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Contratos de trabalho com pagamentos flexíveis começam a surgir na área de tecnologia 
 
Depois da autogestão - que inclui a contratação por meio de cooperativas e de PJ (pessoa 
jurídica) -, as empresas passaram a investir em outra forma de contrato que alivia a tributação 
e que ainda não apresenta jurisprudência na Justiça do Trabalho: a "CLT flex". 
 
Juridicamente, a alcunha não existe, mas alguns trabalhadores já sabem muito bem o que o 
nome fantasia significa. 
 
Pelo modelo, uma parcela de 30% a 70% do salário combinado com a empresa é registrada na 
carteira de trabalho. 
 
O restante é pago como ajuda de custo, reembolso ou utilidades: assistência médica, 
educação, fornecimento de uniforme, previdência privada, seguros de acidentes pessoais e de 
vida e transporte são os mais comuns. 
 
Esse restante não é considerado salário pela lei. Conseqüentemente, a empresa não é 
tributada da mesma forma. 
 
O novo modelo é empregado sobretudo em vínculos com trabalhadores da área de tecnologia: 
contratados freqüentemente como PJ, por trabalharem por projetos, costumam trabalhar por 
semanas, às vezes por meses, nas empresas. 
 
Nos tribunais, contudo, essa permanência pode ser avaliada como vínculo celetista, tornando 
ilegais alguns contratos. 
 
Isso fez com que companhias buscassem uma alternativa para escapar da alta carga tributária 
e dos encargos trabalhistas brasileiros, que figuram entre os mais pesados do mundo. 
 
O analista de sistemas Fabio Venuto Soares, que pediu demissão acreditando que trabalharia 
como PJ em outra empresa, foi um dos profissionais que conheceram o sistema. 
 
Quando foi assinar o contrato, diz ter se surpreendido: tratava-se do modelo flexível -receberia 
50% do salário pela CLT e o restante como resgate da previdência e reembolsos. 
 
"Apresentava todo mês um comprovante de despesas, que incluía gastos com combustível, 
pedágio e farmácia, entre outros. Então, a empresa pagava as contas como reembolso." 
 
Sua história foi parar na Justiça após sua demissão. "No acordo que fiz, a empresa pagaria a 
hora extra com base no salário total. Só que passaram a me pagar com base no que eu 
recebia pela CLT e, depois, quiseram a diferença do que eu teria recebido a mais", explica. 
 
Soares afirma ter se recusado a pagar a diferença, o que causou sua demissão e o processo na 
Justiça contra a companhia. 
 
Hoje, com a causa ganha, trabalha como PJ, mas diz que gostaria de estar sob a proteção da 
CLT. "Enquanto isso não acontece, vou me virando." 
 

 
Leia mais: 
 
Saiba Mais 
 
CLT flex é um nome fantasia dado a um tipo de contrato que atualmente é oferecido, em geral, 
aos profissionais da área de tecnologia 
 



Pelo contrato, geralmente verbal, uma parcela de 30% a 70% do salário é paga como CLT; o 
restante, como ajudas de custo, reembolsos e utilidades 
 
Ajudas de custo, reembolsos e utilidades não são considerados salário. O empregador, 
portanto, não paga os impostos referentes aos encargos trabalhistas 
 
O cálculo do pagamento de FGTS, férias, 13º salário e horas extras é feito com base no salário 
registrado como CLT 
 

 
Leia mais: 
 
Valor final é a principal referência  
 
Maurício Waldige atua na área de tecnologia há 18 anos. Já trabalhou com carteira assinada e 
como cooperado, foi dono de uma empresa e atualmente exerce profissão como PJ (pessoa 
jurídica). 
 
No ano passado, Waldige recebeu uma proposta para ser contratado no formato "CLT flex" -e 
afirma só ter recusado porque receberia menos do que como PJ. 
 
"Nos negócios, quanto mais riscos você corre, mais lucro você tem. Com o trabalhador, é a 
mesma lógica. Para mim, tem sido melhor trabalhar com riscos", explica. 
 
Da proposta de trabalho só recorda que, se contratado, teria uma parte pequena do salário 
combinado registrada na carteira de trabalho. 
 
"O restante seria pago por fora. Nem me informei. Achei que não valia a pena." 
 
A analista de sistemas E.K.G., 29, é outra que recebeu proposta semelhante. No seu caso, 
contudo, não trocou o atual posto que ocupa pela vaga no novo modelo porque não foi 
selecionada. Ela trabalha em uma multinacional e é celetista. 
 
Segundo a profissional, o aumento na remuneração final seria "considerável", o que justificaria 
o risco de trabalhar pelo novo modelo. 
 

 
Leia mais: 
 
Jurisprudência vai ditar legalidade 
 
Novo modelo, cujo formato está previsto na legislação, tem de ser analisado caso a caso 
 
O pagamento de ajudas de custo, reembolsos e utilidades ao trabalhador é permitido pela 
legislação trabalhista. Sua utilização, no entanto, pode esbarrar na lei. 
 
"Flex dá um tom pejorativo à aplicação de uma lei que existe desde 2001", defende Antonio 
Neto, presidente do Sindpd (Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e 
Empregados de Empresas de Processamento de Dados). Ele se refere a uma emenda feita ao 
artigo 458 da CLT, que abre as hipóteses do que não é salário. 
 
Na análise do juiz trabalhista Jorge Luiz Souto Maior, "tentaram transformar o que é salário no 
que não é -e essa é a principal causa das interpretações divergentes sobre a lei". 
 
"Quem adota o artigo 458, mesmo que esteja agindo de boa-fé, pode se surpreender com a 
jurisprudência e estar correndo um sério risco", diz. 
 



Ele recorda que algo parecido ocorreu com uma emenda feita ao artigo 442 da CLT em 1994. 
O texto diz que, qualquer que seja o serviço prestado por sociedade cooperativa, não há 
vínculo empregatício entre ela e os tomadores de serviço. 
 
"A lei parece permitir que elas funcionem como terceirizadoras, mas a jurisprudência negou 
essa possibilidade: a aplicação da lei feria artigos constitucionais", enfatiza. 
 
A ilegalidade da "CLT flex", dizem especialistas em direito, aparece quando o empregador 
utiliza como salário o que a lei define como um "não-salário". 
 
"Toda forma de remuneração que se incorpora ao patrimônio é salário e, sobre ela, devem 
incidir os impostos correspondentes", diz Souto Maior. 
A advogada Elisângela Fazzura resume o imbróglio: "Devemos perguntar qual é a finalidade do 
que é dado ao trabalhador. Utilidades, reembolsos e ajudas de custo têm de ser dados para a 
realização do trabalho, não pela realização dele". 
 
Isso significa que, se o empregador reembolsar os custos de uma viagem a trabalho, não terá 
problemas, mas, se o reembolso for feito para uma viagem pessoal, torna-se salário. 
 
Fiscalização 
 
O presidente do Seprosp (Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de 
Informática do Estado de São Paulo), Luigi Nese, diz informar as empresas sobre os riscos do 
contrato flexível. 
 
"O problema é que não há uma clara determinação das cotas aceitas para as utilidades. Dessa 
forma, o limite do que é legal ou não fica nas mãos dos fiscais e de sua interpretação." 
A delegada substituta da DRT-SP (Delegacia Regional do Trabalho), Maria Elena Taques, 
explica que a fiscalização atua cuidadosamente: "Temos que analisar caso a caso para ver se 
os benefícios que o trabalhador recebe não são salários travestidos de benefícios". 
 
Ela reforça que a auditoria realizada nas firmas fica mais complicada se seus documentos não 
estiverem em ordem. "É difícil detectar uma fraude. Se os pagamentos não estiverem 
documentados como deveriam, a dificuldade será maior." 
 
Alex Mourão de Sousa, coordenador-geral de planejamento da Ação Fiscal da Secretaria de 
Receita Previdenciária, afirma que nenhuma denúncia formal foi feita ao órgão, mas diz que a 
Receita identificou a tendência e que já foram feitos estudos para analisar o caso. 
 
"À primeira vista, temos a impressão de que é uma prática de sonegação, mas é preciso 
investigar melhor", pondera. 
 

 
Leia mais: 
 
Modelo dá "continuidade" ao sistema  
 
Trabalho temporário, terceirização, transformação do trabalhador registrado em pessoa 
jurídica e cooperativas são exemplos de outras formas de contrato que as empresas usam -
com respaldo na lei- para escapar da alta carga tributária do país. 
 
Muitos dos pesquisadores que abordam a temática do trabalho entendem essas possibilidades 
de "fuga da CLT" como o desdobramento de um processo inevitável. 
 
"A "CLT flex" é apenas a continuidade de um processo que começou com os contratos 
temporários e as cooperativas, por exemplo", afirma o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes. 
 

 
Leia mais: 



Saiba Mais 
 
Conheça os limites legais da "CLT flex" 
 
Certo: Todo pagamento feito ao trabalhador tem que estar documentado (registrado na 
carteira de trabalho ou constar do hollerith) 
 
Errado: Acordos verbais sobre a forma de remuneração não valem e são considerados indício 
de fraude (mesmo que o trabalhador tenha concordado com eles) 
 
Certo: As ajudas de custo devem ser pagas "in natura" ou diretamente à fonte de despesa 
 
Errado: O trabalhador não pode receber as utilidades em dinheiro ou para terceiros 
 
Certo: Reembolso só é legal para gastos relacionados, exclusivamente, à execução do trabalho 
 
Errado: Os reembolsos não podem ser oferecidos para cobrir gastos pessoais 
 
Certo: A ajuda de custo deve ser esporádica e justificável (por exemplo, se a empresa mudar 
de cidade, o trabalhador poderá receber uma ajuda para pagar o aluguel durante algum 
tempo) 
 
Errado: A ajuda de custo não pode ser freqüente (se a empresa paga o aluguel do trabalhador 
como parte de sua remuneração, a ajuda de custo pode passar a ser considerada salário) 
 

 
Leia mais: 
 
Sistema é ilegal, considera Juiz 
Sérgio Pinto Martins 
 
Flexibilização das condições de trabalho é o conjunto de regras que tem por objetivo instituir 
mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, 
política ou social existentes na relação entre capital e trabalho. 
 
Antes, tinha-se a idéia de que o Estado deveria prover tudo. Hoje, é preciso adaptar as normas 
à realidade social, antes que esta ignore as primeiras. 
 
O papel do Estado deve ser repensado. De um sistema excessivamente intervencionista para 
regular a relação entre empregado e empregador, passa-se a um sistema negociado entre as 
partes envolvidas. 
 
A existência de um sistema trabalhista constitucional e legal rígido, excessivamente 
regulamentado, indica um freio às tendências flexibilizadoras nas épocas de crise. Pelo fato de 
o sistema estatal ser rígido, importa sua aplicação uniforme às empresas e aos respectivos 
trabalhadores, impedindo a adaptação de normas trabalhistas em épocas de adversidades. 
 
Ajuda de custo é a importância paga pelo empregador ao empregado com o objetivo de 
oferecer condições para a execução do serviço, não se tratando, porém, de valores pagos pela 
contraprestação de serviços. 
 
A ajuda de custo não integra o salário em nenhuma hipótese, como se vê nos parágrafos Io e 
2o do artigo 457 da CLT. 
 
Para que a verba efetivamente tenha natureza de ajuda de custo e não integre o salário, é 
preciso que o empregado trabalhe em determinadas condições mais gravosas, que exijam o 
pagamento dessa verba. 
 



E sabido que os encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamentos são excessivos. Eles 
são o principal motivo do surgimento de manobras para não pagar corretamente o salário dos 
empregados. Entretanto, o empregador não poderá tentar desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação de preceitos trabalhistas, sob pena de nulidade (artigo 9o da CLT). 
 
Se o funcionário entra na Justiça depois, consegue reaver todos os direitos sonegados pelo 
empregador, mesmo tendo concordado com o que o empregador propôs. Não tem valor o ato 
do empregador. 
 
Não considero a CLT anacrônica, mas pode ser aperfeiçoada. Ela tem preceitos aplicáveis até 
hoje, mas carece de modernização em outros aspectos. 
 
Entendo que há necessidade de revogar vários artigos da CLT para evitar a dúvida se estão ou 
não revogados, como os relativos à parte sindical que exigem autorização ou interferência do 
Ministério do Trabalho no sindicato e os relativos à nacionalização do trabalho. 
 
A legislação do trabalho é protecionista, pois visa estabelecer superioridade jurídica ao 
empregado em razão da sua inferioridade econômica. 
 
Há necessidade de reforma trabalhista para determinados pontos, que deveria estar 
desvinculada da reforma sindical. 
 
A legislação estatal não pode, porém, ser integralmente revogada, estabelecendo-se a total 
desregulamentação do direito do trabalho. Neste, não vigora a plena autonomia privada, 
ficando sujeito a pressões na vigência do contrato de trabalho. 
 
As alternativas com vistas a burlar a legislação trabalhista vão continuar a ser criadas 
enquanto os encargos sociais forem excessivos e enquanto houver unicidade sindical e 
legislação sindical por categorias, que vinculam empresas grandes e pequenas do mesmo jeito. 
Em muitos casos o trabalhador está na informalidade, pois ou não é registrado ou o 
empregador paga parte do salário no hollerith e o resto "por fora". 
 
Não se pode usar da ironia de Anatole France de dar a cada um o que é seu: ao rico, sua 
riqueza; ao pobre, sua pobreza. Ou trazendo a idéia para o direito do trabalho: ao empregado, 
o emprego, com todos os direitos e benefícios dele decorrentes; ao desempregado, o 
desemprego, com as conseqüências e mazelas a ele inerentes. 
 
Não é assim. Devem existir certas garantias mínimas para que o trabalhador possa sobreviver, 
asseguradas pela Constituição e pela legislação, sendo o restante complementado pela 
negociação coletiva. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 11 mar. 2007. Empregos, p. 2-3,6.  
 


