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- PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE 

SUM-12, TST. CARTEIRA PROFISSIONAL . As anotações apostas pelo 
empregador na carteira profissional do empregado não geram 
presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum". 

- OBRIGATORIEDADE DAS ANOTAÇÕES 

CLT, Art. 13 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória 
para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda 
que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de 
atividade profissional remunerada.  

§1º - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, a quem: 
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I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma 
família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração;  

II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área 
não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser 
fixado, para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

§3º - Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social poderá ser admitido, até 30 (trinta) dias, o exercício 
de emprego ou atividade remunerada por quem não a possua, ficando a 
empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto 
de emissão mais próximo.  
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§4º - Na hipótese do § 3º:  

I - o empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, 
documento do qual constem a data da admissão, a natureza do 
trabalho, o salário e a forma de seu pagamento;  

II - se o empregado ainda não possuir a carteira na data em que for 
dispensado, o empregador lhe fornecerá atestado de que conste o 
histórico da relação empregatícia. 

- EMISSÃO DA CTPS 

CLT, Art. 14 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida 
pelas Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos 
órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou 
indireta.  Ex: Secretarias de Trabalho e Emprego 
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CLT, Art. 15. Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
o interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será 
identificado e prestará as declarações necessárias.  

CLT, Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além do 
número, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações 
pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse da Previdência 
Social, conterá:  

I - fotografia, de frente, modelo 3 X 4; 

II - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; 

III - nome, idade e estado civil dos dependentes;  

IV - número do documento de naturalização ou data da chegada ao 
Brasil, e demais elementos constantes da identidade de estrangeiro, 
quando for o caso  
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CLT, Art. 17. Na impossibilidade de apresentação, pelo interessado, 
de documento idôneo que o qualifique, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social será fornecida com base em declarações verbais 
confirmadas por 2 (duas) testemunhas, lavrando-se, na primeira 
folha de anotações gerais da carteira, termo assinado pelas mesmas 
testemunhas.  

§1º - Tratando-se de menor de 18 (dezoito) anos, as declarações 
previstas neste artigo serão prestadas por seu responsável legal.  

§2º - Se o interessado não souber ou não puder assinar sua 
carteira, ela será fornecida mediante impressão digital ou assinatura 
a rogo.  
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CLT, Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço 
destinado a registros e anotações, o interessado deverá obter outra 
carteira, conservando-se o número e a série da anterior.  

CLT, Art. 25. As Carteiras de Trabalho e Previdência Social serão 
entregues aos interessados pessoalmente, mediante recibo.  

- ESTRANGEIRO RESIDENTE X NÃO RESIDENTE (TEMPORÁRIO OU 
PERMANENTE)? 

- ANOTAÇÕES 

CLT, Art. 29. A Carteira de 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 remu- 
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neração 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.  

§1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o 
salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em 
dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. (...) 

§3º A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo 
acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que 
deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, 
para o fim de instaurar o processo de anotação.  

§4º É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à 
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social.  
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§5º. O descumprimento do disposto no §4º deste artigo submeterá o 
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo. 

CLT, Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados 
pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira do acidentado.  

 

- RECUSA DE ANOTAÇÕES: ORIGEM REMOTA DA JT 

CLT, Art. 36. Recusando-se a empresa fazer às anotações a que se 
refere o art. 29 ou a devolver a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou 
intermédio de seu sindicato perante a Delegacia Regional ou órgão 
autorizado, para apresentar reclamação.  
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CLT, Art. 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam 
sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar 
essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado a 
Justiça do Trabalho ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto 
de infração que houver sido lavrado.  

- ANOTAÇÃO SUBSTITUTIVA 

CLT. Art.39. (...) §1º - Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e 
Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas 
anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à 
autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. 

- REGISTRO DOS TRABALHADORES 

 CLT, Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o 
registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas 
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ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho.  

Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada 
trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão 
no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais 
circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.  

- MULTAS POR DESCUMPRIMENTO (REFORMA TRABALHISTA) 

CLT. Art. 47.  O empregador que mantiver empregado não registrado nos 
termos do art. 41 desta Consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual 
valor em cada reincidência.  (Nova redação: Lei 13.467/17) 

§1o  Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, 
o valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por 
empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa 
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de pequeno porte.  

§2o  A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao 
critério da dupla visita. 

CLT. Art. 47-A.  Na hipótese de não serem informados os dados a que se 
refere o parágrafo único do art. 41 desta Consolidação, o empregador ficará 
sujeito à multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado prejudicado. 

CLT, Art. 53 - A empresa que receber Carteira de Trabalho e Previdência 
Social para anotar e a retiver por mais de 48 (quarenta e oito) horas ficará 
sujeita à multa de valor igual à metade do salário-mínimo regional.  

CLT, Art. 56 - O sindicato que cobrar remuneração pela entrega de Carteira 
de Trabalho e Previdência Social ficará sujeito à multa de valor igual a 3 
(três) vezes o salário-mínimo regional. 
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- DECLARAÇÕES FALSAS 

CLT, Art. 50 - Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para 
emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, quer nas respectivas 
anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver 
emitido a carteira, para fins de direito. 

Código Penal. Falsificação de documento público  

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

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. (...) 

§ 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:  (...) 

II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em 
documento que deva produzir efeito perante a previdência social, 
declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita  
 


