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Reforma Trabalhista

• Lei 13.467/2017

• MP 808/2017



Alterações

• Para os negócios
• Para os Contratos de Trabalho e suas

Modalidades
• Para as Jornadas de Trabalho
• Para as Rescisões Contratuais
• Para o Poder Judiciário/Reparação de Danos e

Processos Trabalhistas



Para os Negócios
Alteracao da definicao de Grupo Economico (art. 2o, 

§§2o e 3o).
▶▶ Limitacao da responsabilidade trabalhista do socio 

retirante (art. 10-A).
▶▶ Responsabilidade trabalhista na sucessao de 

empregadores (art. 448-A).
▶▶ Regras sobre a desconsideracao da personalidade 

juridica (art. 855-A):
• Processualmente, seguirá o rito do incidente previsto 

no NCPC;
• Exceção: forma de impugnação da decisão proferida 

no incidente.



Para os Contratos de Trabalho
Contrato de Trabalho Intermitente (art. 443, §3o)*
• Valor da hora: não inferior ao mínimo ou àquele devido aos 

demais empregados que exerçam a mesma função (art. 452-
A);

• Convocação pelo empregador: antecedência mínima de 3 dias 
corridos, com a indicação da

jornada (art. 452, §1º);
• Resposta pelo empregado: 24 horas, resumindo-se a recusa no 

silêncio (art. 452, §2º, alterado pela MP nº 808/2017);
• As formas de reparação na hipótese de descumprimento 

poderão ser estabelecidas no contrato de trabalho (art. 452-B, 
inciso IV, incluído pela MP nº 808/2017);



Será considerado rescindido o contrato de trabalho 
caso decorrido 1 ano sem qualquer convocação pelo 
empregador (art. 452-D, incluído pela MP nº 
808/2017);

• “Quarentena”: O empregado contratado por prazo 
indeterminado que for dispensado não poderá 
prestar serviços para esta mesma empresa na 
qualidade de empregado intermitente antes do 
decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da 
sua dispensa. Esta restrição vigorará até 31 de 
dezembro de 2020 (art. 452-G, incluído pela MP nº 
808/2017).



Para os Contratos de Trabalho – Contrato 
de Trabalho Terceirizado

Possibilidade expressa de terceirização da atividade principal da 
contratante;

• São asseguradas aos empregados terceirizados, quando e enquanto 
os serviços forem executados nas dependências da tomadora, as 
mesmas condições: (i) de alimentação, transporte, atendimento 
médico/ambulatorial das dependências da contratante ou local por 
ela designado e treinamento, quando necessário; e (ii) sanitárias, de 
medidas de proteção à saúde e de segurança e de instalações 
adequadas à prestação do serviço;

• “Quarentena”: O empregado que for dispensado não poderá prestar 
serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado (ou 
sócio) de empresa prestadora de serviços antes do decurso de 
prazo de 18 meses, contados a partir da sua dispensa.



Para os Contratos de Trabalho –
Relativização da hipossuficiência do 

trabalhador
Trabalhador de diploma de nível superior e que 

percebam salário mensal igual ou superior a 
R$ 11.062,62*.

• Possibilidades: i. livre estipulação dos direitos 
previstos no artigo 611-A; e ii. cláusula de 
arbitragem (art. 507-A).



Para os Contratos de Trabalho –
Relativização da hipossuficiência do 

trabalhador
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites 

constitucionais;
II - banco de horas anual; 
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta 

minutos para jornadas superiores a seis horas; 
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE)
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a 

condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como funções de confiança;

VI - regulamento empresarial;
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente



Para os Contratos de Trabalho –
Fruição de Férias

Fracionamento: possível, em até 3 períodos, 
mediante autorização do empregado, sendo 
que um deles não poderá ser inferior a 14 dias 
corridos e os demais a 5 dias, cada um.

• Vedado seu início: i. no dia de repouso 
semanal remunerado; ou ii. no período de 2 
dias que antecede feriado.



Para os Contratos de Trabalho –
Não integram o salário

Nao integram o salario, ainda que pagas de 
forma habitual (art. 457, alterado pela MP nº 
808/2017):

• Ajuda de custo; observado o limite de 50% da 
remuneração mensal;

• Auxílio alimentação, vedado seu pagamento 
em dinheiro;

• Diárias para viagens;



Ainda - Não integram o salário
• Prêmios (liberalidades concedidas por esempenho 

superior ao ordinariamente esperado no exercício 
das atividades, desde que pagas até duas vezes ao 
ano); e

• Assistência médica, ainda que quando concedidos em 
diferentes modalidade de planos e coberturas (art. 
458, §5º).



Para os contratos de Trabalho – Novas regras 
para equiparação salarial

Necessário que a atividade seja prestada no mesmo 
estabelecimento empresarial;

• Além do tempo na função não superior a 2 anos, será 
igualmente necessário que a diferença do tempo de 
serviço seja inferior a 4 anos;

• Vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda 
que o contemporâneo tenha obtido

a vantagem em ação judicial (equiparação em cascata);



Para o Contrato de Trabalho –
Gestantes e condições insalubres

• Grau maximo: vedado enquanto durar a 
gestação;

• Grau medio ou minimo: possível, desde que a 
empregada apresente, de forma voluntária, 
atestado médico emitido por seu médico de 
confiança, que autorize o trabalho em 
condições insalubres (art. 394-A, §2º, alterado 
pela MP nº 808/2017).



Para os Contratos de Trabalho – Do 
uniforme

Definicao pelo empregador quanto a 
vestimenta, sendo licita a inclusao de 
logomarcas da empresa ou parceiras e de 
outros itens de identificação (art. 456-A):

• Higienização ficará a cargo do empregado, 
salvo se necessário procedimentos ou 
produtos diferenciados das vestimentas 
comuns.



Jornadas de Trabalho

Passaram a ser excluidas da jornada detrabalho (art. 4o, §2o) as 
situacões em que o empregado, por escolha própria, adentre 
ou permaneça na empresa para:

• Proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas;
• Proteção pessoal em caso de más condições climáticas;
• Exercer atividades particulares, dentre elas:
i. lazer;
ii. alimentação;
iii. higiene pessoal; e
iv. troca de roupa ou uniforme.



Jornadas de Trabalho

Também deixa de integrar a jornada de trabalho 
o tempo despendido no percurso entre a 
residência do empregado até a efetiva 
ocupação de seu posto de trabalho, seja ele 
caminhado ou por qualquer meio de 
transporte (art. 58, §2o).



Jornadas de Trabalho – Trabalho 
em regime de Tempo Parcial

• Até 30 horas semanais, sem a possibilidade de 
horas extras;

• Até 26 horas semanais, com a possibilidade de 
ser acrescida de até 6 horas extras, as quais 
poderão:

i. ser compensadas até a semana imediatamente 
posterior; ou

ii. quitadas no mês subsequente, com o 
respectivo adicional.



Jornada de Trabalho – Trabalho em 
Regime de Teletrabalho

• Exercido preponderantemente fora das 
dependências do empregador;

• Excluído do controle de jornada e pagamento 
de horas extras (art. 62, III);

• Custos com equipamento e infraestrutura: 
definido em contrato (art. 75-D).



Jornadas de Trabalho -
Compensação

▶▶ Compensacão da Jornada: possível de ser ajustada por acordo 
individual escrito ou tacito, desde que a compensacão ocorra 
no mesmo mês (art. 59, § 6o).

▶▶ Banco de Horas: possivel de ser ajustado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação ocorra no 
periodo maximo de 6 meses (art. 59, § 5o).

▶▶ Jornada 12x36: possível de ser ajustada apenas mediante 
negociação coletiva, exceto no setor de saúde, no qual poderá 
ser negociada individualmente (art. 59-A, §2º, incluído pela 
MP nº 808/2017).



Jornadas de Trabalho

▶▶ A prestacao de horas extras habituais não 
descaracteriza o acordo de compensacão de 
jornada, inclusive se mediante Banco de Horas 
(art. 59-B).

▶▶ Supressão do Intervalo Intrajornada: 
pagamento apenas do período suprimido, o 
qual terá natureza indenizatória (art. 71, §4o).



Rescições Contratuais
▶▶ Desnecessaria a homologacao da rescisao contratual junto ao 

Sindicato, ainda que relacionada a empregado com mais de 1 
ano de contrato (art. 477).

▶▶ Prazo unico de 10 dias para o pagamento das verbas 
rescisorias, bem como para a entrega de documentos que 
comprovem a comunicacao da extincao contratual aos orgaos 
competentes (art. 477, §6o).

▶▶ Nova modalidade de rescisao: por acordo entre empregado e 
empregador (art. 484-A).

▶▶ Nova hipotese de justa causa: perda da habilitacao ou dos 
requisitos legais para exercicio da profissao por conduta 
dolosa do empregado (art. 482, “m”)



Rescisões Contratuais
▶▶ Equiparacao das dispensas, sejam elas individuais, plurimas 

ou coletivas, sendo desnecessaria a celebração de Acordo ou 
Convencao Coletiva, tampouco a autorizacao previa do 
Sindicato (art. 477-A).

▶▶ Plano de Demissao Voluntaria: quitacao plena e irrevogavel, 
salvo disposicao em contrario (art. 477-B).

▶▶ Possibilidade de celebracao de termo de quitacao anual de 
obrigacoes trabalhistas perante o sindicato, com eficacia 
liberatoria das parcelas especificadas (art. 507-B).

▶▶ Jurisdicao voluntaria: homologacao judicial de acordo 
extrajudicial (art. 855-B e seguintes).



O que é o eSocial

• O eSocial é o instrumento de unificação da
prestação das informações referentes a
escrituração das obrigações fiscias,
previdenciárias e trabalhistas e tem por
finalidade padronizar sua transmissão,
validação, armazenamento e distribuição,
constituindo um ambiente nacional.

Decreto 8.373/2014



IMPORTANTE!!!

O e-Social não muda a Legislação, mas cria 
mecanismos mais eficientes para fiscalizar 

o seu cumprimento



Preparado para um DR com seu 
cliente!!!



Novos Prazos 
• Empresas com faturamento acima de 78 milhões em 2016
• Janeiro 2018 – Tabelas
• Março 2018 – Vínculos e Eventos não periódicos
• Maio 2018 – Eventos periódicos

• Demais Empresas
• Julho 2018 - Tabelas
• Setembro 2018 – Vínculos e Eventos não periódicos
• Novembro 2018 – Eventos periódicos

• Órgãos Públicos
• Janeiro 2019 – Tabelas
• Marrço 2019 – Eventos não periódicos
• Maio 2019 – Eventos periódicos



Funcionamento



O que é o eSocial



Mapeamento eSocial

1.

• Pré Mapeamento
• Fase preparatória do Projeto

2.

• Mapeamento de Processos
• Fase cujo o escopo é analisar os impactos do e-Social no Departamento de Recursos Humanos, 

eventos trabalhistas e fluxo de informação entre as áreas, sobre a ótica da Legislação 

3.

• Mapeamento Técnico
• Fase cujo escopo abrange o levantamento do Status das informações necessárias para o 

cumprimento da obrigação X layout de entrega previsto na legislação (Ex. Qualificação Cadastral)

4.

• Mapeamento Sistêmico 
• Fase cujo escopo é a análise consultiva dos Sistemas para atendimento do e-Social

5.

• Operação Assistida
• Fase final onde é realizado testes de acompanhamento após a implementação do projeto



Interrelação entre Módulos



Qualificação Cadastral









Cadastramento Inicial               
Forma de Geração

• Após a parametrização para início da utilização do eSocial, os envios 
iniciais são pela tela de Cadastramento Inicial.

• Nessa tela, o usuário selecionará os “Eventos” (cadastros) a serem gerados 
para a inicialização do uso do eSocial.

• Após clicar em “Enviar”, o sistema enviará de forma automática para o 
eSocial as informações.

• As informações que estiverem com problemas, ou seja, que foram 
invalidadas para o eSocial, serão geradas no painel de pendências

• As informações que estiverem validadas pelo eSocial, serão informadas na 
tela de Eventos Validados.





Cadastramento Inicial



Cadastramento Inicial



Rotina de Envio eSocial

• Ao cadastrar um empregado, pelo sistema Folha ou pelo 
Domínio Atendimento, ao gravar o cadastro, o sistema enviará 
de forma automática para o webservice do eSocial (podendo 
ser configurável).

• Após efetuar o webservice do eSocial processar a informação, 
esse retorno/resposta, será demonstrado na tela de Painel de 
Controle .

• Nessa tela, será demonstrado apenas as rotinas que precisam 
de alguma ação do usuário, ou seja, algo que precise ajustar, 
por exemplo.











































Rotinas de Envio eSocial
• Na guia “Invalidados” será demonstrado todos os arquivos/eventos que 

tiveram algum erro nas informações.
– Esses erros serão demonstradas na coluna “Erros” de forma individual e detalhada.
– Após serem avaliados os erros, se o usuário clicar em “Acesso Cadastro” será aberta a 

tela com o problema que deverá ser resolvido.
• Se, por exemplo, o erro é referente ao endereço do empregado, será aberta a tela 

do cadastro do empregado.

• Na guia “Não enviados” será demonstrado todos os arquivos que não 
foram enviados no momento do cadastro, conforme parametrização.

• Na guia “Em processamento” ficará informado tudo que ainda está em 
processamento pelo eSocial.

• Na guia “Erro Lote” será demonstrado os erros ocorridos devido a 
estrutura do XML.





Rotinas de Envio eSocial
• Será demonstrado ainda, na barra do Domínio Contábil, o status do envio 

para o eSocial. Onde será demonstrando caso tenha alguma invalidação 
ou não.



Aviso Prévio – Forma de Geração
• Após incluir um Aviso Prévio, e gravar o mesmo, se nos parâmetros estiver 

a forma de envio “Automática”, o sistema gerará a informação para a tela 
de Painel de Pendências “eSocial”, como “Em Processamento”.

• Na tela demonstrada no slide anterior, na coluna “Situação eSocial” ficará 
a informação como “Em Processamento”.

• Quando a informação for processada pelo webservice do eSocial, essa 
coluna ficará como “Validado”, de forma automática.



Aviso Prévio



CAT – Forma de Geração
• Após incluir uma CAT, e gravar a mesma, se nos parâmetros estiver a 

forma de envio “Automática”, o sistema gerará a informação para a tela de 
Painel de Pendências “eSocial”, como “Em Processamento”.

• Na tela demonstrada no slide anterior, na coluna “Situação eSocial” ficará 
a informação como “Em Processamento”.

• Quando a informação for processada pelo webservice do eSocial, essa 
coluna ficará como “Validado”, de forma automatica.



CAT



Aquisição e Comercialização Rural 
Forma de Geração 

• Após cadastrada todas as aquisições e comercializações da Produção 
Rural, o usuário deverá acessar a tela geração.

• Selecionando as opções de aquisição e comercialização, e o período 
desejado.

• Após a seleção, ao clicar em Enviar,  será enviado automaticamente para o 
eSocial.

• Após o processamento do webservice do eSocial, se validada, será 
informada na tela de Envios Aprovados.

• Se não invalidado, será informada na tela Envios Pendentes, onde 
habilitará a tela de Painel de Pendência.



Aquisição Produção Rural



Comercialização Produção Rural



Aquisição e Comercialização Rural



CONCLUSÕES FINAIS




