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Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Art. 2º, §2º, da CLT: 

“§2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua 
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente 
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego”. 

Da Introdução 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Art. 10º da CLT: 

“O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da 
sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações 
ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, 
observada a seguinte ordem de preferência”: 

Da Introdução 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Art. 75-D da CLT: 

“As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e 
adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito”. 

Do Quadro de horário 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Art. 442-B da CLT: 

“A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, 
com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 
empregado prevista no art. 3º desta Consolidação”. 

Do Contrato individual do trabalho 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Art. 458, § 5º da CLT: 

“O valor relativo à assistência, prestada por serviço médico ou odontológico, 
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, 
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e 
outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de 
planos e coberturas não integram o salário do empregado para qualquer efeito 
nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea “q” do § 9º do 
art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991”. 

Da Remuneração 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Art. 477-A da CLT: 

“As dispensas imotivadas individual, plúrimas ou coletivas equiparam-se para 
todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade 
sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de trabalho para sua 
efetivação”. 

Da Rescisão 
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A Lei 13.429/2017 

Assunto Súmula 331 Lei 13.429/2017 

 
 
 
Segurança e medicina do 
trabalho 

• * Art. 295 da IN INSS 77/2015 – 
Quando houver prestação de serviço 
mediante cessão ou empreitada de 
mão de obra, os formulários 
previdenciários emitidos terão como 
base os laudos técnicos de condições 
ambientais de trabalho emitidos pela 
empresa contratante, quando o 
serviço for prestado em 
estabelecimento da contratante. 

• É responsabilidade da contratada 
garantir as condições de 
segurança, higiene e salubridade 
dos trabalhadores, quando o 
trabalho for realizado em suas 
dependências ou local 
previamente convencionado em 
contrato. 

 
 
 
Benefícios 

• Não trata. 

• A contratante poderá estender ao 
trabalhador da empresa de 
prestação de serviços o mesmo 
atendimento médico, ambulatorial 
e de refeição as seus empregados. 

 
 
 
Responsabilidade trabalhista 

• O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços quanto 
aquelas, desde que haja participado 
da relação processual e conste 
também do título executivo judicial. 

• A empresa contratante é 
subsidiariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas 
referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços. 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 
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A Reforma Trabalhista – Projeto de Lei 6.787/2016 

 Definição sobre prestação de serviços a terceiros; 

 

 Extensão dos benefícios referentes à: 

 

 Alimentação; 

 Transporte; 

 Atendimento médico e ambulatorial; 

 Treinamento. 

 

 Possibilidade quanto ao estabelecimento de salários equivalentes; 

 

 Não poderão figurar como prestadores de serviços titulares, sócios e empregados que tiverem 
prestado serviços à contratante antes de 18 meses contados da demissão. 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 
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Impactos da Reforma Trabalhista com o eSocial 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Assunto Reforma Trabalhista eSocial 

Jornada de Trabalho 

• Liberada a jornada 12 x 36 para 
todas as categorias. 

 
• A jornada diária pode chegar até 12 

horas, e o limite semanal a 48 horas, 
incluídas 4 horas extras. 

• S-1050: Tabela de horários e 
turnos de trabalho; 

• S-2100: Cadastramento inicial do 
vínculo; 

• S-2200: Admissão/Ingresso do 
trabalhador; e 

• S-2206: Alteração de contrato de 
trabalho. 

Tempo de deslocamento 
trabalho/casa e casa/trabalho 

• Deixará de ser considerada como 
jornada o tempo gasto no trajeto 
usando transporte fornecido pela 
empresa. 

• Tabela 03 – Rubrica 1410 Auxilio -
locais de difícil acesso; 

• Caso o Projeto de Lei seja 
aprovado, as informações 
referentes às horas in itinere 
deverão ser ajustadas no leiaute 
2.2.01. 

 
 
Horas Extras 

• Mantido o prazo máximo de 2 horas 
extras, mas os ditames poderão ser 
fixados por acordo individual, 
convenção ou acordo coletivo. 
Remuneração passa a ser 50% 
superior à hora normal. 

• S-1050: Tabela de horários e 
turnos de trabalho; 

• S-2206: Alteração de contrato de 
trabalho. 
 



PwC 11 

Impactos da Reforma Trabalhista com o eSocial 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Assunto Reforma Trabalhista eSocial 

Regime de Tempo Parcial 

• Aumento do período para 30 horas 
semanais, mas fica mantida a 
proibição de hora extra. Considera 
também o trabalho em regime 
parcial aquele que não ultrapasse 26 
horas por semana, com a 
possibilidade de 6 horas extras 
semanais, com acréscimo de 50% no 
valor. 

• S-2206: Alteração de contrato de 
trabalho.  

• As informações quanto ao regime 
parcial deverão ser ajustadas via 
leiaute 2.2.01, eis que a atual regra 
de validação considera a 
quantidade de 25 horas semanais. 

Regime Intermitente 

• A reforma estabelece a possibilidade 
de contratação de trabalhadores para 
períodos de prestação de serviços. 
Esses períodos poderão ser por dia 
ou horas e a convocação será feita 
num prazo mínimo de 5 dias de 
antecedência, excluindo-se os 
profissionais que possuem legislação 
específica. 

• Caso a reforma trabalhista seja 
aprovada, as informações deverão 
ser ajustadas no leiaute 2.2.01, eis 
que a modalidade de contratação 
não foi inserida na CLT, tampouco 
qualquer lei específica sobre o 
assunto. 

 
 
Contribuição Sindical 

• O pagamento ao sindicato referente a 
1 um dia trabalho torna-se 
facultativo. 

• S-1300: Contribuição sindical 
patronal. 



PwC 12 

Impactos da Reforma Trabalhista com o eSocial 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Assunto Reforma Trabalhista eSocial 

Banco de Horas 

• Banco de horas poderá ser negociado 
por acordo individual, com 
compensação em 6 meses. Também 
poderá ser ajustada, por acordo 
individual ou coletivo, qualquer 
forma de compensação, desde que 
não ultrapasse 10 horas diárias e seja 
feita no mesmo mês. 

 
 

• A empresa deverá informar 
mensalmente as horas 
incorporadas e devidamente 
compensadas dentro do novo 
prazo de 6 meses, conforme  
Tabela 03 de natureza das rubricas 
de folha de pagamentos do 
eSocial.  

Terceirização 

• O empregador não poderá demitir o 
trabalhador efetivo e recontratá-lo 
como terceirizado dentro de um 
período mínimo de 18 meses.  

• Possibilidade de cruzamentos das 
informações entre tomador e 
prestador de serviços, por meio da 
tabela de lotações tributárias 
existente do eSocial.  

 
 
Férias 

• Poderão ser gozadas em até 3 
períodos, um com pelo menos 14 
dias corridos e os demais 5 dias 
corridos. Proíbe o início das férias 2 
dias antes de feriado ou no dia de 
repouso remunerado.  

• S-2230: afastamento temporário 
do eSocial. 
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Impactos da Reforma Trabalhista com o eSocial 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Assunto Reforma Trabalhista eSocial 

Gestantes em ambientes 
insalubres 

• Será possível que a empregada em 
estado gravídico trabalhe em 
ambiente insalubre, desde que 
apresente atestado médico 
comprovando que o local não 
oferecerá risco a ela ou à lactante. 
Nos casos de impossibilidade 
absoluta de trabalho em local 
insalubre haverá redirecionamento 
desta para outro setor. 

• S-2241: Insalubridade, 
Periculosidade e Aposentadoria 
Especial. 

Trabalho de forma remota 
e/ou Home Office 

• Foi inserida a modalidade home 
office na legislação, além do fato de 
que a presença esporádica na sede da 
empresa para atividades específicas 
não descaracteriza o regime de 
trabalho remoto. Em suma, as regras 
serão descritas em contrato 
individual de trabalho. 

• Caso a reforma trabalhista seja 
aprovada, as informações sobre o 
trabalho de forma remota e/ou 
home office deverão ser ajustadas 
no leiaute 2.2.01. 
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Impactos da Reforma Trabalhista com o eSocial 

Reformas Trabalhista – Previdenciária - eSocial 

Assunto Reforma Trabalhista eSocial 

Alguns acordos poderão 
prevalecer sobre a legislação 
trabalhista 

• Participação nos lucros ou resultados 
da empresa; 

• Banco de horas individual; 
• Modalidade de registro de jornada de 

trabalho; 
• Enquadramento do grau de 

insalubridade; 
• Prorrogação de jornada em 

ambientes insalubres; 
• Prêmios de incentivo em bens ou 

serviços. 
 

• S-1202: Remuneração de 
trabalhador vinculado ao regime; 
geral de previdência social; 

• S-2100: Cadastramento inicial de 
vínculo; 

• S-2241: Insalubridade, 
Periculosidade e Aposentadoria 
Especial; 

• S-2299: Desligamento; e 
• S-5002 Imposto de renda retido n 

fonte.  
 

Alguns acordos que não 
poderão prevalecer sobre a 
legislação trabalhista 
 

• Direito de greve; 
• Aposentadoria; 
• Seguro desemprego 
• Igualdade de direitos entre o 

trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o 
trabalhador avulso; 

• Valor dos depósitos mensais e da 
indenização rescisória do FGTS; 

• Salário-família. 

• Sem impactos 
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