
Carteira de

Trabalho Digital

Prevista na Lei da Liberdade Econômica,
sancionada na sexta-feira (20/09/2019), a
Carteira  Digital  é  disciplinada  pela
Portaria nº 1.065, da Secretaria Especial
de Previdência  e Trabalho do Ministério
da  Economia,  publicada  na  edição  de
hoje  (24/9)  do  Diário  Oficial  da  União
(DOU).

O  documento  digital  está  previamente

emitido  para  todos  os  brasileiros  e

estrangeiros  que  estejam  registrados

no Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF).

No  entanto,  cada trabalhador  terá  de

habilitar o documento, com a criação

de uma conta de acesso no endereço

www.gov.br/trabalho. 

Depois, basta acompanhar na internet as
anotações  que  antes  constavam  na
caderneta  azul.  Todo  o  histórico  laboral
estará  disponível  lá,  salvo  quando  a
migração  dos  dados  incorrer  em erros.
Por  isso,  a  orientação  é  guardar  a

versão  tradicional da  carteira  de
trabalho por tempo de serviço (CTPS) por
precaução.  O  Ministério  da  Economia
informa que atualizações constantes são
feitas  no  sistema,  corrigindo
gradualmente  essas  possíveis
incorreções.

Redução de burocracia

Empresas que já usam o eSocial poderão
contratar funcionários sem a necessidade
de exigir  deles o documento físico. Isso
vai  facilitar  o  acesso  ao  mercado,  pois
não  será  mais  necessário  apresentar  a
carteira  de  trabalho  em  papel  para
ingressar  em  um  novo  emprego,
resultando  em  simplificação  e
desburocratização.

Com as novas regras, as anotações que
antes ficavam na CTPS de "caderninho
azul"  passarão  a  ser  realizadas
eletronicamente. Para acompanhar essas
anotações,  o  trabalhador  poderá  utilizar
um  aplicativo  especialmente
desenvolvido  para  celulares  (com
versões  IOS  e  Android)  ou  acessar  o
ambiente www.gov.br (solução web).
A Carteira Digital tem como identificação
única o número do CPF do trabalhador,
que passa a ser o número válido para fins
de registro trabalhista. 

Aplicativo

O  Ministério  do  Trabalho  lançou  o
aplicativo para  smartphones,  sistema
operacional  Android  ou  iOS  (iPhone),

disponível aos trabalhadores brasileiros a

partir de 21 de novembro deste

ano.

A Carteira de Trabalho Digital  funciona

como  uma  extensão  da  carteira  de

trabalho física (impressa),  que não será

substituída  e  continuará  existindo,



sendo,  ainda, o documento oficial  do

trabalhador.

O  objetivo  é  facilitar  a  vida  dos

trabalhadores que terão o documento

à  mão  sempre  que  precisarem  fazer

uma consulta. 

Todas  as  experiências  profissionais

formais,  as  atuais  e  também  as

anteriores, estarão no aplicativo. 

Também será possível, por essa mesma
ferramenta,  solicitar  a  primeira  e  a
segunda via da carteira de trabalho física.

Como baixar o aplicativo?

Para  baixar  o  aplicativo,  abra a  loja  de

aplicativos do seu smartphone e procure

por  "CTPS  Digital". Ou  acesse  o  link

para download no Androidou no iPhone.

É  preciso  ter  muito  cuidado  com  os

resultados  de  buscas  da  loja  virtual  do

seu  smartphone,  especialmente  no

sistema operacional Android.

Infelizmente, há muitos aplicativos que se

passam por Carteiras de Trabalho Digital

e  estes podem esconder ameaças para

roubar suas informações. 

Como obter acesso a Carteira de

Trabalho Digital?

Para  acessar  a  Carteira  de  Trabalho

Digital é necessário obter a senha de

acesso  no  Cidadão  BR. Para  aqueles

que  não  possuem  a  senha,  poderão

adquiri-la através do Aplicativo da CTPS

Digital (como na imagem abaixo):

Uma tela de autorização será aberta para

que você permita o aplicativo acessar os

seus  dados  e  documentos.  Clique  em

“Autorizo”.

No  ambiente  do  Cidadão  BR,  você

deverá  Informar  seus  dados  pessoais:

CPF, Nome, Data de Nascimento, Nome

da  Mãe,  local  de  Nascimento;  Se  for

nascido no exterior,  selecione  “Não sou

brasileiro”.



Estas  informações  serão  validadas  no

Cadastro  Nacional  de  Informações

Sociais  (CNIS).  Caso  estejam  corretas,

você será direcionado para responder um

questionário  com cinco perguntas sobre

seu histórico laboral.

Você precisará acertar pelo menos quatro

das cinco perguntas. Após isso, receberá

uma  senha  provisória  que  deverá  ser

trocada no primeiro acesso. Caso tenha

dificuldade  em responder  as  perguntas,

aguarde  24  horas  para  uma  nova

tentativa  ou  entre  em  contato  com  a

central 135 para auxílio. 

Com este código de acesso e o seu 

CPF, você poderá acessar o aplicativo 

da CTPS digital ou através do site: 

www.gov.br/trabalho.

Estima-se  que  apenas  10%  continuará

sendo fabricado, justamente para atender

pessoas sem acesso à internet, que não

conseguiram validar o documento virtual

ou  que  prefiram  a  forma  tradicional.  A

CTPS  em  papel  segue  sendo

confeccionada  em  todo  o  país

normalmente,  sem  data  para

eliminação.

Tire suas dúvidas

1. O aplicativo da carteira de 

trabalho (CTPS) já existia. O que 

mudou agora?

O aplicativo  existe  desde  2017,

contudo  não  substituía  o

documento  físico.  A  partir  de

agora,  a  CTPS  em  meio  físico

não  é  mais  necessária  para  a

contratação  na  grande  maioria

dos  casos.  Basta  informar  o

número do CPF no momento da

contratação.

2. O que fazer com a CTPS antiga?

A CTPS em formato físico deve

ser  guardada.  Ela  continua

sendo  um  documento  para

comprovar  seu  tempo  de

trabalho anterior. As atualizações

podem  ser  acompanhadas  pelo

aplicativo ou pela internet.

3. O que fazer se o empregador 

exigir a carteira física?

Caso  seja  contratado  por  um

empregador que ainda não utiliza

o eSocial, você ainda vai precisar

da via física da CTPS. Quem não

tem  deve  solicitar  a  emissão

mediante  agendamento  pelo

telefone  158.  O  tempo  máximo



para  expedição  é  de  15  dias

úteis.

4. Não consigo fazer cadastro no 

acesso.gov.br.

Vá a uma unidade da Caixa, do 

Banco do Brasil ou do Ministério 

da Economia.

5. Há dados errados na CTPS 

digital. O que devo fazer?

Para  os  contratos  de  trabalho

mais  antigos,  isso  é  mais

provável  de  ocorrer  devido  a

possíveis  divergências  entre  o

registrado no papel e nas bases

de  dados  da  época.  Caso

identificado  algum  no  seu

cadastro,  não  é  necessário

comparecimento a  uma unidade

de atendimento. Os sistemas que

geram os  dados  da  carteira  de

trabalho  digital  são  atualizados

constantemente  e  algumas

inconsistências  serão  corrigidas

automaticamente. Para os outros

casos  serão  realizadas

campanhas para a correção das

informações.  Caso  as

inconsistências sejam referentes

a  informações  posteriores  a

setembro  de  2019,  é  preciso

informar  ao  empregador  da

inconsistência ou erro e solicitar

que a correção seja feita.

6.  Qual  é  o  número  da  CTPS

digital?

É o mesmo número do CPF.
7. A CTPS digital substitui a minha
CTPS física?

Sim.  A  CTPS  digital  terá

validade  como  documento

para fins de acompanhamento

do  contrato  de  trabalho,  não

sendo válida como documento

de identificação.

8.  Após  solicitação  da  CTPS

digital  pela  internet,  é  preciso

comparecer em qualquer posto de

atendimento?
Não.  A  CTPS  será
disponibilizada  de  forma
totalmente digital.

9. Como alterar dados pessoais?

Os  dados  pessoais  são  os  do

Cadastro  de  Pessoa  Física

(CPF).  Dessa  forma,  qualquer

tipo  de  informação  que  esteja

incorreta,  com relação ao nome

completo,  data  de  nascimento,

sexo,  nome  da  mãe  e

nacionalidade,  deverá  ser

corrigida junto à Receita Federal.
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