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Empresas ampliam defasagem salarial de novos contratados  
 
Por Arícia Martins 

Encontrar trabalhadores no mercado formal dispostos a receber salários inferiores aos de 
quem foi desligado se tornou uma missão mais fácil este ano para as empresas. A 
proporção da remuneração dos admitidos em relação a dos demitidos, que era de 93% em 
janeiro, recuou para 87% no mês seguinte e tem se mantido próxima a esse patamar 
desde então, mesmo percentual registrado em agosto.  
 
Os cálculos foram feitos pela MB Associados, a pedido do Valor, com base no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged).  
 
Considerando a média dos últimos 12 meses - medida que o economista-chefe da MB, 
Sergio Vale, considera mais correta, uma vez que o dado mensal é muito volátil - o salário 
dos recém-contratados com carteira assinada também equivalia a 87% da remuneração 
dos demitidos em agosto.  
 
Esse movimento tem ocorrido principalmente na indústria, setor em que um recém-
admitido no mercado formal recebe, em média, 81% de quanto ganhava um trabalhador 
desligado, também considerando a média dos 12 meses encerrados em agosto.  
 
"A indústria é o setor que se ajusta mais rapidamente. Com a capacidade ociosa elevada, 
consegue ampliar a produção num cenário de melhora fazendo poucas novas 
contratações", observa Fabio Romão, economista da LCA Consultores.  
 
Entre o fim de 2011 e início de 2012, pico da série calculada pela consultoria, um recém-
admitido no mercado formal entrava ganhando, em média, 94% do valor pago a um 
funcionário desligado.  
 
Naquele período, o mercado de trabalho mais apertado, com pouca oferta de mão de obra 
e desemprego baixo, ainda favorecia a contratação de pessoas com pouca experiência 
ganhando salários mais elevados.  
 
Segundo Vale, a recessão aprofundou a diferença de salários entre demitidos e admitidos. 
Esse processo, em sua avaliação, está "retirando renda da economia", apesar da alta no 
rendimento real dos ocupados provocada sobretudo pela desaceleração da inflação 
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"A observação do mercado formal de emprego leva a entender porque o crédito ao 
consumidor também se recupera a passos de tartaruga.  
 
Dependente das garantias que apenas o emprego formal em geral dá, empregos com 
salários menores levam a menor crescimento da demanda por bens e serviços e, 
consequentemente, do crédito para comprá-los", afirma Vale, para quem a menor 
remuneração dos salários de admitidos deve moderar o ritmo de recuperação do consumo 
das famílias.  
 
Estruturalmente, os salários de admissão já são menores, observa Romão, porque a 
remuneração daqueles que estão no primeiro emprego puxa a renda dessa categoria para 
baixo, mas a distância em relação à remuneração dos desligados aumenta ainda mais em 
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períodos recessivos. "As chances de se reinserir no mercado de trabalho são menores, e 
as pessoas aceitam receber menos", diz.  
 
A legislação brasileira impõe travas à redução de salários e, por isso, o ajuste das 
empresas acaba acontecendo mais pelo lado da ocupação, comenta Romão.  
 
Por isso, é de se esperar que, quando o mercado de trabalho fica menos aquecido as 
companhias acabem demitindo funcionários com remuneração mais elevada e contratando 
pessoas com menos experiência e salários menores.  
 
Diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
Clemente Ganz Lúcio aponta que parte significativa do aumento de desemprego ocorreu 
entre homens chefes de família, o que elevou a disparidade entre os salários de demitidos 
e admitidos.  
 
Segundo microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
do IBGE, 1,6 milhões de chefes de família perderam seus empregos desde o fim de 2014.  
 
"Isso significa menor capacidade de consumo interno", diz Ganz Lúcio, que destaca, ainda, 
o aumento da informalidade.  
 
Também de acordo com a Pnad, no trimestre encerrado em agosto, havia 10,7 milhões de 
trabalhadores sem carteira no setor privado, alta de 5,4% em relação a igual período de 
2016. "Parte da força de trabalho está conseguindo se recolocar, mas com salários 
menores", o que também é prejudicial ao consumo, diz.  
 
Para Tiago Cabral Barreira, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre-FGV) a recuperação em curso no mercado de trabalho ainda não é 
forte o suficiente para puxar para cima a remuneração dos admitidos.  
 
"Os rendimentos com carteira assinada tendem a crescer mais devagar", afirma, devido ao 
maior contingente de pessoas buscando uma vaga e, também, à menor inflação, que é um 
farol para grande parte das correções na parte formal do mercado.  
 
Por isso, diz, a tendência é que a distância entre os salários de admitidos e desligados 
siga maior, mesmo com a retomada das contratações observada nos últimos cinco meses. 
"Com uma grande massa de pessoas procurando emprego, cresce a disposição em 
aceitar salários menores", avalia o pesquisador. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 16/10/2017) 
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Empresas são desafiadas a adaptar eSocial à nova legislação 
do trabalho 
 
Governo federal já publicou novo layout com as modificações. Agora, companhias se 
apressam para atender as mudanças instituídas pela reforma trabalhista e fazem 
investimentos adicionais 
 
São Paulo - O governo federal já incorporou ao eSocial as mudanças ocorridas na 
legislação trabalhista neste ano, porém o grande desafio de adaptação ficou para as 
empresas, avaliam especialistas. 
 
Desde a liberação do novo layout do sistema de escrituração com as novas regras, no dia 
15 de setembro, as companhias lançam mão de investimentos extras para adaptarem os 
seus sistemas e, ao mesmo tempo, "correm contra o relógio" para atender os prazos 
estabelecidos. 
 
O sistema que unifica o envio de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas em 
uma única guia começa a funcionar em janeiro de 2018, daqui a três meses, com a 
entrada de companhias que faturam acima de R$ 78 milhões ao ano.  
 
Já as empresas com receita bruta anual inferior a este valor, passarão a informar em julho. 
 
No mês passado, o governo federal publicou a versão 2.4 do eSocial com as modificações 
nas normas do trabalho no Brasil instituídas pela Lei 13.467, em julho deste ano.  
 
A recente configuração do eSocial permitirá, por exemplo, admitir um trabalhador para 
uma jornada de trabalho intermitente (esporádico), contratar trabalhador por empreitada ou 
admitir um funcionário para exercer função em home office. 
 
"Com o governo liberando o novo layout, o desafio é agora é com as empresas", afirma 
Wilson Gimenez Júnior, vice-presidente administrativo da Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas de São Paulo (Aescon-SP).  
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"Elas [as empresas] estão correndo contra o relógio para adequarem seus sistemas para 
que, a partir de janeiro do ano que vem, possam atender os pré-requisitos do eSocial", 
completa. 
 
 
Aportes 
 
A contadora e especialista do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Sandra Batista, 
acrescenta que a base principal de informações exigidas pelo eSocial já vem sendo 
desenvolvidas há muito tempo pelas empresas.  
 
Porém, ela ressalta que depois da reforma trabalhista, empregadores, empresas de 
softwares e assessorias contábeis realizam investimentos extras para adaptarem seus 
sistemas internos à legislação vigente. 
 
"Foram cerca de 100 artigos alterados na Consolidação das Leis do Trabalho [CLT]. Claro 
que nem todos demandarão mudanças no eSocial, mas a criação de alguns novos 
módulos será necessária", comenta a especialista do CFC. 
 
Na avaliação de Sandra, muitas empresas brasileiras ainda não se apropriaram totalmente 
das exigências do eSocial. Soma-se isso com o pouco conhecimento da nova legislação 
trabalhista, o cuidado na hora de enviar informações ao eSocial, terá que ser dobrado a 
partir de 2018. Ela destaca que qualquer erro no cruzamento de dados pode incorrer em 
multas. 
 
Período conturbado 
 
Já Márcia Tavares, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), 
afirma que o ano de 2018 deve ser um período de muita conturbação na adaptação das 
empresas ao eSocial, assim como ocorreu na época em que o eSocial doméstico foi 
implementado. 
 
Ela conta que muitas empresas ainda não conseguiram alinhar completamente os seus 
sistemas internos às exigências feitas pelo governo federal.  
 
Por outro lado, Márcia ressalta que o novo modelo dará mais segurança jurídica para 
empregados e empregadores, além de facilitar e simplificar o envio de informações. 
 
Paula Salati 
 



 

6 

Contratação no setor de construção civil pode voltar em 2018 
 
CBIC espera resultado positivo já no início do ano, mas o Sinduscon-SP é mais cauteloso, em função 
da base menor de comparação. Em três anos, o setor encerrou mais de 1 milhão de vagas 

 

 
 
São Paulo - Depois de perder mais de um milhão de postos de trabalho, o mercado da 
construção civil pode começar a apresentar saldos positivos consistentes no indicador de 
emprego em 2018, mesmo que de forma tímida. Especialistas, contudo, divergem sobre o 
momento em que isso deve acontecer. 
 
"Ainda não vemos um cenário de recuperação, mas as recentes sondagens da indústria da 
construção mostram perspectivas positivas para 2018 [de nível de atividade e emprego]", 
explica o assessor econômico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 
Luis Fernando de Melo Mendes. 
 
Segundo o economista, no acumulado de 2017 o saldo de empregos ainda deve 
apresentar um resultado negativo, contudo, com as expectativas melhores é possível que 
o setor já comece a apresentar saldos de contratações positivos no primeiro trimestre de 
2018. "Mesmo que existam incertezas políticas e econômicas, as sondagens mostram que 
o empresário já espera por uma melhora em curto prazo", diz. 
 
Somado a isso, Mendes ressalta que com a melhora das projeções de inflação, taxa de 
juros e renda, os financiamentos imobiliários para imóveis de médio e alto padrão devem 
voltar a ficar atraentes tanto para quem quer trocar de imóvel quanto investidores. 
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A retomada 
 
Já na opinião do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
São Paulo (SindusCon-SP), José Romeu Ferraz Neto, ainda é cedo para comemorar se 
levarmos em consideração a base de comparação. "Podemos começar a ver saldo 
positivo, mas [na crise] perdemos um terço da mão de obra direta, então deverão ser 
níveis muito baixos", aponta o executivo. No total, o setor perdeu mais de um milhão de 
vagas desde outubro de 2014, quando possuia 3,522 milhões de empregados. Em julho 
deste ano, a construção totalizou 2,458 milhões. 
 
De acordo com ele, no período de seis meses a um ano, é possível que o setor ainda deva 
apresentar demissões pontuais. "Não da forma acentuada como tínhamos visto, mas 
haverá casos. Lamentavelmente ainda deveremos conviver com isso", afirma. 
 
Na opinião do executivo, é provável que uma retomada mais significativa do emprego fique 
mais para o final de 2018, se ocorrer. "Já vemos sinais [de melhora econômica] de forma 
lenta e isso ajuda o mercado imobiliário tanto comercial quanto residencial, mas acho que 
isso vai se sentir no médio prazo. No curto prazo a expectativa ainda é ruim", destaca. 
 
Segundo Ferraz, o segmento de infraestrutura deve provocar um aumento robusto nas 
contratações, contudo, a expectativa dele é que o impacto seja sentido no longo prazo. "Se 
houver, o setor da construção cresce muito rápido, até pela defasagem que o País tem, 
mas as concessões e PPPs devem ser sustentados por investimento estrangeiro, mas 
esse recurso só vem quando tivermos estabilidade política", diz. 
 
De acordo com o SindusCon-SP, pela primeira vez depois de 33 meses de queda 
consecutivas, o nível de emprego na construção civil brasileira voltou a subir. Em julho, 
houve alta de 0,07% na comparação com junho. 
 
Desafio 
 
Apesar de um prognóstico mais positivo, Mendes, do CBIC, aponta um fator deixa 
nebulosa a projeção: a aprovação do projeto de lei que permite o saque do FGTS para 
amortização ou quitação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). "Como a única 
saída que sobrou é o FGTS, se tirar pode desestruturar a construção", explica o assessor. 
 
Vivian Ito 
 
 
 
(Fonte: DCI – 16/10/2017) 
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A veneranda CLT 
 
Recomenda-se ampla revisão com o objetivo de aliviá-la de disposições inúteis 
 
Almir Pazzianotto Pinto*, O Estado de S. Paulo 

São prematuras as tentativas de avaliação dos resultados da Lei n.º 13.467/17. Tratei do 
assunto no artigo Breves linhas sobre a reforma trabalhista” (Estado, 10/8).  
 
Registrei que só após a incorporação gráfica da complexa legislação à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) poderemos avaliar os resultados do casamento forçado entre a 
nova e a velha lei. 
 
Comentários sobre o anacronismo da CLT são mal recebidos por ilustres juristas, que a 
defendem como isenta de defeitos, imune à globalização, à robotização, à automação, à 
retração do mercado de trabalho e não responsável pelo passivo causado por milhões de 
conflitos judiciais. 
 
Neste breve texto aponto aspectos da legislação atingidos pela tecnologia da informação. 
Principio pelo capítulo que trata da Identificação Profissional e dos Livros de Registro de 
Empregados.  
 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) preserva o modelo aprovado em 
1943. Já se passaram mais de 70 anos desde a criação da Carteira Profissional, cuja 
denominação foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 926/1969. 
 
A instituição da Carteira Profissional, como documento obrigatório, visava a mais de um 
objetivo. Além da formalização do contrato de trabalho, o governo de Getúlio Vargas 
buscava criar um sistema de controle da classe trabalhadora.  
 
Os cuidados com a identificação eram de tal ordem que o artigo 19 da CLT prescrevia: “As 
fotografias que devem figurar nas carteiras reproduzirão o rosto do requerente tomado de 
frente, sem retoques, com as dimensões aproximadas de três centímetros por quatro, 
tendo, num dos ângulos, em algarismos bem visíveis, a data em que tiverem sido 
reveladas, não se admitindo fotografias tiradas um ano antes da sua apresentação”.  
 
O § 2.º do artigo 22, por sua vez, dizia: “A 1ª via da ficha de qualificação será enviada, sob 
registro, ao Departamento Nacional do Trabalho para fins de controle e estatística”.  
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Como expressiva quantidade de operários era composta de analfabetos, de quem não 
soubesse assinar seria recolhida impressão digital ou assinatura a rogo, na presença de 
duas testemunhas (artigo 17).  
 
A carteira permaneceria no bolso do paletó, porque ao ser parado por policiais o 
trabalhador deveria provar ter emprego, condição necessária para não ser preso por 
vadiagem.  
 
A troca da CTPS, confeccionada em papel e cartolina, pelo cartão eletrônico, e a 
informatização dos registros, mediante a substituição de livros e fichas por bancos de 
dados mantidos em computadores do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da 
Previdência, beneficiarão trabalhadores, empregadores e governo, com ganhos em 
matéria de segurança, desburocratização de serviços, desnecessidade de arquivar velhos 
documentos.  
 
A veneranda Carteira de Trabalho faz parte da História. Simboliza a era Vargas e confere 
ao portador sensação de segurança causada pelo registro. Além disso, nenhuma outra 
vantagem.  
 
Na hipótese de dilaceração ou extravio, a recuperação de informações poderá ser 
impossível ou, no mínimo, demorada, custosa e trabalhosa. A fragilidade do documento 
perecível e a reduzida capacidade de armazenamento de dados determinam que seja 
substituída por algo melhor, sintonizado com a tecnologia da informação.  
 
Não consigo ver prejuízo na substituição da CTPS por resistente cartão eletrônico, 
semelhante aos utilizados pelos bancos.  
 
Nele estarão armazenados, além das informações sobre o trabalhador e sua vida 
profissional, o Registro Geral de Identidade (RG), dados do Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas (CPF), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do PIS-Pasep, do 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o Título de Eleitor. 
 
Antes de se retomar a reforma trabalhista recomenda-se ampla revisão da CLT, destinada 
a aliviá-la de disposições inúteis. É o caso dos artigos que dispõem sobre a estabilidade 
no serviço do empregado que contar mais de dez anos de trabalho na mesma empresa.  
 
O regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei n.º 8.036/1990) provocou a 
extinção da figura do empregado estável, hoje reservada ao dirigente sindical, à 
trabalhadora gestante, à vítima de acidente.  
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Às alterações introduzidas no processo de desligamento, disciplinado a partir da Lei n.º 
13.467 pelos artigos 477, 477-A, 477-B, poderiam ser complementadas com a revogação 
dos artigos 492/500, caídos em desuso. 
 
Dispositivos cuja eliminação não afete as relações de trabalho devem ser suprimidos, em 
benefício da objetividade.  
 
É o caso do artigo 76, que define o salário mínimo em desacordo com o artigo 7.º, IV, da 
Constituição. O artigo 246, por sua vez, disciplina o horário de telegrafistas nas estações 
ferroviárias.  
 
A evolução da telefonia teve como uma das consequências o desaparecimento de 
ferroviários incumbidos de operar aparelhos pelo Código Morse.  
 
Várias normas de proteção à maternidade foram superadas pela estabilidade da gestante, 
como a exigência de berçário na fábrica. 
 
Antes de reformar a CLT, creio que seria sensato criar núcleo de especialistas do 
Ministério do Trabalho e Emprego incumbido de fazer a peneira dos 922 artigos e da 
legislação complementar, a fim de separar o que é útil do que caiu em desuso, foi vencido 
pela tecnologia ou revogado (Lei de Introdução, artigo 2.º, § 1.º). 
 
Atenção especial exige o Título V, que trata da Organização Sindical. Desde a 
promulgação da Constituição o sindicalismo entrou em processo de decomposição, com a 
interminável fundação de entidades. 
 
A conversão da Contribuição Sindical obrigatória em espontânea poderá determinar-lhe o 
colapso.  
 
A existência de sindicatos livres é imprescindível ao funcionamento da democracia e do 
regime capitalista.  
 
É urgente discutir e elaborar novo estatuto sindical, compatível com os princípios de 
autonomia e liberdade consagrados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
*ADVOGADO, FOI MINISTRO DO TRABALHO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 

 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 16/10/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Tribunal afasta responsabilidade de companhia por dívida de 
terceirizada 
 
Prestadora de serviços teria simulado a rescisão de contrato para escapar do pagamento de verbas 
para 41 trabalhadores demitidos, mas juiz encontrou fundos e obrigou a empresa a pagar 

 
São Paulo - A Vara do Trabalho de Campo Largo (PR) afastou a responsabilidade 
subsidiária de uma empresa pela dívida trabalhista da prestadora de serviços que 
contratou de modo a terceirizar mão-de-obra. 
 
De acordo com o especialista em direito do trabalho da Advocacia Castro Neves Dal Mas, 
Antonio Vasconcellos Jr., a decisão é muito importante porque é comum que prestadoras 
de serviço mal intencionadas cancelem contratos e demitam seus trabalhadores sem 
pagar direitos trabalhistas. "Esse caso demonstra o que uma contratante tem que fazer 
quando vai atrás de uma prestadora de serviços", afirma. 

No caso concreto, uma montadora de veículos e uma empresa de equipamentos foram 
acionadas na Justiça por dívidas trabalhistas deixadas por uma prestadora de serviços. A 
companhia que era a real empregadora dos terceirizados abandonou uma obra da 
montadora, dispensando 41 funcionários e se recusando a pagar verbas rescisórias, sob a 
justificativa de que essas demissões se dariam unicamente por quebra de contrato. 

Antonio Vasconcellos, responsável pela defesa da montadora, apresentou defesa ao 
tribunal de primeira instância argumentando que os trabalhadores não eram subordinados 
diretamente à sua cliente e que a prestadora de serviços abandonou o contrato por conta 
própria, simulou a rescisão e imputou às empresas contratantes a responsabilidade 
subsidiária. O advogado fez, então, um levantamento dos bens da empresa que prestou os 
serviços para verificar se ela poderia arcar sozinha com o próprio passivo trabalhista. 

Após a Justiça conceder o bloqueio dos bens, foi verificado que a companhia tinha 
condições de pagar o passivo, avaliado em R$ 256.947,61. Apesar de não ter ativos o 
bastante para fazer frente ao valor total, a empresa possuía R$ 300 mil penhorados no 
Judiciário por conta de uma ação cível. Como a dívida trabalhista possui precedência 
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sobre todas as outras, o juiz do trabalho entrou em contato com o juiz cível que efetuou a 
penhora e pediu pela transferência dos valores. 

Caso atípico 

A ex-presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região e sócia-fundadora do 
Pellegrina & Monteiro Advogados, Maria Aparecida Pellegrina, avalia que apesar de ser 
um importante precedente para os frequentes casos em que uma prestadora de serviços 
deixa de pagar direitos aos seus funcionários, o caso é atípico. 

"Foi uma decisão perfeita, mas, na realidade, a prestadora de serviços foi pega por valores 
penhorados em dívida não trabalhista", acrescenta ela. 

Na opinião de Pellegrina, se não fosse encontrado esse valor da dívida cível, as 
tomadoras de serviços teriam que responder subsidiariamente, visto que os trabalhadores 
não poderiam ficar sem as verbas. 

"Verba trabalhista é de caráter alimentar, ela precede todas as outras, nisso é que se 
constitui a peculiaridade desse caso", destaca a advogada. 

Para a especialista em direito do trabalho do Nelson Wilians e Advogados Associados, 
Vitória Perracini, a determinação do juízo encontra-se embasada na necessidade de 
quitação das verbas rescisórias de todos os funcionários. 

Vasconcellos Jr. acredita que esse juízo evidencia a necessidade de cautela por parte da 
tomadora de serviço ao contratar uma empresa para executar trabalho terceirizado. "O 
caso demonstra a necessidade de escolher uma boa empresa para o serviço", conclui. 

Ricardo Bomfim 

 
 

Empresa deve devolver dinheiro descontado de funcionário 
 
São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não admitiu recurso de uma empresa 
de Porto Alegre (RS) contra decisão que a condenou a devolver valores descontados do 
salário de um ajudante de caminhão por supostas avarias em mercadorias e estoque. 
 
Na reclamação trabalhista, ajuizada em junho de 2015, o empregado da transportadora 
disse que os descontos decorriam da prestação de contas no final do dia. Se tivesse 
faltando alguma mercadoria, ele teria que pagar, mas nem ele nem o motorista tinham 
como fazer a contagem, porque a mercadoria saía lacrada do caminhão. Já para a defesa, 
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a diferença de mercadorias - caixas e vasilhames - entre as entregues e devolvidas pelo 
empregado representava um dano a ser indenizado, pois demonstrava negligência. 
Segundo a transportadora, o desconto estava previsto em contrato e encontra amparo no 
artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

O caso foi julgado pela 2ª Vara do Trabalho de Pelotas, que determinou a devolução dos 
descontos, com juros e correção monetária. Para o juízo de primeiro grau, a cláusula 
contratual inverte a lógica protetiva contida no artigo 462 da CLT ao presumir que o 
empregado é responsável pelas eventuais avarias e faltas constatadas na prestação de 
contas, à margem de qualquer apuração por parte da empresa. O Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (RS) manteve a sentença. 

No recurso ao TST, a empresa reiterou que o contrato de trabalho previa a hipótese de 
desconto, e que a assinatura dos vales e autorização dos descontos seriam a prova da 
culpa do empregado. Ainda para a empregadora, a concessão de prazo para justificar a 
diferença corrobora a prova de que ela, antes de efetivar o desconto, procedia à análise da 
responsabilidade. 

O relator do recurso, ministro Brito Pereira, disse que não se contesta a existência de 
previsão no contrato de trabalho sobre a possibilidade de descontos no salário do 
empregado em caso de diferenças no caixa ou dano a mercadorias. Ele lembrou que o 
artigo 462 da CLT veda ao empregador efetuar qualquer desconto em salários, a não ser 
em caso de dispositivos de lei. 

Da redação 

 
 
 
(Fonte: DCI – 16/10/2017) 
 


