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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância de se 

ter um Departamento Pessoal organizado e bem estruturado dentro de uma 

empresa. Esse setor é o responsável por regulamentar todas as obrigações 

trabalhistas da organização para com seus funcionários. Nesse artigo, serão 

apresentadas as funções e o conceito de tal departamento, assim como a 

descrição das atividades realizadas e analisar através de um Estudo de Caso, 

o grau de importância que esse setor tem para uma empresa. A pesquisa se 

apresenta como qualitativa, utilizando artigos e livros já publicados sobre a 

temática; sua natureza será de origem exploratória onde envolverá tópicos e 

interesses do setor. Nesse contexto, o trabalho terá fins acadêmicos, além de 

viabilizar um eficiente gerenciamento do Departamento Pessoal e sua atuação 

nas empresa. 

 

Palavras-chave: Departamento Pessoal; obrigações trabalhistas; 
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1. INTRODUÇÃO: 

Pouco a pouco a palavra Departamento Pessoal está sendo substituída 

pelo termo Recursos Humanos, isso porque cada vez mais os empregadores 

tomam consciência da importância e valor de seus funcionários para o alcance 

dos objetivos das organizações. O novo modelo de Recursos Humanos vai 

mais além do já conhecido DP, isso porque sua tendência é cuidar não 

somente da parte burocrática do funcionário, mas também de tudo o que diz 

respeito a ele enquanto funcionário.  

De acordo com SATO (2012), Departamento de Pessoal é um órgão da 

empresa, responsável por tarefas e atividades específicas, que cuidam dos 

funcionários que nela trabalham. Desde a sua contratação, pagamento de 

salários, transporte, férias, licença médica, 13º salário, organização dos 

horários e outros. 

 O trabalho justifica-se por demonstrar a importância e o impacto do 

Departamento Pessoal para as empresas, uma vez que é esse setor o 

responsável por se fazer cumprir o que é exigido pela legislação trabalhista, 

além de cuidar e administrar toda relação de vínculo entre empregado e 

empregador procurando sempre manter uma excelência na sua realização.  

Tendo isto em mente, o presente artigo questiona: Quais são as 

obrigações trabalhistas a serem cumpridas pelo Departamento Pessoal e 

porque é tão importante que esse setor funcione corretamente dentro da 

empresa? 

Considerando o problema proposto, o objetivo geral desse estudo é 

demonstrar a importância de ter um departamento pessoal bem feito e 

estruturado e analisar esse setor dentro das empresas. Os objetivos 

específicos são: definir departamento pessoal e sua função; descrever sobre 

empregados, admissões e rescisões, folha de pagamento seus proventos e 

descontos, férias e suas determinações legais, faltas justificadas e 

injustificadas e seus descontos em folha e  analisar através de um Estudo de 

Caso, qual o grau de importância que esse setor tem para uma empresa. 



3 
 

Para responder as questões propostas, serão utilizados procedimentos e 

técnicas com base em textos e artigos já existentes sobre a temática, o que à 

enquadra como pesquisa bibliográfica. No que tange à natureza da pesquisa, 

ela se apresenta como aplicada, de forma qualitativa e exploratória, onde serão 

colhidos dados e informações para se chegar ao conhecimento necessário 

para elaborar propostas e estratégias pertinentes ao assunto. 

 Visando garantir os direitos e deveres de empregados e empregadores, 

é fundamental que a legislação trabalhista seja seguida e assim colocada em 

prática. Portanto, é de responsabilidade do Departamento de Pessoal se fazer 

cumprir todas as etapas da relação de emprego entre funcionário e a empresa. 

  O presente artigo trará informações importantes para aqueles que 

trabalham na área ou tem interesse na mesma, onde acrescenta conhecimento 

acadêmico para todos os envolvidos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

2.1 História, conceito e funções do Departamento Pessoal: 

No Brasil o trabalho livre ganhou espaço após a abolição da escravatura, 

as condições de trabalho eram ruins, pois não havia nenhuma regulamentação, 

além das péssimas condições impostas, fábricas absolutamente insalubres, 

carga horária extensa, remuneração sem qualquer critério, ausência de 

qualquer segurade social, inoperância do Estado no que tangia à fiscalização 

das relações trabalhistas, condições sociais miseráveis, trabalho infantil, 

discriminação das mulheres, o que gerou as primeiras discussões sobre as leis 

trabalhistas. 

As primeiras normas trabalhistas surgiram no país na última década do 

século XIX, em 1912 foi fundada a Confederação Brasileira do Trabalho, (CBT) 

que tinha o principal objetivo de reunir as reivindicações operárias, tais como 

jornada de trabalho de oito horas, fixação do salário mínimo, indenização 

para acidentes, contratos coletivos ao invés de individuais, dentre outros.  

A legislação trabalhista tem como objetivo garantir os direitos e deveres 

de empregados e empregadores, hoje no Brasil é fundamental e importante 

que exista a legislação trabalhista, ela é quem ampara o colaborador quando 
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há necessidade de requerer seus direitos, dando a eles segurança que não 

foram lesados. 

Segundo Katya et al, 2013, o Departamento Pessoal é um setor presente 

em quase todas as organizações, sua responsabilidade é cuidar dos assuntos 

burocráticos referentes aos funcionários desde a contratação, férias, 13º salário 

até o seu desligamento. Em organizações de pequeno porte esse setor não é 

interno na empresa deixando essa responsabilidade para o contador que tem 

dentro do escritório um setor totalmente responsável por essa rotina.  

Conforme Silva (2009, p. 21), o D.P é o “Departamento responsável pela 

administração de todos os procedimentos que envolvam os empregados. 

Responsável ainda pelos procedimentos de folha de pagamento”. 

Pode-se concluir então que este setor é responsável pela parte 

burocrática e por fazer cumprir a legislação trabalhista, evitando problemas 

com processos trabalhistas, e consequentes fiscalizações dos órgãos 

responsáveis pela fiscalização, tais como, o Ministério de Trabalho e 

Previdência Social.  

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL: 

2.2.1 Admissão de Empregados: 

  O processo de admissão é a parte de integração da pessoa contratada 

pela empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos.  

Segundo Cordeiro e Mota (2013), é importante que toda documentação 

necessária seja entregue ao setor responsável. Sobre a documentação, a Lei 

ressalta que nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de 

direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de 

identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou 

pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título 

de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de 

casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de 

estrangeiro.  
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No que diz respeito à retenção de carteiras de trabalho, o artigo 29 da 

CLT destaca que: 

 ‘’A Carteira do Trabalho e Previdência Social será 
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador 
ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e 
oito horas para nela anotar, especificamente, a data de 
admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, 
sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou 
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho. ’’      

Uma fase muito importante para o processo de admissão é o exame 

admissional, pois tem a função de fazer o reconhecimento das condições de 

saúde do funcionário ao iniciar suas atividades na empresa. 

Assim dispõe o artigo 168 da CLT: 

 ‘’ Será obrigatório exame médico, por conta do 
empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas 
instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério 
do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 
I - a admissão; (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 
II - na demissão; (Incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989) 
III - periodicamente. (Incluído pela Lei nº 7.855, de 
24.10.1989)’’. 

 

É um exame simples e obrigatório, realizado também na rescisão e 

periodicamente de ano em ano. Essa prática é uma maneira de assegurar 

empregados e empregadores, uma vez que através desse exame o funcionário 

consegue provar caso tenha desenvolvido alguma doença ao longo do tempo 

em que trabalhou podendo assim ser indenizado, podendo também assegurar 

ao empregador que o funcionário contratado está apto para realizar 

perfeitamente suas funções.  

Após todo processo de admissão é feito o contrato de trabalho, segundo 

o artigo 442 a 510 da CLT conceitua contrato individual do trabalho como o 

acordo tácito ou expresso, correspondente a relação de emprego. Segundo 

Elionora Takeshiro, advogada editora da página etadvocacia,é o contrato que 

representa a relação de emprego do empregado com o empregador, e deve 

apresentar as regras, que existem para proteger o trabalhador e fazer com que 

este realize suas atividades conforme acordo, por um tempo previamente 

definindo também sua jornada de trabalho. 



6 
 

O artigo 58 da CLT estabelece que empregados em qualquer atividade 

privada a duração normal do trabalho, não poderá exceder oito horas diárias e 

quarenta e quatro horas semanais. Durante esse processo devem haver 

pausas de, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão 

de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 

(uma) hora não ultrapassando de 2 (duas) horas diárias. Vale salientar que o 

horário de descanso não será computado nas horas de duração do trabalho do 

diário. Já para os funcionários que trabalham mais de 4 (quatro) horas e menos 

de 6 (seis) horas diárias tem o direito de pelo menos 15 (quinze) minutos de 

intervalo. 

A o artigo 59 da CLT estabelece o seguinte a respeito da jornada extra 

de trabalho: 

 A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 
horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), 
mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou 
mediante contrato coletivo de trabalho. 
§ 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá 
constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da 
hora suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) 
superior à da hora normal. (Vide CF, art. 7º inciso XVI) 
§ 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força 
de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de 
horas em um dia for compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 
dez horas diárias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001). 
 
 

2.2.2 CAGED: 

O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é um 

sistema que tem como objetivo registrar permanentemente as admissões e 

rescisões que forem feitas sob o regime da CLT, esse sistema serve de 

informações para o programa de seguro desemprego afim de conferir os dados 

referentes aos vínculos trabalhistas, auxilia também como fonte de pesquisas e 

elaboração de estudos referentes ao mercado de trabalho.  
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O governo visando evitar fraudes e gastos quanto à questão do seguro 

desemprego criou a portaria 1.129 de 23 de julho de 2014, que trata da 

informação do CAGED diário para os funcionários admitidos que estavam 

recebendo seguro desemprego, e ao enviar o CAGED no mesmo dia, 

automaticamente o governo já cortaria este gasto. 

2.2.3 FOLHA DE PAGAMENTO: 

De acordo com a Lei 8212/91, da CLP – Consolidação da Legislação 

Previdenciária, a utilização da folha de pagamento é obrigatória para o 

empregador, nela são informados os principais proventos e descontos do 

trabalhador dentro do mês, sendo que os proventos são todos os adicionais 

que compõem o salário e os descontos são todos os descontos autorizados 

pela CLT. 

ANDREOTTO (2012, p.1) disserta que: 

O fechamento de folhas de pagamento nada mais é do que o cálculo 
dos direitos e deveres que um funcionário tem a receber mensalmente 
pelo seu serviço na empresa, que é calculado pelo departamento 
pessoal.  

 

É na elaboração da folha de pagamento que se apura a remuneração 

que o empregador paga para o empregado referente aos serviços por ele 

prestados, diz no Art. 464 CLT que, o pagamento do salário deverá ser 

efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de 

analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, o seu 

rogo. Esse pagamento deve ser efetuado dentro do prazo de 5 dias uteis do 

mês subsequente. 

• INSS: 

O INSS não é um desconto feito mensalmente que permite ao 

trabalhador o direito da aposentadoria e os demais benefícios. A contribuição 

do trabalhador direcionada ao INSS é calculada de acordo com o mês em que 

o serviço foi prestado e, ainda, de acordo com o valor da remuneração do 

colaborador – podendo variar entre 8% e 11% do valor total recebido 

Segundo descrição do site da Caixa Econômica Federal o INSS é: 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/folha_de_pagamento
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável 
pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos 
trabalhadores brasileiros, com exceção de servidores públicos. 
Para ter direito ao benefício, o trabalhador deverá pagar uma 
contribuição mensal durante um determinado período ao INSS, 
variando de acordo com o tipo de aposentadoria. 

 

2.2.4 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: 

 O decimo terceiro salário é um benefício garantido a todo trabalhador 

que tem sua carteira assinada, ele garante que o funcionário receba 

correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado durante o ano ou 

por fração maior ou igual a 15 dias. O valor desse benefício é o salário de 

registro mais uma média de todas as horas extras, comissões, adicional 

noturno. 

Lei nº 4.090/62, Lei nº 4.749/65 e artigo 7° da Constituição Federal 
‘’A base de cálculo do décimo terceiro salário é a média da 
remuneração do empregado, incluindo nesta: o salário do 
empregado; eventuais comissões que o empregado recebeu, com 
base na média anual; horas extras habituais; adicionais, etc., 
conforme explicado nos capítulos anteriores sobre cada remuneração 
que integra a base de cálculo do décimo terceiro salário’’ 

 

Esse benefício é pago pela empresa e parcelado de duas vezes, a 

metade no dia 30 de novembro e a segunda metade até o dia 20 de dezembro. 

Para trabalhadores que forem desligados antes da data prevista para 

pagamento, o pagamento referente aos meses trabalhados é feito no momento 

de sua rescisão. 

2.2.5 FÉRIAS: 

 É o período que o trabalhador tem direito a um descanso depois de 12 

meses de trabalho, também conhecido como período aquisitivo, após o 

vencimento desse tempo a empresa tem até 12 meses para conceder a ele 

esse descanso, que não poderá começar nos dias que o trabalhador não 

trabalha e sua contagem é por dias corridos, não descontando feriados e finais 

de semana.  

DANTAS FILHO (2017, p.53) disserta também a respeito das férias 

remuneradas: 

 



9 
 

O empregado adquire o direito de férias após 12 meses de vigência do 

contrato de prestação de trabalho. Não é possível conceder férias 

individuais a empregados com período aquisitivo incompleto, salvo no 

caso de férias coletivas (CLT, art. 130, 139 § 1º). As férias deverão ser 

concedidas dentro dos 12 meses subseqüentes à aquisição do direito, 

sob pena de serem pagas em dobro, e os dias de gozo que 

ultrapassarem este período, serão remunerados em dobro (CLT, arts. 

134 e 137). A época de concessão de férias é que melhor convier aos 

interesses da empresa, não havendo impedimento de ser negociada 

entre as partes objetivando estabelecer o melhor período de gozo pelo 

empregado sem prejuízo dos interesses da empresa. 

A CLT prevê que as empresas que não concedam férias a seus 

funcionários até 12 meses após seu vencimento, estão sujeitas a multa sob a 

pena de estas serem pagas em dobro, e os dias de gozo que ultrapassarem 

este período, serão remunerados em dobro. (CLT, art. 134 e 137). Também é 

direito do trabalhador receber um abono referente à 1/3 de seu salário, esse 

pagamento deve ser efetuado até dois dias antes do início das férias. 

A legislação permite que o funcionário venda para o empregador 1/3 de 

suas férias, mas é totalmente ilegal que a empresa obrigue o funcionário a 

vender. 

2.2.6 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS): 

O fundo de garantia por tempo de serviço foi criado com intuito de 

proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O empregador deve fazer o 

depósito referente a 8% do salário do empregador em uma conta vinculada que 

é aberta em nome de cada trabalhador quando o empregado efetua o primeiro 

depósito. O saldo dessa conta é formado pelos depósitos mensais acrescidos 

de atualizações monetárias e juros. Esse valor só poderá ser retirado em caso 

de demissão por justa causa ou quando o trabalhador se aposentar, nos casos 

em que o funcionário pede para ser desligado da empresa esse valor fica retido 

na caixa até que ele se aposente, existem outras situações que possibilitem a 

retirada do FGTS, são elas financiamento da casa própria ou carro, tratamento 

de doenças como câncer e AIDS. 
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2.2.7 RESCISÃO: 

A rescisão do trabalho é quando termina o contrato de trabalho e o 

vínculo do empregador com o empregado. 

Art. 477 da CLT. É assegurado a todo empregado, não existindo 
prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e 
quando não haja ele dado motivo para cessação das relações 
de trabalho, o direito de haver do empregador uma 
indenização, paga na base da maior remuneração que tenha 
percebido na mesma empresa. 
 

 Os tipos mais comuns de rescisão do trabalho são: 

Dispensa sem justa causa. Acontece quando o empregador deseja 

desligar o empregado da empresa, dando direito ao funcionário dispensado de 

aviso prévio, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais, 13º salário 

proporcional, saldo de salário e multa de 40% sobre o FGTS. 

Dispensa por justa causa ou causada pelo empregado. Nesse caso, 

a rescisão é provocada em função da má conduta e de faltas graves cometidas 

pelo empregado, fazendo com que este perca o direito a boa parte dos 

benefícios que receberia sendo desligado da empresa em outros casos – 

recebendo, apenas, as férias vencidas e o saldo de salário. 

Pedido de demissão. Por ocorrer quando a decisão do desligamento 

vem do empregado, faz com que este perca o direito ao aviso prévio, à multa 

sobre o FGTS, seguro-desemprego e demais garantias de emprego. 

Essas rotinas trabalhistas são passos a serem seguidos pelo contador, 

segundo leis trabalhistas que buscam garantir os direitos do trabalhador e um 

bom funcionamento da empresa. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O estudo realizado terá uma abordagem qualitativa, uma vez que visa 

descrever a complexidade do funcionamento do departamento na empresa e a 

averiguar a interação das atividades que permitem seu bom funcionamento. 

Terá embasamento em bibliografias já existentes sobre o tema abordado e 

realização de uma entrevista com um contador da cidade de Lagoa Dourada, 
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para analisar sua opinião diante do assunto em questão e os requisitos 

imprescindíveis para o bom funcionamento do Departamento Pessoal.  

Nesse sentido, vejamos o que preleciona Gil (2002,p.44): 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base e, 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 
exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 
pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem 
como aquelas que se propõe à analise das diversas posições 
acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas 
quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 

 A pesquisa se classifica como aplicada quanto a sua natureza. 

Esse tipo de pesquisa tem o objetivo de resolver problemas ou necessidades 

concretas e imediatas (APPOLINÁRIO, 2004, P.152). Na pesquisa aplicada, o 

investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou 

menos imediatos, buscando soluções para problemas concretos. São 

pesquisas que não se excluem, nem se opõem. Ambas são indispensáveis 

para o progresso da ciência e do homem... (Cervo e Bervian, 2006, p.65). 

 A respeito dos objetivos do estudo realizado, a pesquisa se classificará 

como exploratória, onde fará levantamento bibliográfico e será realizado um 

Estudo de caso. O objetivo da pesquisa exploratória é situar-se em um 

problema sobre qual o pesquisador não tem informações ou conhecimento 

suficientes para elaborar hipóteses pertinentes ou para traçar estratégias mais 

sofisticadas que permitam atingir objetivos precisos. (Migueles, 2004, p.135) 

 Quanto aos meios, será realizado um Estudo de Caso em forma 

de entrevista com o Contador de Lagoa Dourada- MG. Para Marconi e Lakatos 

(2011, p.277) estudo de caso, “refere-se ao levantamento com mais 

profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos seus 

aspectos.” O objetivo da entrevista, é analisar a importância do Departamento 

Pessoal a partir da opinião do contador entrevistado. De acordo com Severino 

(2007, p.125), “entrevista é uma técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos entrevistados. Trata-

se, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado. O pesquisador 
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visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e 

argumentam.” 

4. ESTUDO DE CASO 

 Será apresentado nesse capítulo, um Estudo de Caso feito em forma de 

entrevista com uma contadora da cidade de Lagoa Dourado-MG, para analisar 

diante do assunto abordado nesse trabalho, sua opinião sobre a importância e 

o impacto que o setor de Departamento Pessoal tem para as empresas. 

A contadora tem 37 anos, trabalha como autônoma e realiza os 

determinados serviços no escritório situado na Rua Tiradentes, nº 240, Centro, 

Lagoa Dourada e dispõe de um bom espaço para se acomodar durante seu 

período de trabalho. A empresa iniciou suas atividades em novembro de 2010 

e oferece variados tipos de serviços aos clientes, desde a abertura ao 

encerramento de empresas, entre outros suportes, inclusive na área referente 

ao estudo em questão. 

A entrevistada respondeu as questões com maior impessoalidade, uma 

vez que realiza serviços desse teor e buscou ser mais clara possível com as 

informações repassadas. 

Inicialmente, perguntou-se o que ela considera como ponto positivo para 

o exercício da função de Departamento Pessoal, ela respondeu que o devido 

setor é responsável por garantir a seguridade das relações de trabalho tanto 

para parte do empregador quanto por parte do empregado, sendo desta forma, 

benéfica para ambas as partes, principalmente, em termos de deveres e 

obrigações.  

Foi questionado que para a contadora, qual a utilidade do Departamento 

Pessoal, e segundo a entrevistada ele serve como mediador de informações 

dos deveres estabelecidos do governo para as empresas, e se a comprovação 

de tais deveres está sendo cumpridos de forma correta. RAIS, Caged, Sefip, 

são programas dessa mediação de informações. 

Perguntou-se a entrevistada, qual a sua opinião em relação a 

importância do setor para uma empresa, e segundo ela diante de uma 

sociedade cada vez mais capitalista, funções são distribuídas para que cada 
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pessoa responsável às realize de forma eficaz e eficiente. Nesse contexto, o 

contador realiza as atividades de sua responsabilidade de forma sensata, 

assegurando os direitos de funcionários e isentando a empresa/empregador de 

multas particulares decorrentes da falta de informação ou informação errada 

passada para órgãos competentes, sendo esta a real importância do 

Departamento Pessoal. 

Indagou-se se o departamento de pessoal pode levar uma empresa ao 

estado de insolvência, a contadora respondeu que sim, pois mensalmente são 

geradas guias de INSS e FGTS da empresa, proporcional à quantidade de 

empregados, e caso essas não sejam pagas, a empresa fica irregular com a 

Receita Federal, estando proibida de emitir algumas certidões. 

Outro questionamento feito à contadora foi o que ela espera de um 

departamento de pessoal. Segundo ela, com implantação do E-Social em 2018, 

o controle de dados por parte do governo será maior e mais rigoroso, onde a 

minimização de erros fica clara e uma melhor forma de garantir mais 

competência por parte do setor. 

Foi perguntado a entrevistada, em um âmbito técnico, quais os canais de 

comunicação utilizados para repassar as informações do Departamento de 

Pessoal para a Contabilidade, foi respondido que através de canais como Sefip 

que gera FGTS e o INSS e controla informações mensalmente do crédito do 

empregado, computando falta, hora extra, férias, licenças (doença, 

maternidade...). Outros canais utilizados também são: CAGED: programa de 

informações que controla todas as admissões e demissões realizadas no mês 

corrente; RAIS informação anual de todo o quadro de ocorrências do 

empregado (salário, licença, rescisão...). 

Como próxima pergunta foi apresentado, qual a relevância do 

Departamento Pessoal para a Contabilidade e qual o papel do contador na 

prestação desse serviço, foi respondido que o Departamento Pessoal agrega 

valor ao serviço contábil em saber a situação da empresa quanto às onerações 

decorrentes do vínculo empregatício. Já o contador é o responsável contábil 

por uma determinada empresa, onde ele detém dessa forma, a permissão para 

ser mediador das informações, com relação à área em questão. 



14 
 

Como última pergunta, interpelou-se à entrevistada se há dificuldades 

encontradas nesse setor e quais são elas, ela respondeu que todos os deveres 

e obrigações acometidos ao Departamento de Pessoal estão resguardados na 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), porém a forma como essas leis 

devem ser cumpridas é encarado como uma dificuldade para o setor, tendo em 

vista, que as informações passadas por órgão competente/ autorizados como 

por exemplo, Previdência Social e Ministério do trabalho divergem muitas 

vezes , aumentando o grau de dúvida do contador.  

Além dessa dificuldade, muitas vezes o contador se depara com a 

omissão de informações por parte de clientes, o que traz falta de informações 

para os documentos contábeis, correndo um risco de multas e pagando um 

preço mais alto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mediante o estudo realizado, foi possível notar a grande importância do 

Departamento Pessoal para as organizações, pois é esse setor o responsável 

por gerenciar documentações burocráticas que mantêm a relação entre 

empresário/empregador, empregado e Estado de acordo com todas as 

exigências legislativas e trabalhistas. 

 Quanto à realização da entrevista, foi constatado que o contador é um 

grande aliado da área, uma vez que ele realiza tarefas e toma as medidas 

necessárias para manter a melhor relação possível dentro de um vínculo 

empregatício e buscando minimizar as possibilidades de conflitos judiciais 

trabalhistas. O setor exige do contador, além de funcionários que trabalham 

nessa área, qualificação e ética para colocar as práticas do serviço em dia, 

além de conhecimento em direitos trabalhistas, para assim poder realizar todas 

as atividades com excelência. 

 Sendo assim, respondendo o questionamento levantado sobre tema, é 

de grande relevância que o Departamento Pessoal funcione bem dentro de 

uma empresa pois é de sua competência adequadar a realização das tarefas 

de acordo com leis vigentes na CLT, além da busca pela à agregação de 

satisfação de um empregado para com seu empregador/empresa para se evitar 
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possíveis desentendimentos futuros. É um setor capaz de auxiliar nas tomadas 

de decisões uma vez que muitas das informações são interligadas entre si. 
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