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RESUMO  

 

O presente trabalho aborda as rotinas do Departamento Pessoal, Fiscal, Contábil e 
demais procedimentos com uma ótica voltada para área contábil, visando a 
apuração e a análise dos dados. O artigo foi realizado com informações obtidas de 
uma empresa privada, do ramo de grãos, localizada no município de Diamante do 
Oeste. O estágio supervisionado realizado agrega conhecimento prático ao 
acadêmico. Através da metodologia bibliográfica e documental, qualitativa e 
quantitativa, demonstra as segmentações de cada departamento dentro da 
contabilidade e a importância das demonstrações contábeis para a gestão 
empresarial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado consiste em um trabalho prático, na área contábil, 

desenvolvido em uma empresa constituída legalmente, com o objetivo de aprimorar 

o conhecimento teórico e prático aprendido na graduação. 

Este relatório se divide em duas partes, inicialmente será fundamentado 

todas as obrigações contábeis e por fim será executado todas as rotinas de 

Departamento Pessoal, Escrituração Fiscal, Escrituração Contábil e demais 

procedimentos do cotidiano da empresa. 

O procedimento técnico escolhido para elaboração do trabalho foi à 

pesquisa bibliográfica e documental, que tem por finalidade situar o pesquisador 

com tudo o que já foi produzido a respeito de seu tema de pesquisa (PADUA, 2007). 

Utilizando-se da metodologia qualitativa, que fornece uma análise mais 

detalhada, sobre hábitos, atitudes, tendências de comportamento, já o método 

quantitativo os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de informações 

numéricas. (MARCONI; LAKATOS, 2011).  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 Departamento Pessoal 

 

1.1.1 Registro de Funcionários 

 

O registro de funcionários ocorre após o processo de seleção de um 

profissional para determinada vaga, o registro deve ser feito de forma informatizada 

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

Conforme a Lei 5.452/43, art 13° “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”.     

   O contrato de trabalho é firmado a partir do momento em que uma pessoa 

física se obriga a realizar atos, executar obras ou prestar serviços em favor de outra, 



 

 
 

daí por que se falar em contrato de emprego, que fornece a noção exata do tipo de 

contrato que estaria sendo estudado, porque o contrato de trabalho seria o gênero e 

o contrato de emprego, a espécie (MARTINS, 2008). 

  

1.1.1.1 Contrato de Experiência 

 

É feito um contrato por prazo determinado, que tem por finalidade verificar 

se o empregado tem aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. 

Conforme o artigo 445, parágrafo único da CLT, o contrato de experiência 

não poderá exceder de 90 dias, podendo ser prorrogada uma vez, ou seja, com um 

contrato de experiência de 45 dias e depois ser renovado por mais 45 dias, já o 

prazo mínimo poderá ser de acordo com o empregador, visto que não há algo que 

determine a quantidade de dias, e também que deve ser registrado na carteira de 

trabalho. 

 No caso de um novo contrato de experiência de uma mesma empresa, 

somente poderá ser feito após um prazo mínimo de seis meses após o desligamento 

do mesmo, também não podendo ser para o mesmo cargo que já tinha sido 

contratado anteriormente. 

Hipóteses de aplicação do contrato de trabalho por prazo determinado 

segundo o art. 443: 

Contrato de experiência: é uma espécie de contrato a prazo determinado, 
também denominado contrato de prova, que tem por finalidade dar mútuo 
conhecimento às partes contratantes, as quais durante período prefixado 
analisam as condições em que a relação de emprego ocorre e sua intenção 
de dar ou não continuidade ao contrato. 

  

1.1.1.2 Folha de Pagamento 

 

Também conhecido como holerite, é uma lista da remuneração do 

empregado, que calcula o valor líquido e o cálculo bruto do mesmo. O empregador é 

obrigado a elaborar todos os meses a folha de pagamento relativa ao mês anterior 

ás remunerações pagas, devidas ou creditadas, com a correspondente totalização e 

resumo. 



 

 
 

É constituída pela soma de todos os registros financeiros: salário, bônus, 

hora extra, desconto de benefício, vale transporte, alimentação. 

De acordo com Oliveira (2001, p.65), 

Os principais proventos existentes na folha de pagamento são: Salário, 
horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, 
adicional noturno, salário-família, diárias para viagem e ajuda de custo; e os 
principais descontos são: quota de previdência, imposto de renda, 
contribuição sindical, seguros, adiantamentos, faltas e atrasos, vale-
transporte. 

 

1.1.1.3 13º Salário 

 

O 13º salário que é também conhecido como gratificação natalina, ou um 

pagamento extra ao trabalhador ao final de cada ano, que todos os empregados que 

tenham carteira assinada há mais de 15 dias têm direito a receber, como por 

exemplo, trabalhador rural, doméstica urbanos, avulsos, aposentados ou 

pensionistas do INSS.  

O mesmo deverá ser pago em duas parcelas, sendo a primeira a ser paga a 

partir do dia 1 de fevereiro até o dia 30 de novembro, o pagamento da segunda 

parcela deverá ser realizado até o dia 20 de dezembro. O pagamento feito em uma 

única parcela, que muitos empregadores fazem, é ilegal, com sujeito a multa. 

De acordo com Oliveira (2004, p. 126): “A gratidão natalina (13º salário) foi 

estabelecida pela lei nº 4.090, de 13-7-62, com alterações introduzidas pela Lei nº 

4.749, de 12-8-65”. 

O empregador só não terá direito ao 13º salário caso ele seja dispensado 

por justa causa. 

 

1.1.1.4 Férias e 1/3 de férias 

 

Todo o trabalhador que tem carteira assinada tem direito a 1/3 de férias após 

os 12 meses trabalhados com direito de 30 dias de férias. 

1/3 de férias corresponde ao salário mensal mais 1/3 do mesmo que o 

empregado deverá receber quando tirar as férias. 



 

 
 

As férias que corresponde a 30 dias de descanso ao empregado, pode 

também ser vendida, ou seja, o empregador pode comprar 10 dias de férias e o 

restante de 20 dias o empregado e obrigado a tirar para repousar. 

 

1.1.1.5 Encargos Sociais 

 

São tributos que oferecem um benefício indireto ou em longo prazo para o 

funcionário, assim garantindo a possibilidade de se aposentar quando findar sua 

carreira. 

Estes custos indiretos dividem-se entre aqueles que são pagos para o 

trabalhador individualmente, e aqueles que são pagos para um fundo coletivo, que 

tem como objetivo de beneficiar as condições de vida de um trabalhador. 

 

1.1.1.6 Rescisão Contratual 

 

A rescisão contratual trata-se do término do vínculo empregatício, onde se 

extinguem as obrigações entre o contratante e contratado. Deve ser registrado 

formalmente e será discriminada a natureza de cada parcela paga ao empregado e o 

seu valor, o empregador tem dez dias a contar da data do aviso prévio para realizar 

o pagamento das verbas rescisórias. 

Conforme a Lei nº13.467/17, Art. 447: 

Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à 
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a 
dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas 
rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. 
 

As principais formas de rescisão contratual são dispensa sem justa causa, 

dispensa com justa causa, pedido de demissão e decisão por culpa recíproca. 

 

1.2 Departamento Fiscal 
 
1.2.1 Escrituração fiscal 

 

É uma das obrigações da empresa com as autoridades fiscais, tem como 

objetivo prestação de contas ao fisco sobre as movimentações e o faturamento da 



 

 
 

empresa, os impostos a serem pagos e outras informações que o governo tem 

interesse. 

Podendo ser feita de modo digital até mesmo pelas microempresas. 

Essas notas são emitidas na entrada de mercadorias ou serviços, e também 

devem ser exigidas na saída das mercadorias e serviços prestados. Tendo um 

controle interno dentro da empresa, pois para termos uma nota de saída antes 

temos que ter uma nota de entrada. 

 

1.2.2 Livros Fiscais 

 

São documentos que contém informações tributáveis e impostos devidos 

das empresas, ambos exigidos pelo fisco federal, estadual ou municipal. 

Os mais comuns são: 

Registro de entrada: tem como objetivo registrar as entradas das empresas, 

destacando-se o ICMS incidentes na entrada dos produtos. 

Registro de saída: Tem como objetivo registrar as saídas das empresas, 

destacando-se o ICMS incidentes na saída dos produtos. 

Registro de impressão de documentos fiscais: Escrituração da confecção de 

impressos de documentos fiscais. 

Registro de inventario: Registrando todas as mercadorias em estoques 

quando do levantamento do balanço da empresa. 

Registro de apuração de IPI: Obrigatório para as indústrias e 

estabelecimentos equiparados, estabelecido pelo regulamento do IPI.  

Registro de apuração de ICMS: Registrar os totais das entradas e saídas 

das empresas. 

Livro de apuração do lucro real (LALUR): sendo obrigatório somente para as 

empresas tributadas pelo imposto de renda na modalidade lucro real 

Livro de movimentação de combustíveis (LMC): é um documento de registro 

de entrada e saída de todos os combustíveis comercializados no posto, que serve 

também para o controle de arrecadação do ICMS. 

De acordo com Oliveira ( 2001, pg 27) 

Dentre os livros fiscais, alguns devem ser usados por todo e qualquer tipo 
de empresa, como é o caso do livro de registro de utilização de documentos 



 

 
 

fiscais e termos de ocorrências, enquanto outros são empregados somente 
por algumas empresas, conforme seu ramo de atividades, como é o caso do 
livro de registro de impressão de documentos fiscais, modelo 5, que deve 
ser escriturado somente pelos estabelecimentos gráficos. 

 

1.2.3 Tributos Federais 

 

Tributos correspondem a impostos, taxas de serviços públicos específicos e 

divisíveis e contribuição de melhoria. 

São todos os impostos recolhidos pela união, a arrecadação tem como 

destino o governo federal. 

Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN), Nº 5172/66 

Um tributo é “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada”. A CF em seus arts. 145, 149, 149-A, classifica os tributos pela 
Penta partição (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
compulsórios e contribuições especiais). E o CTN em seu art. 5º segue a 
teoria da Tripartição (impostos, taxas e contribuições de melhoria): “Os 
tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”. 

 
Todos os tributos, taxas e contribuições têm sua função e regras especificas, 

alguns tributos federais: 

IRPJ: Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, como o nome já diz, deve 

ser feita por empresas. Todas as empresas devem declarar, inclusive as empresas 

individuais. Estão isentas as empresas sem fins lucrativos, também tem isenções 

algumas empresas culturais, recreativas e cientificas. 

CSLL: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, sendo aplicado sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza, é calculada com base no lucro líquido tido 

durante o período de apuração que acontece antes da provisão do IR. 

IPI: Imposto sobre produto industrializado. É um imposto federal, criado e 

adaptado somente pela união, que são incididos sobre os produtos industrializados, 

como por exemplo matérias-primas, embalagens e produtos intermediários 

COFINS: Contribuição para o financiamento da seguridade social. Todas as 

pessoas jurídicas de direito privado em geral, também as pessoas relacionadas pelo 

imposto de renda, exceto microempresas e empresas de pequeno porte. 

Segundo a lei 5.172 art. 3º:  



 

 
 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção se ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
 

1.2.4 Tributos Estaduais 

 

É de responsabilidade pelo recolhimento e de cada estado. 

ICMS: Incide sobre a circulação de mercadorias em todo o Brasil, sua base 

de cálculo e o a montante da operação, sendo variável entre 7% a 20%, incide 

principalmente sobre a circulação de mercadorias. 

IPVA: Incide sobre os veículos automotores, que é pago anualmente. Para 

calcular o valor a ser pago, varia de 1 a 6% a partir do valor do veículo. 

FECP: Tem como objetivo diminuir as desigualdades sociais, é feita uma 

cobrança por meio da adição de alíquota no ICMS. 

 

1.2.5 Tributos Municipais 

 

Que devem ser recolhidos por cada município: 

ISS: Imposto Sobre Serviço, é pago pelas empresas prestadoras de serviços 

e profissionais autônomos, os profissionais que tiverem mais que 70 anos estarão 

isentos dessa tributação. 

IPTU: Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, tem como 

finalidade obter recursos financeiros para o governo, e por objetivo fiscalizar os 

preços das propriedades. 

Conforme a legislação: 

O código Tributário Municipal é peça fundamental para que o município 
melhore o desempenho na arrecadação. Essa legislação deve ser flexível e 
atualizada, com dispositivos que permitam a perfeita compatibilidade com as 
que norteiam o orçamento municipal. Portanto, a execução orçamentária 
está ligada diretamente a legislação, que promove a arrecadação de tributos 
municipais e deve ser considerada pela câmara municipal, responsável pela 
aprovação das leis. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3 DEPARTAMENTO CONTÁBIL  

 

1.3.1 Plano de Contas 

 

O plano de contas é o conjunto de contas e subcontas que direcionam as 

transações ocorridas de forma organizada e detalhada para a elaboração dos 

principais relatórios contábeis. Toda empresa deverá dispor de um plano de contas 

específico para o seu campo de atuação. 

De acordo com Hoss et al. (2008, P. 40) “Plano de contas é o agrupamento 

ordenado das contas que são utilizadas pela contabilidade dentro da determinada 

empresa”. 

Seu objetivo é uniformizar os registros contábeis para que estejam conforme 

os princípios contábeis e trazer informações de forma clara e objetiva aos seus 

usuários. 

 

1.3.2 Escrituração Contábil 

 

A escrituração contábil é o registro de todas as movimentações ocorridas na 

empresa, deverá conter todas as operações do contribuinte, os resultados apurados, 

lucros, rendimentos e ganhos de capital.  

De acordo com Hoss et al. (2008, P. 36) “A escrituração contábil pode ser 

definida como um conjunto de lançamentos das operações da empresa, estruturado 

e sistematizado”. 

A partir desses registros são elaborados todos os relatórios e demonstrativos 

contábeis, com o objetivo de informar a situação patrimonial ao seu usuário, para o 

efetivo controle e auxilio a tomada de decisão. 

 

1.3.3 Livro Diário  

 

O livro diário é obrigatório para todas as entidades, nele são registrados 

diariamente todas as transações que alteraram o patrimônio da empresa, é feito pelo 

método das partidas dobradas. 



 

 
 

De acordo com Hoss et al. (2008, P. 38): “O livro diário tem como 

característica o registro em ordem cronológica dos acontecimentos na empresa”. 

O diário pode ser feito em fichas (contínuas, soltas ou avulsa), deve ser 

registrado na ordem cronológica de dia, mês e ano com individualização, clareza e 

referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer 

outros fatos que provoquem variações patrimoniais (PORTALDECONTABILIDADE, 

2015). 

 

1.3.4 Livro Razão 

 

O livro razão é obrigatório a todas as empresas, após a contabilização no 

livro diário é feito o agrupamento das informações relacionadas a cada conta 

contábil e anota-se no livro razão. 

De acordo com Hoss et al. (2008, P. 38): “ O livro razão tem como sua 

principal função o agrupamento dos registros executados no livro diário por contas 

específicas”. 

Nele são registrados os débitos e créditos realizados durante o exercício 

(patrimoniais e de resultado), tem como finalidade de facilitar a interpretação e a 

análise das contas. 

 

1.3.5 Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis são relatórios exigidos por lei com a 

estruturação patrimonial e financeira com todas as transações realizadas em um 

período. Tem como objetivo facilitar a análise de seus usuários através do seu fluxo 

contábil e financeiro.  

De acordo com Hoss et al. (2008, P. 38): “Por meio das demonstrações 

contábeis são evidenciadas informações aos acionistas, administradores, governo e 

sociedade em geral sobre a situação patrimonial e financeira das empresas”. 

As principais demonstrações financeiras são o balanço patrimonial, 

demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos 



 

 
 

acumulados, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, 

demonstração das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com o exposto na fundamentação teórico metodológica são 

apresentadas as seguintes ideias sobre Departamento Pessoal, Fiscal e Contábil, os 

quais auxiliam o empresário no desenvolvimento da gestão. 

Esse departamento tem por finalidade, além de elaborar as obrigações 

trabalhistas mensais, folhas de pagamentos, rescisões e entre outros, orientar o 

empregador sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias, tendo por objetivo 

privar os direitos do empregado e do empregador. 

O departamento fiscal é responsável pela apuração dos impostos da 

empresa, as obrigações exigidas pelo governo para evitar a sonegação de impostos 

e também controlar as entradas e saídas da empresa. 

Segundo Melo (2012): 

A escrituração contábil é a primeira e mais importante das técnicas 
contábeis, pois somente a partir dela que se desenvolvem as demais 
técnicas de demonstração, analise e auditoria, sua finalidade é a de 
fornecer a pessoas interessadas informações sobre um patrimônio 
determinado. 

 

O departamento Contábil é bastante importante pra a vitalidade da empresa, 

pois ele demonstra a maneira correta de administrar o patrimônio da empresa. 

Portanto, a junção desses departamentos faz com que a empresa tenha um 

desenvolvimento maior, pois assim controlasse as despesas com pessoal, tributos 

do governo e os gastos com a empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência adquirida na disciplina de estágio supervisionado, através das 

atividades práticas é essencial para a capacitação profissional, porque cada vez o 

mercado tem buscado profissionais com habilidades e bem preparados. 



 

 
 

Os departamentos são partes integrantes dentro da estrutura organizacional 

da entidade, essenciais para o controle, funcionamento e uma boa gestão. O 

trabalho tem como finalidade demonstrar as particularidades de cada departamento 

dentro da contabilidade e a importância da socialização da teoria com a práticas 

para os futuros contadores, também podemos concluir que as demonstrações 

contábeis são essenciais para o controle patrimonial, financeiro e o crescimento da 

empresa. 
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