o aproveitamento curricular do estagiário, com as atividades desempenha-
das. “O descumprimento de qualquer uma dessas condições ou obrigações contidas no Termo 
de Compromisso de Estágio caracterizará o vínculo de emprego do educando com a parte conce-
dente”, elucida a advogada.

A contratação de estagiários é um processo simples. As pessoas jurídicas de direito privado e/
ou de direito público, bem como profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados, 
podem oferecer estágio, desde que cumulativamente assumam as responsabilidades previstas no 
art. 9º da Lei nº 11.788/2008.
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“A jornada de trabalho do estagiário é diferenciada e sempre deve constar do Termo de Com-
promisso de Estágio, sendo obrigatoriamente compatível com as atividades escolares e não ul-
trapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 
ou 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular”, esclarece Márcia.

Segundo ela, se o curso realizado pelo estagiário alternar teoria e prática, a jornada pode ser 
de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 
instituição de ensino, conforme o parágrafo 1º do art. 10 da Lei nº 11.788/2008.

Além disso, salienta a advogada, o estagiário-profissional – não obrigatório – nunca poderá ser 
contratado por prazo superior a dois anos dentro da mesma empresa – exceto se for uma pessoa 
com necessidades especiais –, deverá receber uma bolsa auxílio como forma de contraprestação 
e auxílio-transporte, sendo que a concessão de eventuais benefícios como vale-alimentação ou 
plano de saúde não caracteriza vínculo empregatício.

O estagiário deverá exercer as funções fixadas no Termo de Compromisso de Estágio, desde 
que sejam adequadas com as atividades da empresa e com o objetivo do estágio, que deve ter re-
lação com o curso realizado. “Isso é muito mais fácil de vislumbrar quando o estágio é concedido 
a um aluno de ensino técnico profissional ou aluno de nível superior, diante da opção da escolha 
do curso que demonstra a carreira que o estagiário deseja seguir”, explica a coordenadora da 
equipe de Direito do Trabalho da Innocenti Advogados Associados.

De acordo com Márcia, quando o estagiário é um aluno de ensino médio, para que sejam 
adequadas às atividades a serem contratadas, é mais complexa essa identificação em busca da 
educação plena e consistente ao estagiário, assegurando que ele tenha acesso a informações e 
atividades úteis para a vida pessoal e profissional. Poderá ter atividades que envolvam informá-
tica, organização de agenda, organização de financeiro (recebimentos/pagamentos), postura em 
ligações, entre outras.

“Não importa se uma empresa obterá ganhos econômicos contratando estagiários, já que são 
inevitáveis à medida que existe uma prestação de serviço. Na realidade o importante é cumprir 
os objetivos legais que a Lei de Estágio determina, isto é, oferecer aos estudantes uma melhor 
qualidade na formação de conteúdo social e profissional, eis então o maior benefício do contrato 
de estágio”, complementa a advogada.
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O ART. 3º DA LEI Nº 11.788/2008 DISPÕE QUE O ESTÁGIO NÃO CRIA VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO SE ESTIVEREM PRESENTES OS SEGUINTES REQUISITOS

I� Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 
da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adul-
tos e atestados pela instituição de ensino;

II� Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e

III� Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

A LEI É CLARA. SETE PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS 
NA HORA DE CONTRATAR UM ESTAGIÁRIO

I� celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o 
educando, zelando por seu cumprimento;

II� ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 
educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultu-
ral;

III� indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida 
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;

IV� contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, 
cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme 
fique estabelecido no termo de compromisso;

V� por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das ativi-
dades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

VI� manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; e

VII� enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória 
ao estagiário.
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PONTO ELETRÔNICO AJUSTA CONTROLE DE HORAS EXTRAS
Criado em razão da modernidade dos meios tecnológicos, o re-

gistro de horário eletrônico (regulado pela Portaria nº 1.510/2009 
do Ministério do Trabalho e Emprego) proporciona maior eficácia 
no controle de jornada e, consequentemente, ajuda a evitar fraude 
do empregador em relação a não marcação do efetivo horário de 
prestação de serviços do empregado. Paralelamente, afere se o co-
laborador prestou serviços durante todo o horário contratualmente 
estipulado, se trabalhou menos ou em sobrejornada.

“Da parte de quem contrata, é importante para mensurar a 
produtividade do empregado, enquanto este, por sua vez, pode 
conferir, com segurança, o tempo efetivamente trabalhado e as eventuais horas extras a serem 
recebidas ou compensadas. Afinal, o assunto invariavelmente é foco de debates envolvendo, por 
exemplo, instrumentos como banco de horas ou compensação de horas”, pondera o advogado 
Paulo Roberto Fogarolli Filho, do escritório Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados.

A regra geral é que a jornada de trabalho seja efetivamente controlada pelo empregador. De 
acordo com determinação do art. 74, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
os estabelecimentos com mais de dez trabalhadores deverão, obrigatoriamente, anotar a hora 
de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso.

O advogado destaca que apenas os horários de entrada (início do trabalho) e saída (término do 
trabalho) deverão ser registrados. Assim, o horário de intervalo não precisará ser anotado, deven-
do, somente, constar a pré-assinalação no próprio cartão de ponto, que se encontra à disposição 
não só no artigo em questão, mas também no Art. 13 da Portaria nº 3.626/1991 editada pelo Mi-
nistro do Trabalho e pela Previdência Social.

“Com efeito, o horário assinalado nos controles de ponto de maneira invariável, uniforme, será 
considerado ‘britânico’ e sua validade poderá ser questionada por ação judicial proposta pelo 
empregado, ou então, pelo auditor fiscal do trabalho em eventual fiscalização do trabalho. A juris-
prudência do Tribunal Superior do Trabalho é unânime neste sentido, inclusive, a partir da edição 
da Súmula 338”, esclarece.

O registro eletrônico de ponto e a utilização obrigatória do Sistema de Registro de Ponto 
(SREP), além de fixar critérios para a identificação do empregado, armazenamento das informa-
ções e as definições para os fabricantes dos registros de ponto eletrônico, proporcionou enorme 
segurança na relação de trabalho. “O SREP demonstrará efetivamente o tempo trabalhado pelo 
empregado, de modo que as empresas não exigirão jornada fora dos limites estabelecidos por 
lei”, explica Fogarolli Filho.

Por outro lado, destacamos que o empregador poderá adotar outra modalidade de controle 
da jornada, desde que autorizados por Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de 
Trabalho, conforme estabelece a Portaria nº 373/2011 do MTE.
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No tocante às jornadas não controladas, existe uma flexibilização no controle e fiscalização do 
horário de trabalho prestado pelo empregado, ou seja, em razão das atividades e tarefas diárias 
do empregado, não será possível para o empregador realizar um efetivo controle de horário. Se-
gundo o advogado, o art. 62 da CLT dispõe exatamente neste sentido, destacando duas catego-
rias de empregados não sujeitas a controle de jornada.

“A primeira categoria seria aquela em que os empregados prestam serviços externos incompa-
tíveis com a fixação de horário de trabalho, por exemplo, teletrabalho, vendedor externo, entre 
outros. A segunda é composta por empregados que exercem cargo de gestão na empresa”, en-
fatiza Fogarolli Filho, salientando que, em ambas as categorias, os empregados estarão excluídos 
do direito ao recebimento de horas extraordinárias, direito aos descansos e às regras relativas ao 
horário noturno, fazendo jus, apenas, ao descanso semanal remunerado.

VOLUNTARIADO
A sucessiva expansão do Terceiro Setor no Brasil, inclusive 

com a aceleração da profissionalização das atividades, tem sido 
pródiga em tornar mais fácil o gerenciamento deste modelo. 
Como esta relação entre o voluntário, a instituição favorecida 
e a empresa que fomenta essa prática pode ser interpretada 
de diferentes formas por essas partes, a transparência e a res-
ponsabilidade com os compromissos assumidos por todos são 
fatores fundamentais para o sucesso do trabalho desenvolvido.

“De um lado, a instituição não pode deixar de cumprir a le-
gislação trabalhista e previdenciária vigente, tratando o traba-
lho como se fosse voluntário quando, em verdade, a relação en-
tre as partes seja de emprego. Do outro, o voluntário deve atuar 
tanto quanto possível de modo profissional – e não amador, 
como ocorre muitas vezes. Por fim, a empresa não deve exigir 
a participação de seus colaboradores no voluntariado, apenas incentivá-los”, afirma a advogada 
Priscila Pasqualin Afonso de Souza, responsável pela área de Terceiro Setor do PLKC Advogados 
e diretora jurídica do Instituto Reciclar.

Segundo ela, que também acumula os cargos de diretora-executiva do Instituto Spiralis e de 
conselheira fiscal do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), a Lei do Volun-
tariado (nº 9.608/1998) trouxe mais clareza ao mercado, diferenciando esta relação de emprego, 
ante a ausência de um de seus requisitos fundamentais: a onerosidade. “O voluntário não pode 
receber qualquer valor pelo serviço prestado. A lei, no entanto, permite o reembolso de despe-
sas. Isso, combinado com o trabalho voluntário em geral ser habitual, pode gerar confusão desta 
relação com a de emprego”, pondera.

A legislação define quatro características essenciais do serviço voluntário – ser prestado por 
pessoa física; marcado pela espontaneidade; em favor de instituição sem fins lucrativos com obje-
tivos sociais; e sem remuneração.
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A advogada esclarece que a legislação exige a formalização obrigatória, por Termo de 
Adesão, entre a instituição e o voluntário com dados da instituição e do voluntário; descrição 
da atividade voluntária e das condições de seu exercício (local, dias, horários etc.); prazo de 
vigência, definido ou indeterminado; e reembolso de despesas com material, alimentação, 
transporte, hospedagem, serviços de terceiros etc., desde quando expressamente aprovado 
pela instituição e mediante recibo descrevendo a despesa reembolsada e a cópia do compro-
vante de pagamento pelo voluntário.

Embora não exigida pela lei, é recomendável a formalização da rescisão do Termo de Adesão, a 
pedido da instituição ou do voluntário. Os serviços de gestão prestados por dirigentes voluntários 
são formalizados nos documentos societários da instituição, e não em Termo de Adesão.

“A empresa também precisa atender diversas diretrizes para poder atuar com voluntariado. Em 
primeiro lugar, que o tempo do trabalho voluntário não seja considerado na jornada de trabalho 
do voluntário; e que os acidentes ocorridos no exercício do voluntariado não sejam considerados 
acidentes de trabalho. O trabalho voluntário deve ser facultativo e não remunerado; estar descrito 
em Termo de Adesão com a instituição favorecida com cópia para as partes e a empresa emprega-
dora; e ter o horário de saída do emprego e de início do serviço voluntário anotados em controle 
especial, ainda que a empresa não tenha controle de ponto”, frisa o advogado Thiago de Carva-
lho e Silva, da área trabalhista do PLKC Advogados.

De acordo com ele, as novas normas contábeis passaram a exigir da instituição favorecida 
a contabilização do valor do serviço voluntário, inclusive para os serviços dos dirigentes. “O 
valor pode ser indicado no próprio Termo de Adesão, a partir de declaração do voluntário, 
se o serviço fosse remunerado; ou a partir de informações públicas de valoração de serviços 
equivalentes”, esclarece.

DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO E DO VOLUNTÁRIO
Tanto o voluntário quanto a instituição devem cumprir o contratado no Termo de Adesão com 

profissionalismo.

O voluntário deve se manter alinhado com as necessidades da instituição e deve ser diligente 
e compromissado.

Qualquer desistência ou alteração no serviço deve ser combinada.

O voluntário deve respeitar as normas, inclusive as de segurança e medicina do trabalho, e a 
imagem da instituição.

O voluntário deve se responsabilizar por dano que causar à instituição.

A instituição deve dar ao voluntário todas as informações para o desenvolvimento do serviço.

O voluntário tem direito ao reembolso das despesas previamente aprovadas.
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COOPERATIVISMO
Outra forma de contratação – com restrições da Justiça 

do Trabalho – é a que envolve as sociedades cooperativas 
(admitida pela Lei nº 5.674/1971), que em seu art. 3º prevê 
que pessoas se obrigam reciprocamente a contribuir com 
bens e serviços para o exercício de uma atividade econômi-
ca, de proveito comum e, mais ainda, sem objetivar lucro.

As cooperativas se classificam também de acordo com o 
objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por 
elas ou por seus associados – agropecuário, consumo, cré-
dito, educacional, especial, habitacional, mineral, produção, 
saúde, serviço, trabalho, entre outras. Além das modalida-
des de cooperativas já consagradas, caberá ao respecti-
vo órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se 
apresentem. As cooperativas que apresentarem mais de um objeto de atividades serão conside-
radas mistas.

A partir da Lei nº 8.949/1994, que alterou o art. 442 da CLT, qualquer que seja o ramo da ativi-
dade cooperativa não existe vínculo de emprego entre ela e seus associados, nem entre estes e 
os tomadores de serviços daquela.

“Com isso, grande parte das empresas, não somente pequenas e médias, mas também multi-
nacionais, vem se utilizando dessa condição legal, muitas vezes não com o intuito de burlar a legis-
lação trabalhista e previdenciária, mas por mero despreparo e falta assessoramento adequado, o 
que acarreta um enorme passivo trabalhista. Assim, o que era para reduzir custo acaba onerando 
demasiadamente empresas que optam por esse tipo de contratação”, afirma a advogada traba-
lhista Ana Paula Simone de Oliveira Souza, do escritório Peixoto e Cury Advogados.

Links: www.mte.gov.br | www.mpas.gov.br | www.dieese.org.br | www.cenam.org | www.mackenzie.br | www.trigueirofontes.
com.br | www.lucon.adv.br | cocrivelli.com.br | plkc.com.br | www.innocenti.com.br | www.mtostes.com.br | www.dgcgt.com.
br | www.emerenciano.com.br | www.peixotoecury.com.br | www.marinsbertoldi.com.br | www.tostoadv.com
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TERCEIRO SETOR NA MARCA DO PÊNALTI
Por Luciano Guimarães

eSocial facilitará rastreabilidade eletrônica de inconformidades no cumprimento das obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias por empresas e organizações não governamentais

Embora a recente prorrogação – para outubro – do prazo de início do cronograma de entrega 
dos arquivos relativos ao eSocial tenha aliviado um pouco a pressão sobre os empregadores de 
todo o país, ela também serviu para proporcionar – inclusive às organizações sociais – mais tempo 
para se adaptar a esta nova obrigação.

Complexo por natureza, o projeto do governo federal tem o objetivo de unificar o envio de in-
formações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados, por meio da transmissão de 
mais de 40 eventos específicos. O eSocial substituirá documentos como Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged).

A mudança de data acabou sendo benéfica até para o próprio governo, uma vez que não há 
nem mesmo um layout aprovado para que o eSocial possa ser incorporado aos sistemas tecno-
lógicos das empresas e dos demais empregadores, como as entidades imunes e isentas (ONGs).

Neste último caso, por exemplo, o prazo para entrada no projeto ainda será discutido pelas 
autoridades envolvidas, pois as organizações sociais também são empregadoras sujeitas a todos 
os efeitos das leis e às mesmas obrigações em relação aos direitos do trabalhador.

“As empresas e as ONGs estão correndo contra o tempo para se adaptar, mas uma parcela 
considerável ainda está patinando, não apenas porque o SPED e o eSocial impõem custos mais 
elevados, mas porque ainda falta muita mão de obra profissional capacitada que compreenda as 
funcionalidades dessas novas sistemáticas”, explica Carlos Meni, presidente da Wolters Kluwer 
Prosoft no Brasil, multinacional provedora de softwares fiscais, contábeis e de recursos humanos.

Em recente pesquisa intitulada “O impacto do eSocial nas empresas contábeis”, a companhia 
da área de TI evidenciou um cenário preocupante: 39% das 1.416 empresas contábeis participan-
tes do levantamento sequer começaram a desenvolver estudos e estratégias para adaptar-se a 
esta nova realidade. Outro dado inquietante mostra que 36% das organizações entrevistadas – es-
tabelecidas em 370 cidades – ainda não promoveram qualquer mudança de rumo.

“O eSocial trata de empregadores e não de pessoas jurídicas, assim, todos os que contratam 
estão sujeitos às mesmas burocracias deste projeto. As ONGs com empregados terão que enviar 
o arquivo inicial com todos os seus empregados e tabelas, bem como os arquivos com a movimen-
tação da folha de pagamento e todos os eventos trabalhistas periódicos”, afirma Márcio Massao 
Shimomoto, sócio-diretor da paulistana King Contabilidade.
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O escritório está aproveitando o maior intervalo para o 
envio dos dados ao governo para incrementar ainda mais o 
saneamento dos cadastros de seus clientes, procedimento 
imperativo que vem sendo realizado a pleno vapor nas qua-
tro organizações não governamentais atendidas pela em-
presa contábil. “A unifi cação das bases de dados de empre-
gados e empregadores é essencial para evitar confl itos em 
função da existência de dados incorretos sobre uma mesma 
pessoa”, salienta o empresário contábil.

De acordo com Shimomoto, a partir do eSocial a desor-
dem nas informações poderá literalmente travar todos os 
sistemas, desaguando em um cenário catastrófi co compos-
to por milhares de trabalhadores sem poder receber salários e outros benefícios, porque as em-
presas não conseguirão gerar folhas de pagamento nem recolher os devidos tributos às autorida-
des tributárias.

“A experiência do dia a dia mostra que as mulheres serão as mais prejudicadas pelas 
divergências cadastrais, pois a esmagadora maioria muda de sobrenome ao se casar, sem 
que esta informação seja atualizada em todos os órgãos públicos, como Caixa Econômica 
Federal, Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal e Sistema Único de Saúde”, pondera 
o sócio-diretor da King Contabilidade.

PANO PARA MANGA
Se empresários e governo já perceberam que o eSocial ainda vai dar muito pano para manga, 

o Judiciário rubrica esta assertiva já esperando o aumento do volume de demandas envolvendo 
processos com alguma ligação com o projeto, levando os magistrados também a procurar enten-
dê-lo melhor.

Isto porque a distribuição de processos e de informações trabalhistas interempresas é justa-
mente outro ponto de impacto no risco da implantação do eSocial, pois os escritórios contábeis 
dependem das informações fornecidas por seus clientes em conformidade com o prazo e a qua-
lidade requeridos.

Para chancelar esta perspectiva, o próprio ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João 
Oreste Dalazen, enfatiza que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já cumpriu o seu papel, 
mas hoje deixa muito a desejar.

“Primeiro, porque é uma regulação rígida e fundada na lei federal, que praticamente engessa 
toda relação entre patrão e empregado; segundo, é excessivamente detalhista e confusa, o que 
gera insegurança jurídica, e, inevitavelmente, descumprimento, favorecendo o aumento de ações 
na Justiça; e terceiro, está cheia de lacunas. O mundo e a sociedade evoluíram. Tudo mudou, ex-
ceto a legislação trabalhista”, argumenta em entrevista à revista Consultor Jurídico.
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MUDANÇA CULTURAL
Para o professor Roberto Dias Duarte, sócio e presidente do conselho de administração da 

NTW Franchising, as ONGs têm características similares às das pequenas empresas – contabilida-
de terceirizada, pontos de não conformidade trabalhista e procedimentos pouco padronizados.

“Automatizar processos confusos e mal definidos é uma tarefa hercúlea, até mesmo cruel. A 
maioria das pessoas jurídicas, incluindo as ONGs, não cumpre rigorosamente a legislação traba-
lhista. Com a implantação do eSocial, teremos as inconformidades trabalhistas e previdenciárias 
identificáveis e rastreáveis eletronicamente”, argumenta.

Duarte reforça este conceito, alegando que as formas de comunicação entre empresas e or-
ganizações contábeis são, por sua vez, as mais variadas possíveis. “Telefonemas, recados, docu-
mentos e anotações em papel, e-mails, planilhas, mensagens instantâneas, e até mesmo as redes 
sociais, são utilizadas para informar dados do empregado, admissões, rescisões, atestados, faltas, 
horas-extras, afastamentos etc. Também serão necessários para serviços tomados de cooperativas 
ou cessão de mão de obra, aquisição de produção rural, entre outros”, explica.

De acordo com o contador José Adriano Pinto, coordenador científico da BlueTax Treinamento, 
o maior impacto para as ONGs será o aumento do monitoramento das informações prestadas so-
bre a isenção previdenciária de entidades sem fins lucrativos e a verificação dos registros relacio-
nados com Parcerias Público-Privadas (PPP), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Comunicação 
de acidente de trabalho (CAT), Certidão de Débitos Tributários (CDT), estabilidade e demais even-
tos celetistas previstos no eSocial.

“O eSocial vai obrigar empresas e organizações sociais a passar – mais cedo ou mais tarde – por 
uma profunda mudança cultural no modo como realizam seus processos internos para o abasteci-
mento das obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas.

Por outro lado, as organizações também precisam se preparar para investir recursos para in-
crementar sua infraestrutura tecnológica, capacitar pessoas a lidar com esse novo volume de da-
dos processados, assim como melhorar a qualidade das informações prestadas. O eSocial exigirá 
atenção e dedicação das organizações para o cumprimento das exigências dentro dos prazos 
requeridos”, ressalta José Adriano.

O assunto tem causando tanta preocupação para empresas e organizações sociais que diver-
sos eventos estão sendo realizados pelo Brasil – de cursos e treinamentos a seminários e fóruns 
– envolvendo não apenas o eSocial, mas todos os subprojetos do Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED), que desde 2006 vem sendo implementado no país.

Quem atua no segmento de TI e diariamente se depara com milhares de alterações nas legis-
lações trabalhistas e previdenciárias precisará estar plenamente capacitado para evitar possíveis 
equívocos ou ausências de dados, problemas que podem gerar pesadas multas.

Segundo a legislação vigente, um colaborador não pode iniciar suas atividades sem registro. 
“Atualmente, o registro se dá através da ficha de registro de empregado – em papel no ambiente 
da empresa. A partir do eSocial este processo será realizado em ambiente não controlado pelo 
contratante”, pondera Mauro Negruni, diretor de serviços da Decision IT, software house gaúcha 
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especializada no desenvolvimento de soluções voltadas ao SPED e que em abril passado levou 
renomados especialistas a Porto Alegre, onde organizou um concorrido fórum sobre o tema.

O executivo reforça seu entendimento sobre o eSocial, lembrando que a ocorrência de qual-
quer evento incompatível com a data de admissão certamente levará o sistema de cruzamento de 
dados a alertar os agentes fiscalizatórios.

Negruni vai mais além, chamando a atenção para um aspecto que pode passar despercebido: 
o “Registro Y612”, relativo a informações para as entidades isentas e imunes, conforme prevê a 
legislação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que busca 
capturar os valores pagos aos dirigentes destas organizações.

“A partir das informações prestadas, será possível verificar se há remuneração tributada aos 
gestores de todas as organizações na condição imune ou isenta, quebrando – se o cruzamento de 
dados com a Dirf ou o eSocial for eficiente – um ciclo vicioso em que haja transferência de renda 
de uma entidade para uma pessoa física sem a devida tributação”, ilustra.

A data de início de vigência do eSocial está se aproximando, e cada segundo ganho nesta cor-
rida é fundamental para que empresas e organizações não governamentais se blindem contra as 
reais possibilidades de erros e equívocos na hora de enviar os arquivos para a autoridade tributá-
ria. Até lá, e para sempre, todos estarão na marca do pênalti.
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REMUNERAR OU NÃO REMUNERAR? 
EIS A QUESTÃO

Por Paula Craveiro

Dúvida frequente no dia a dia de associações e de fundações, a remu-
neração de dirigentes é, ao mesmo tempo, simples de ser entendida 
e cercada de mitos

Uma dúvida comum às entidades do Terceiro Setor refere-se à remu-
neração de dirigentes: afinal, é permitido ou não pagar pelo serviço de 
seus diretores? Embora o tema seja muito debatido, ainda há uma série 
de informações incorretas circulando por aí.

Para começar, é preciso entender que a questão da proibição da remuneração de dirigentes 
teve origem nas legislações administrativas e tributárias aplicáveis às instituições sem fins lucrati-
vos que pretendiam obter determinados regimes jurídicos especiais. “Essas leis proibiam a exis-
tência de diretores remunerados em seu quadro de colaboradores como condicionante à obten-
ção de um título, como o de Utilidade Pública Federal (UPF), ou algumas isenções fiscais – que 
não devem ser confundidas com imunidades tributárias, pois elas são reguladas pela Constituição 
da República e pelo Código Tributário Nacional, que vedam a distribuição de lucros, mas nada 
dizem sobre a questão da remuneração de dirigentes. Nesse sentido, a instituição que optasse 
por adotar profissionais remunerados em sua direção não alcançaria esses benefícios legais con-
dicionados, porém isso não quer dizer que ela estivesse ilegal ou não pudesse funcionar”, explica 
Renato Dolabella, diretor jurídico da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito 
Privado (Fundamig) e presidente da Comissão de Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do 
Brasil de Minas Gerais (OAB-MG).

Assim, atualmente a remuneração de dirigentes e de diretores encontra-se positivada 
em legislação federal, de modo que não haja risco às entidades desde que alguns aspectos 
sejam observados.

Como reforça a advogada do escritório Nelson Wilians & Advogados Associados, coordenado-
ra do Núcleo Terceiro Setor, Renata Lima: “não há motivo plausível para se proibir ou restringir a 
remuneração de dirigentes, desde que atendidos os requisitos das leis que permitem essa ação. 
Não entendo porque este trabalhador/dirigente possa ter restringido o seu direito à remuneração 
pelos serviços que presta, afinal, todos os demais trabalhadores recebem pelo resultado de seu 
trabalho”, pontua.

REMUNERAÇÃO NÃO É DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
Para facilitar a compreensão, é importante explicar o que diferencia a “remuneração” da “dis-

tribuição de lucro”. 
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Remuneração é um pagamento efetuado após a realização de serviços prestados em prol da 
entidade no exercício de um determinado cargo. Em outras palavras, é o salário que o dirigente 
recebe ao final do mês trabalhado. “Remuneração é o resultado materializado em forma de pe-
cúnia por um trabalho prestado, ou seja, o dirigente estatutário ou não estatutário receberá uma 
determinada quantia pelo seu labor, pelas horas dedicadas em prol do desenvolvimento e cresci-
mento de determinada entidade”, explica Renata Lima.

Já a distribuição de lucro é a divisão de excedentes financeiros (lucro) sem que haja a realização 
de qualquer trabalho. Esse pagamento é feito meramente em função da posição que a pessoa 
detém dentro da entidade, porém sem que nenhum serviço tenha sido prestado. 

A partir desses conceitos, é possível perceber que a legislação de Terceiro Setor no Brasil nunca 
proibiu a remuneração dos dirigentes em termos absolutos. “No entanto, a distribuição de lucros 
sempre foi vedada em razão da ausência de finalidade lucrativa por parte das entidades. Contudo, 
isso não quer dizer que essa proibição se estendesse à remuneração de dirigentes, por se tratarem 
de situações distintas”, conclui Dolabella.

ENTENDENDO A LEGISLAÇÃO 
Em 28 de julho de 2015 foi publicada a Lei nº 13.151, que alterou as Leis nº 12.101/2009 (Lei do 

Cebas), nº 91/1935 (Lei do Título de Utilidade Pública Federal) e nº 9.532/1997. A partir de agora, 
em princípio, não há proibição para que uma instituição sem fins lucrativos remunere seus dirigen-
tes, desde que esse pagamento não se caracterize como distribuição de lucros.

O que mudou em relação à Lei nº 9.532/1997?
A nova lei promoveu alterações na redação do artigo 12, parágrafo 2º, da lei nº 9.532/1997, 

que proibia a remuneração de dirigentes de entidades sem fins lucrativos para que estas pu-
dessem gozar dos benefícios da imunidade e de isenção tributárias. A nova redação excluiu 
a restrição à remuneração de dirigentes para as associações assistenciais e as fundações, e a 
autorizou para aqueles que atuam efetivamente na gestão executiva. 

O que mudou em relação à Lei nº 12.101/2013?
Até 2013, as entidades de assistência social que pretendessem obter o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Cebas) junto aos Ministérios da Educação e Cultura (MEC), da 
Saúde (MS), e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) estavam expressamente proi-
bidas de remunerar seus dirigentes, nos termos da Lei nº 12.101/2009. 

REMUNERAÇÃO è o pagamento efetuado após a realização de serviços prestados em prol da entidade no exercício de um 
determinado cargo.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO è a divisão de excedentes financeiros sem que haja a prestação de serviços. Pagamento feito 
meramente em função da posição que a pessoa detém dentro da entidade.
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Com a nova redação trazida pela Lei nº 13.151/2015, as associações assistenciais e as fundações por-
tadoras de Cebas também poderão pagar seus dirigentes a valor de mercado – tanto os dirigentes es-
tatutários (atentando ao limite de até 70% do valor da remuneração dos servidores do Poder Executivo 
Federal e o teto global de cinco vezes esse limite, aplicável à soma de todos os valores pagos a título de 
remuneração de dirigentes estatutários), quanto aqueles contratados sob a Consolidação das Leis do 
Trabalho podem receber remuneração sem prejuízo ao Cebas da instituição, desde que observados os 
requisitos exigidos pela lei, como ausência de grau de parentesco entre dirigentes remunerados e pes-
soas vinculadas à instituição, limite máximo de remuneração coletiva aos dirigentes, entre outros.

“A partir da Lei nº 13.151/2015, agregaram-se àqueles requisitos: limite de remuneração a valor 
de mercado na região correspondente à área de atuação da instituição; valor da remuneração 
fixado pelo órgão de deliberação superior da instituição (Assembleia Geral para as associações e 
Conselho Curador para as fundações, no mais das vezes), formalizado em ata; e comunicação ao 
Ministério Público no caso das fundações”, elucida o advogado e presidente da Comissão de Di-
reito do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Paraná (OAB-PR), Leandro Marins de Souza.

A legislação prevê ainda a possibilidade de remuneração de dirigentes não estatutários com 
vínculo empregatício. Neste caso, os poderes de representação não estão previstos em estatuto, 
mas sim em um documento à parte, como uma procuração. 

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO À LEI Nº 91/1035?
A nova legislação também trouxe alterações à Lei nº 91/1035, que tratava da declaração das 

entidades como de Utilidade Pública Federal (UPF), única legislação federal que ainda vedava a 
remuneração de dirigentes, mesmo após o advento da Lei nº 12.868/2013, que passou a permitir 
que entidades detentoras do Cebas remunerassem seus dirigentes. Agora, as associações assis-
tenciais e as fundações que possuírem a titulação de UPF podem pagar os dirigentes que atuam 
efetivamente na gestão executiva, respeitados os limites máximos os valores praticados pelo mer-
cado na região correspondente à sua área de atuação. Contudo, a nova lei não esclarece o que 
se entende por “associações assistenciais”, fato que pode gerar dúvidas entre as entidades do 
Terceiro Setor e os órgãos públicos.

A partir da Lei nº 12.868/2013, as mesmas permissões dadas às entidades detentoras do Cebas 
passaram a beneficiar as instituições isentas ou imunes do IRPJ e da Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL) nos termos da Lei nº 9.532/1997. As instituições sem fins lucrativos que se en-
quadram nos requisitos dos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532, com as alterações da Lei nº 12.868/2013 
e, agora, da Lei nº 13.151/2015, continuam isentas ou imunes mesmo que seus dirigentes sejam 
remunerados.

“Com essas mudanças, as principais normas aplicáveis ao Terceiro Setor que ainda vedam 
a remuneração de dirigentes são as referentes à obtenção dos títulos de Utilidade Pública. 
Contudo, é importante que essas leis também venham a ser alteradas, pois a profissionaliza-
ção da direção das organizações não governamentais é um passo fundamental para aumentar 
a eficiência de seu trabalho social”, pontua o advogado Renato Dolabella.
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CONFIGURAÇÕES JURÍDICAS DE ONGS QUE PERMITEM A REMUNERAÇÃO
Hoje, observados os limites impostos pela Lei nº 13.151/2015, é permitida a remuneração de 

dirigentes de instituições sem fins lucrativos sem que haja prejuízo à isenção ou à imunidade do 
IRPJ e da CSLL.

“Na análise da situação específica de cada organização, no entanto, deverão ser levados 
em conta diversos fatores antes de se decidir pela instauração do regime de remuneração de 
dirigentes, como: o interesse ou não de obtenção de títulos de utilidade pública municipal e es-
tadual, que continuam proibindo a remuneração; o interesse ou a necessidade de inscrição em 
Conselhos de Políticas Públicas, que continuam vedando a remuneração, entre outros”, adverte 
o advogado Leandro Marins de Souza.

QUEM PODE SER REMUNERADO
Quando se opta pela adoção do regime de remuneração, al-

guns cuidados devem ser levados em conta. Segundo Souza, essa 
possibilidade de remuneração para o dirigente deve ser analisa-
da de acordo com a realidade de cada organização. Também é 
importante destacar que a responsabilidade do gestor quanto à 
remuneração não se exime e, ao assumir o comando da entida-
de, ele deve ser conhecedor da legislação vigente.

A entrada em vigor da Lei nº 13.151/2015 passou a permitir a 
remuneração dos dirigentes das fundações e associações assis-
tenciais desde que:

• atuem na gestão executiva;

• a remuneração respeite o limite máximo dos valores praticados na região de atuação;

• o valor da remuneração seja estipulado pelo órgão superior da entidade e lavrado em ata; e

• em caso de fundação, desde que haja a devida comunicação ao Ministério Público.

De acordo com os advogados, fica agora o desafio de compreender as alterações trazidas pela 
nova legislação e seus impactos sobre cada instituição, bem como entender o processo de adap-
tação da parcela da legislação do Terceiro Setor que ainda proíbe a remuneração de dirigentes, 
para fins de adequação à legislação federal que passa a acolher a permissão de remuneração para 
todos os regimes jurídicos. 
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LEI Nº 13.151, DE 28 DE JULHO DE 2015
Altera os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil; o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 
o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935; e o art. 29 da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre a finalidade 
das fundações, o prazo para manifestação do Ministério Público so-
bre suas alterações estatutárias e a remuneração dos seus dirigen-
tes; e dá outras providências.

(...)
Art. 1º O parágrafo único do art. 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se 
para fins de:

I – assistência social;
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico;
III – educação;

IV – saúde;
V – segurança alimentar e nutricional;

VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável;

VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção 

e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos;

VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos 
direitos humanos;

IX – atividades religiosas; e
X – (VETADO).” (NR)

Art. 2º O § 1º do art. 66 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 66...
§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá 
o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

...” (NR)

Art. 3º O inciso III do art. 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 67...
III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso 
de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a 

requerimento do interessado.” (NR)

Art. 4º A alínea a do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12...
§ 2º...

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos 
serviços prestados, exceto no caso de associações assistenciais 
ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão execu-
tiva, respeitados como limites máximos os valores praticados 
pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, 
devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior 
da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério 
Público, no caso das fundações;

...” (NR)

Art. 5º A alínea c do art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, delibera-
tivos ou consultivos não são remunerados, exceto no caso de 
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, 
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites 
máximos os valores praticados pelo mercado na região cor-
respondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fi-
xado pelo órgão de deliberação superior da entidade, regis-
trado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso 
das fundações.” (NR)

Art. 6º O inciso I do art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. ...
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, institui-
dores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, di-
reta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão 
das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribu-
ídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de as-
sociações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos 
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetiva-
mente na gestão executiva, respeitados como limites máximos 
os valores praticados pelo mercado na região correspondente à 
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de 
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comu-
nicação ao Ministério Público, no caso das fundações;

...” (NR)

Art. 7º     Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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TRABALHAR EM CASA? ISSO DÁ CERTO?
Por Paula Craveiro

Home Offi ce, também conhecido como telecommuting, pode 
ser uma interessante alternativa de trabalho para as organiza-
ções do terceiro setor

Já parou para calcular quanto tempo você gasta para fazer, 
diariamente, o percurso entre a sua casa e o seu local de traba-
lho? Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope), realizado em 2011, nas grandes cidades do 
país as pessoas desperdiçam cerca de 2h42 minutos de seus 
dias paradas no trânsito. Dados da ONG Nossa São Paulo con-
fi rmam a estimativa e mostram que, na cidade de São Paulo, a 
média é de 2h46 diárias. 

Além do tempo que se perde dentro do carro ou no trans-
porte público (que, principalmente nos grandes centros urbanos, tende a ser cada vez maior), há 
ainda a questão da despesa com combustível ou tarifas (ônibus, trem, metrô), o excesso de veícu-
los nas vias, a emissão de gases de efeito estufa (GEE), a poluição atmosférica, a poluição sonora, 
a emissão de CO2... Enfi m, existe uma série de problemas agregados a esse processo de ir e vir. 

Pensando nisso, muitas empresas estão compreendendo o home offi ce como uma maneira de 
garantir a qualidade de vida de seus colaboradores e, também, aproveitar melhor este tempo..

PRÁTICA CRESCENTE NO MUNDO CORPORATIVO
De acordo com estudo realizado em 2008 pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 

BR, ainda não atualizado pela entidade, cerca de 18% das empresas de pequeno e médio portes 
utilizam o trabalho remoto, e, nas grandes corporações, o número salta para 58%.

Realidade recente no cotidiano de algumas empresas, a prática registra crescimento em boa 
parte do mundo, inclusive no Brasil, onde ainda não há legislação para essa atividade. Segundo 
o Top Employers Institute, que pesquisa e certifi ca as práticas de Recursos Humanos de maior re-
levância em todo o mundo, 15% do total de companhias brasileiras já instituíram o sistema home 
offi ce para seus colaboradores – em 2012, esse índice era de apenas 6%. Contudo, o número ainda 
é baixo se comparado a outros países. O Reino Unido, por exemplo, tem um dos mais elevados 
índices (65%), seguido pela Holanda (60%) e pela Alemanha (58%).
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GANHANDO ESPAÇO NO TERCEIRO SETOR
Nos últimos anos, feliz e sabiamente, organizações do Terceiro Setor passaram a se apropriar, 

com os devidos ajustes, de ideias e práticas comumente aplicadas no mundo corporativo. A ade-
são ao home office, ou telecomutting, como também é conhecido, é uma das práticas que vêm 
sendo incorporadas ao cotidiano dessas entidades.

“Ainda é uma novidade no Brasil, mas acredito que esta já seja uma tendência, sobretudo para 
atividades mais administrativas e de gestão, que não requerem tanto a presença física de um cola-
borador. Creio que, devido às melhorias e ao barateamento dos serviços de acesso à internet e de 
telecomunicações, seja uma boa alternativa para as organizações sociais, independentemente de 
seu porte”, afirma Paulo Lima, diretor da ONG Viração Educomunicação, organização que adota 
a modalidade de trabalho, tanto de forma permanente, para membros da diretoria – como o pró-
prio Lima, que atualmente mora na Itália – quanto ocasionalmente, “quando algum colaborador 
necessita de um espaço de maior tranquilidade para poder trabalhar na fase de projetação ou de 
elaboração de relatórios e sistematização de projetos”.

Lima conta que, em países da Europa, há maior flexibilidade quanto ao “mundo do trabalho”. 
“Há mais flexibilidade em relação aos horários e à modalidade do trabalho em si, porém, sempre 
respeitando os direitos trabalhistas”, destaca. “Há, inclusive, governos locais que estão fazendo 
experiências-piloto nessa linha, como é o caso da Província Autônoma de Trento (Itália), em que 
parte de seus funcionários alterna períodos em home office e no escritório. Mesmo estando em 
home office, o funcionário possui uma linha telefônica dedicada, por exemplo, em contínua liga-
ção com seus colaboradores diretos”.

ibopeNo Brasil, a Fundação SOS Mata Atlântica é um bom exemplo de organização que tem 
aprimorado, ao longo de sua história, seus sistemas e modelos de gestão. Hoje, parte de seus 
funcionários trabalha em home office. “Essa iniciativa gerou resultados positivos não apenas para 
a organização, como a redução nos custos, como também contribuiu para a melhoria da quali-
dade de vida de nossos funcionários, que deixaram de desperdiçar tempo com a locomoção de 
suas casas até nosso escritório e passaram a aproveitar melhor esse período para a realização de 
outras atividades, tanto pessoais quanto profissionais”, explica Marcia Hirota, diretora de Gestão 
do Conhecimento da Fundação.

Desde a implementação do home office, o desempenho dos funcionários passou a ser medido 
por resultados em vez de horas de trabalho.

Dias úteis
Horas em trânsito

Média Brasil* Média São Paulo

1 dia 2h42 2h46

5 dias (semana) 13h30 13h50

22 dias (mês) 54h00 69h10

261 dias (ano) 704h42 722h06

Dias "perdidos" ± 29 dias ± 30 dias

*Ibope. **ONG Nossa São Paulo
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BONS MOTIVOS PARA ADERIR
Além dos pontos positivos destacados no início desta matéria, como a redução dos gastos 

com transporte ou combustível, e a diminuição do excesso de veículos nas vias, por exemplo, há 
ainda benefícios que afetam diretamente a saúde das pessoas, como a possibilidade de apro-
veitar melhor o tempo com a família e com os amigos; realizar atividades de lazer e esportivas, 
ato que contribui para a minimização da incidência de dores no corpo, obesidade e diminuição 
do colesterol; e a redução da poluição do ar, fator que mata, anualmente, cerca de 2,1 milhões 
de pessoas em todo o mundo, de acordo com estudo publicado em 2013 pelo periódico Envi-
ronmental Research Letters.

Outros fatores, mais subjetivos, também podem ser apontados, como maior concentração, uma 
vez que o ambiente não será tão movimentado quanto um escritório convencional; por ter evitado 
o percurso casa-trabalho, o colaborador iniciará seu dia descansado e com mais disposição; pos-
sibilidade de flexibilidade de horário; e mais autonomia e autogerenciamento das tarefas.

“Essa prática, a meu ver, permite o aumento da produtividade e maior promoção da autonomia 
no colaborador, o que acaba gerando maior satisfação pessoal. Com isso, a organização social sai 
ganhando, pois sempre terá colaboradores engajados com sua missão, sua causa, seus objetivos e 
sua visão de futuro. Outro benefício diz respeito à relação de trabalho, construída à base da plena 
confiança e da assunção de responsabilidades, o que fortalece a instituição”, comenta Paulo Lima.

Do ponto de vista das organizações sociais, os bons motivos vão mais adiante. Existe, entre 
outros pontos, a vantagem da redução de custos, com a desobrigação da manutenção de um es-
paço físico para todos os colaboradores (desterritorialização), por exemplo. É importante deixar 
claro que o home office não eliminará integralmente as despesas de uma ONG, mas certamente 
ajudará a reduzi-las.

Para que esse sistema de trabalho funcione adequadamente, a organização precisa colocar a 
disposição de seus colaboradores itens essenciais, como celular corporativo e/ou linha telefônica 
dedicada; sistemas de trabalho, de telefonia voip, de vídeo-conferência e de chat; computador 
e impressora. Em alguns casos, pode ser necessária, inclusive, a cessão de mesas e cadeiras. 
Também é fundamental que os colaboradores recebam ajuda de custo mensal – independente 
de salário – para despesas como energia elétrica e material de escritório, incluindo banda larga, 
segurança de internet e antivírus, aplicativos móveis, plataformas virtuais, entre outros, variando 
de acordo com as necessidades inerentes ao tipo de trabalho a ser desenvolvido.

Para que seu novo sistema de trabalho fosse possível, desde 2010 a SOS Mata Atlântica realiza 
investimentos em tecnologia da informação, como um sistema de comunicação à distância. “Nele, 
o ramal do colaborador funciona em qualquer local em que ele estiver, desde que seu computa-
dor esteja conectado ao sistema. Além disso, todos recebem apoio para ajustar sua estrutura de 
trabalho em casa, além de uma ajuda de custo para despesas com internet, entre outros”, afirma 
Mariana Machado, coordenadora do Programa de Incentivo às RPPNs da Fundação, que trabalha 
no sistema home office desde 2010.

A diretora Marcia Hirota explica que a organização contou com consultoria especializada para 
apoiá-los na transição. “As organizações precisam estar atentas a diversos detalhes, como uma 
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criteriosa análise do perfil profissional de sua equipe. Visto isto, os ganhos são muitos, como a 
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores”, destaca.

Márcia destaca, ainda, que essa iniciativa não se restringe a organizações de grande porte, 
como a que representa. “Todas as ONGs têm a possibilidade de modificar e aprimorar seus mo-
delos de trabalho, bastando, para isso, determinação, foco no trabalho a ser desenvolvido e, tam-
bém, muita pesquisa e conversa com outras entidades que já adotam o mesmo sistema”, sugere.

A IDEIA É BOA, MAS É PRECISO ATENÇÃO
Quando se fala em “trabalhar em casa”, é comum que se associe essa ideia à possibilidade de 

trabalhar de pijama, sentado sobre a cama, com a televisão ligada. Na prática, o assunto é bas-
tante sério e deve ser pensado com muito mais cuidado do que parece. Apesar de facilitar a vida 
do colaborador em alguns aspectos, o home office pode apresentar algumas armadilhas em seu 
dia a dia.

“É muito comum, por exemplo, que esses profissionais precisem lidar com a separação do que 
é ambiente e horário de trabalho e o que é de convívio familiar. É bem fácil se perder em meio a 
distrações como o filho querendo brincar ou um animalzinho de estimação passeando pelo local 
de trabalho. Manter-se motivado, mesmo sem o acompanhamento próximo de um chefe e de co-
legas, pode ser bastante complicado para algumas pessoas”, afirma o administrador de empresas 
e especialista em planejamento estratégico, Augusto Campos.

Lima ressalta que um ponto delicado, que merece muita atenção por parte das entidades do 
Terceiro Setor, é o acompanhamento das metas ou objetivos a serem alcançados. “É importante 
entrar em um comum acordo sobre as atividades a serem realizadas em um determinado tempo. 
Além disso, é preciso cuidar também para que haja uma fluida comunicação entre os colabora-
dores e quem cuida da gestão da organização. Quem trabalha home office não deve se sentir 
sozinho, isolado. É preciso lembrá-lo que ele faz parte de uma equipe e quem deve cuidar disso é 
a pessoa responsável pela gestão da equipe”, adverte.

Augusto Campos completa: “Toda a equipe que deve assumir esse tipo de postura, pois, do 
contrário, quem trabalha distância, remotamente pode se sentir um peixe fora d’água, solitário 
naquilo que faz. Portanto, a equipe deve se envolver também, deve participar, interagir”.

Para dar os primeiros passos nesta ainda nova modalidade de trabalho, é preciso que a organi-
zação faça uma profunda reflexão com sua equipe, a fim de verificar quais áreas ou atividades po-
dem ser realizadas à distância e por qual período de tempo (permanente ou ocasional). Também 
é preciso que se faça um projeto delineando os objetivos, as funções, o plano de trabalho, a mo-
dalidade de comunicação, a modalidade de reuniões, a apresentação dos resultados e momentos 
de frequente avaliação.

“É essencial que toda a equipe debata conjuntamente essa nova modalidade de trabalho, e 
não apenas o colaborador interessado e os gestores da organização. É preciso assumir uma con-
cepção e prática, alternando-se momentos de presença física e virtual ao longo do trabalho a ser 
desenvolvido”, ressalta Paulo Lima, da Viração Educomunicação.



Relações trabalhistas no Terceiro Setor

33

PROFISSIONAL, FIQUE DE OLHO!
De acordo com os especialistas consulta-

dos, a Revista Filantropia listou algumas di-
cas para quem deseja aderir ao home offi ce. 
Se sua organização já aderiu ou pretende 
adotar essa modalidade de trabalho, fi que 
atento às orientações.

Horários: o horário de trabalho deve 
ser adaptado aos demais horários de sua 
vida doméstica, de modo a buscar eficiên-
cia e redução do estresse. Além disso, é 
muito importante que se mantenha horá-
rios regulares.

Disciplina: esteja atento e focado duran-
te o trabalho. Evite distrações e interrupções necessárias. Crie uma rotina de trabalho.

Produtividade: identifi que em qual período do dia você é mais produtivo e certifi que-se de 
aproveitá-lo da melhor maneira possível para a realização de tarefas mais relevantes.

Registro: observe e registre as atividades que você costuma fazer quando começa a procrasti-
nar, e defi na o momento certo para pausas que permitam realizá-las (após o término do expedien-
te, após alcançar alguma meta).

Metas: defi na metas realistas e acompanhe-as todos os dias para certifi car que estejam sendo 
cumpridas, e eventualmente programe compensações.

 “Modo trabalho”: o fato de estar em casa pode ser, para algumas pessoas, um fator passível 
de equívocos. Para evitá-los, é necessário gravar em mente que você está em horário de expe-
diente – para algumas pessoas, basta vestir-se com a roupa que usariam para ir ao escritório, ou 
sentar-se em uma determinada escrivaninha. Para outras, verdadeiros rituais (envolvendo café, 
ouvir determinados programas de TV, dar uma volta na quadra etc.) são necessários.

Exclusividade: tenha um ambiente dedicado ao seu trabalho, com todos os recursos necessá-
rios, isolamento e silêncio. Evita trabalhar em espaços como sala de estar e cozinha.

Pausas: às vezes, quando o cansaço chega ou quando as ideias parecem não fl uir, é preciso 
fazer uma pausa no trabalho e procurar outra coisa para fazer. Vá tomar um café, dê uma volta no 
quarteirão, mas nunca se esqueça que, apesar da pausa, você permanece em horário de trabalho.
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PRINCIPAIS VANTAGENS DO HOME OFFICE
De acordo com Tatiane Ribeiro, criadora do projeto “Está na Área”, iniciativa que visava esti-

mular a adoção do home office no Brasil, morar perto do trabalho ou cumprir o expediente em 
casa traz uma série de vantagens para as empresas e organizações sociais, cujos benefícios es-
tendem-se ao meio ambiente e transforma a vida dos cidadãos de diversas maneiras. Entre elas, 
destacam-se:

• Redução dos custos. (transporte/combustível, alimentação).

• Aumento da produtividade.

• Mais qualidade de vida.

• Preservação do meio-ambiente (melhoria da qualidade do ar, redução da poluição sonora).

• Menos carros na rua, pistas mais livres.

• Redução do estresse e de diversas doenças, como ansiedade, obesidade e problemas respiratórios.
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CONSULTORIA PARA O TERCEIRO SETOR
FILANTR  PIARESPONDE

Por Thais Mendes Iannarelli

De acordo com a legislação vigente, as entidades sem fins lucrativos devem contratar 
jovens aprendizes? Qual a proporção?
Para fins legais, a entidade sem fins lucrativos se equipara a uma empresa com finalidades lucrati-
vas (art. 2º, § 1º da CLT), portanto, deve cumprir com a cota de contratação de menores aprendizes. 
Desta feita, a partir da data de publicação da lei nº 10.097/00, os estabelecimentos de qualquer 
natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de Serviços Nacionais de Aprendiza-
gem número de aprendizes de no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em 
cada estabelecimento.

Quando devo instituir o novo ponto eletrônico em minha entidade?
A Portaria MTE 1.510/2009 estabelecia que a partir de 26 de agosto de 2010 as empresas que 
realizassem o controle do ponto por meio eletrônico deveriam fazê-lo de acordo com as especi-
ficações estabelecidas no Anexo I da respectiva portaria. Contudo, por conta do volume da de-
manda, a qual não fora atendida, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou em 18/08/2010 a 
Portaria MTE 1.987/2010, prorrogando o prazo para 1º de março de 2011. Depois, pela segunda 
vez o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) prorrogou a utilização obrigatória do Registrador 
Eletrônico de Ponto (REP) para 1º de setembro de 2011.

Minha entidade necessitará de mão de obra extra para atender uma licitação. Mas, ao 
final dos trabalhos, não precisaremos mais desta mão de obra. Que tipo de contrato 
devemos estabelecer?
Para tais casos a lei dispõe de dois tipos de contrato de trabalho: o temporário, regido pela Lei 
nº 6019/74, que tem duração de três meses prorrogáveis pelo mesmo período, ou o contrato de 
trabalho com tempo determinado, regido pela CLT, artigo 443, o qual poderá durar até dois anos. 
Ambos são peculiares em sua forma de contratação, mas garantem ao trabalhador direito equiva-
lente aos do contrato por tempo indeterminado.

A Lei 11.770/2008, que prorrogou o período de licença maternidade para 6 meses, 
também se aplica às entidades beneficentes do Terceiro Setor?
A Lei 11.770/2008 criou o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar o prazo de licença 
prevista na Constituição Federal por 60 dias. Para que a empregada da pessoa jurídica tenha 
direito a esta prorrogação, é necessário que a pessoa jurídica tenha aderido ao Programa. Refe-
rida lei menciona expressamente pessoa jurídica e não faz nenhuma distinção sobre as entidades 
beneficentes do Terceiro Setor. Dessa forma, o Programa Empresa Cidadã também se aplica às 
entidades beneficentes do Terceiro Setor.
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Realizo serviço voluntário numa entidade sem fins lucrativos. Faço jus ao recebimento de 
alguma remuneração?
Não. A Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, em seu artigo 1º, define o serviço voluntário como 
sendo “a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, edu-
cacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”. Assim, o serviço 
voluntário é atividade não remunerada.
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