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REONERAÇÃO DA FOLHA

Reoneração 
da Folha de Pagamento vigorará 

a partir de Setembro/2018.

Através da Lei 13.670/2018, publicada no 

Diário Oficial da União, de 30.05.2018, o 

Governo Federal promoveu a reoneração 

da folha de pagamento de vários setores 

econômicos. Contavam com o benefício da 

desoneração da folha 56 setores da econo-

mia. A partir de setembro até 31.12.2020, 

somente 17 setores poderão utilizar esse be-

nefício. 

l Sairão da desoneração os setores:

l Hoteleiro;

l Transporte aéreo;

l Comércio varejista;

l Transporte marítimo;

l Transporte ferroviário; e 

l outros setores da indústria.

l São estes os setores beneficiados:

l Couro;

l Têxtil;

l Calçados;

l Call Center;

l JORNALISMI;

l Proteína animal;

l Construção civil;

l Confecção/vestuário;

l Máquinas e Equipamentos;

l TI - Tecnologia da informação;

l Projeto de circuitos integrados;

l Transporte rodoviário coletivo;

l Transporte rodoviário de cargas;

l TIC - Tecnologia de comunicação;

l Fabricação de veículos e carroçerias;

l Transporte ferroviário e metroferroviá-

rio; e

l Empresas de construção e obras de in-

fraestrutura.

(Tributário)

- MUDANÇAS NO eSOCIAL -
AS POSSÍVEIS MULTAS DO eSOCIAL

O eSocial é uma obrigatoriedade, por isso, 

empresas de todos portes e tamanhos deve-

rão se adequar à legislação do novo projeto.

Confira quais as penalidades que poderão 

ser aplicadas: 

l Folha de pagamento - A empresa que 

não cumprir com as mudanças ou enviar 

o documento em desacordo com as novas 

regras, será penalizada com multas a par-

tir de R$ 1.812,87. Ou seja, a empresa 

que não possuir os processos automatiza-

dos terá mais chances de ser multada.

 

l Férias - A não comunicação das férias 

dos colaboradores, poderá gerar multa de 

R$ 170,00 por férias não comunicadas.

 

l FGTS - Para a empresa que não efetuar o 

depósito, deixar de computar a parcela de 

remuneração ou efetuar depois da notifi-

cação, receberá multas que variam de R$ 

10,64 a R$ 106,41 por colaborador. 

 

l Admissão - A falta de informação da ad-

missão ou afastamento no prazo estabele-

cido, poderá gerar as penalidades previs-

tas no artigo 47 da CLT, gerando multas 

de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, em caso de 

reincidência; e de R$ 800,00 por empre-

gado não registrado, quando se tratar de 

ME ou EPP. Esta multa também poderá 

ser aplicada à empresa que não assinar a 

Carteira de Trabalho.

l  Alterações de contratos e cadastros -  

No eSocial, existe uma etapa denomina-

da de saneamento dos dados, que visa ga-

rantir que as informações estejam sempre 

atualizadas e cumprindo as exigências. A 

falta de informações poderá 

gerar multa de R$ 600,00 por 

empregado. 

l Acidente de trabalho - Ao 

ocorrer acidentes de trabalho, 

é preciso comunicar o INSS. 

No eSocial, o prazo para o en-

vio da comunicação será até o 

1º dia útil seguinte à ocorrên-

cia. A multa por atraso ou por deixar de 

comunicar varia entre o limite mínimo e 

máximo do salário de contribuição.

l  Exames médicos - É preciso do Atestado 

de Saúde Ocupacional em diversos mo-

mentos. O artigo 201 da CLT prevê que 

ao não realizar os exames, a empresa está 

sujeita à multa, podendo ser de R$ 402,53 

a R$ 4,025,33.

 

l Riscos no trabalho - A empresa poderá 

sofrer multas caso não aplique as regras 

de Segurança do Trabalho e Medicina do 

Trabalho, como a utilização de EPI, EPC, 

ASO e exames. A empresa deve observar 

as Normas Regulamentaras do MTE e fi-

car atenta com o PPRA, PCMO e LTCAT.

 

l Afastamento do colaborador - Quando 

um colaborador é afastado, gera impactos 

em seus direitos trabalhistas e previden-

ciários, além de suas obrigações tributári-

as. Não informar o afastamento temporá-

rio do colaborador sujeita a empresa a 

multa a ser determinada pelo fiscal do 

MTE. (Mercado Contábil)



De acordo com o art. 396 da CLT, a empre-

gada tem direito, durante a jornada de tra-

balho, a dois descansos de 30 minutos ca-

da, para amamentar seu filho até que ele ve-

nha a completar seis meses de idade. 

A Lei 13.467 (Reforma Trabalhista) 

alterou alguns pontos:

l Esse direito estende-se à mãe que tenha 

filho advindo de adoção; 

l O § 1º do art. 396 determina que quando a 

saúde do filho exigir, o prazo de seis me-

ses será prorrogado a critério do médico;  

l O § 2º ao art. 396 determina que os horá-

rios de descanso serão definidos em acor-

do individual. 

Os intervalos serão concedidos sem prejuí-

zo do horário de repouso e alimentação du-

rante a jornada de trabalho. (JusBrasil)

          DIREITO À AMAMENTAÇÃO

Depende!! Se for de forma visual, apenas 

nos pertences do empregado, não haverá ir-

regularidade. Se houver contato corporal, 

ou se o empregado tiver de se despir, geral-

mente, ela será considerada abusiva.  

Portanto, é preciso diferenciar as revistas: 

l A revista pessoal, realizada nas bolsas e 

armário do empregado, decorre do poder 

de fiscalização do empregador e, em re-

gra, não é ilegal, desde que realizada de 

forma impessoal e respeitosa. 

l A revista íntima, ocorre quando o em-

pregado está sujeito a revista de seu cor-

po, tendo que se despir ou tirar parte de 

suas roupas, havendo ou não toque por 

parte do revistador(a) a qual é proibida. 

(art. 373-A, VI da CLT). (Trib. Reg. Trabalho)

          REVISTA DO EMPREGADO

O empregador pode revistar o empregado?

          TRABALHO INTERMITENTE

O trabalho intermitente, modalidade de em-

prego sem jornada fixa criada pela reforma 

trabalhista, ainda não se disseminou pelos 

vários segmentos da economia. 

Desde novembro/2017, aproximadamente, 

14 mil vagas foram abertas, sendo a maioria 

nos setores de comércio e serviços. Incerte-

zas jurídicas emperram a nova forma de 

contratação. (MTE)

Evolução da Contratação do Trabalho Intermitente
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No setor de Comércio No setor de Serviços

Pode ser objeto de restituição o pagamento 

a maior ou indevido de tributos administra-

dos pela RF abrangidos pelo Regime Unifi-

cado de Arrecadação de Tributos e Contri-

buições devidos pelas MEs e EPPs (Sim-

ples Nacional). O pedido de restituição de-

verá ser formalizado:

l Na hipótese de pagamento indevido ou 

a maior efetuado em Documento de Ar-

recadação do Simples Nacional, através 

do aplicativo Pedido Eletrônico de Resti-

tuição, disponível no Portal do Simples 

Nacional e no sítio da RF na Internet; ou

l Na hipótese de retenção indevida, atra-

vés do formulário Pedido de Restituição 

ou de Ressarcimento, constante do Ane-

xo I da Instrução Normativa 1.717/2017.

(Instrução Normativa 1.717/2017)

          RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS

Se a tabela do Imposto de Renda fosse corrigida, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.556,00 mensais. 

Mas, como a inflação oficial medida pelo Índice de Preços Ampla ao Consumidor (IPCA) é ignorada no reajuste da tabela, já pagam im-

posto todos aqueles que ganham acima de R$ 1.903,00. Desde 1996, a defasagem é de 88,5%.  (Sindifisco)

          DEFASAGEM NA TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA

Veja como é a tabela hoje e como seria se fosse corrigida pela inflação desde 1996.

% (R$)

0%

7,5%

15%

22,5%

27,5%

Até 1.903,98

De 1.093,99 a 2.826,66

De 2.826,67 a 3.751,05

De 3.751,06 a 4.664,68

Acima de 4.664,68

Dedução (R$)

Zero

142,80

354,80

636,13

869,36

SITUAÇÃO HOJE

0%

7,5%

15%

22,5%

27,5%

Até 3.556,56

De 3.556,57 a 5.280,09

De 5.280,10 a 7.073,23

De 7.073,24 a 8.837,92

Acima de 8.837,92

Zero

266,74

662,75

1.193,24

% (R$) Dedução (R$)

SE FOSSE CORRIGIDA

1.635,14

          RETENÇÃO DE SALÁRIO

A Retenção de Salário para 

Pagamento de Dívida Bancária

Em decisão recente, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que é 

vedado aos bancos reter os salários, venci-

mentos e/ou proventos de correntista para 

saldar o débito contraído, ainda que haja 

cláusula contratual autorizando a retenção. 

Por ser prática muito comum no mercado, a 

decisão caiu como uma bomba às preten-

sões dos bancos, que perderam o poder de 

avançar sobre os valores financeiros nas 

contas correntes dos seus clientes. 

A decisão é considerada uma vitória dos 

consumidores, que têm se utilizado na mai-

oria das vezes de ações judiciais para reaver 

os valores retidos.

(JusBrasil)

          eSOCIAL OBRIGATÓRIO

eSocial passa a valer para 

todas as empresas do País.

Desde o dia 16 de julho, todas as empresas 

privadas do país, incluindo micro e pe-

quenas empresas e microempreendedores 

individuais (MEIs) que possuam empre-

gados, deverão utilizar o Sistema de Escri-

turação Digital das Obrigações Fiscais, Pre-

videnciárias e Trabalhistas (eSocial). Nessa 

fase inicial, os empregadores deverão 

enviar apenas informações refe-rentes à 

empresa, ou seja, cadastros dos em-

pregadores e tabelas. A Resol. nº 4 permite 

que micro e pequenas empresas com fatu-

ramento anual de até R$ 4,8 milhões e  

(MEIs) possam entregar o eSocial no mês 

de novembro, porém com as informações 

que geradas desde julho. (G. Trabalhista)



          CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1

A Lei 13.467/2017 alterou o artigo 582 da 

CLT, condicionando este desconto a uma 

autorização prévia e expressa do emprega-

do, conforme demonstrado a seguir.

l Texto anterior à reforma trabalhista: 

Art. 582 - Os empregadores são obriga-

dos a descontar da folha de pagamento de 

seus empregados, relativa ao mês de mar-

ço de cada ano, a contribuição sindical 

devida aos respectivos sindicatos. 

l Novo texto alterado pela reforma: 

Art. 582 - Os empregadores são obriga-

dos a descontar da folha de pagamento de 

seus empregados, relativa ao mês de mar-

ço de cada ano, a contribuição sindical 

dos empregados que autorizaram, pré-

via e expressamente, o seu recolhimento 

aos respectivos sindicatos. (Guia Trabalhista)

Supremo dá parecer favorável à reforma 

trabalhista. “Se o trabalhador é livre para se 

sindicalizar, e para se manter assim, deve 

igualmente ter o direito de decidir se dese-

ja, ou não, contribuir para o custeio do siste-

ma sindical ao qual se vincula”. (STF)

          CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 3

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do 

Paraná determinou o bloqueio do uso de 

cartões de crédito e vedou a concessão de 

novos cartões a devedores sócios de em-

presas que não quitaram dívidas trabalhis-

tas. O TRT publicou uma orientação de ju-

risprudência, para que a medida seja apli-

cada sempre que os devedores não quitarem 

dívidas trabalhistas e não tiverem bens para 

garanti-las. A Justiça usou dois argumen-

tos para bloquear o uso dos cartões e vedar a 

concessão de novos cartões. 

          JUSTIÇA TRABALHISTA BLOQUEIA CARTÕES DE CRÉDITO

Um justifica que dívidas trabalhistas têm 

prioridade e devem ser pagas antes de o car-

tão ser usado de forma indiscriminada. 

Outro diz que usar cartão em vez de pagar a 

dívida trabalhista contamina o crédito pú-

blico, já que, ao deixar de quitar a dívida 

trabalhista, o devedor deixa de contribuir 

para com a previdência e impostos. 

A decisão abre jurisprudência para que tal 

decisão aconteça com mais frequência da-

qui para frente.

(Tribunal Regional do Trabalho-PR)

Com a mudança, os segurados só poderão 

requerer esses benefícios por meio do Meu 

INSS (inss.gov.br) ou pela Central 135. Se 

necessário, o segurado será chamado para ir 

à agência do INSS. Outros serviços, antes 

atendidos de forma presencial nas agênci-

as, também passarão a ser realizados com 

dia e horário marcados. 

Relação dos serviços:

l Alterar meio de pagamento;

l Atualizar dados cadastrais;

l Atualizar dados do Imposto de Renda;

l  Atualização de dependentes;

l Atualizar dados do Imposto de Renda;

l Retificação de DIRF;

l Cadastrar Declaração de Cárcere;

l Cadastrar/Atualizar o Salário-família;

l Cadastrar/Renovar Procuração;

l Cadastrar/Renovar representante legal;

l Desbloqueio Benefício p/ empréstimo;

l Desistir de Aposentadoria;

l Reativar Benefício;

l Transferir Benefício para outra agência;

l Renunciar cota de Pensão por Morte; 

l Renunciar ao Auxílio-Reclusão;

l Certidão de inexistência de dependente 

habilitado à Pensão por Morte;

l Certidão p/saque de PIS/PASEP/FGTS;

l Solicitar o benefício não recebido;

l Solicitar valor não recebido até a data do 

Óbito do Beneficiário;

l Reativar Benefício Assistencial à pessoa 

com deficiência suspenso por inclusão no 

mercado de trabalho;

l Suspender Benefício Assistencial à pes-

soa com deficiência por inclusão no mer-

cado de trabalho. 

(INSS)

SERVIÇOS INSS

Pedidos de Aposentadoria por Idade e 

Salário-maternidade só poderão ser 

requeridos via telefone ou internet.
Publicada a Instrução Normativa RFB nº 

1.811/2018 ajustando as normas decorren-

tes da Medida Provisória 834, modificando 

o prazo de adesão ao Programa de Regulari-

zação Tributária Rural (PRR). Dessa forma, 

a Instrução Normativa nº 1.784, de 19 de ja-

neiro de 2018, foi alterada para contemplar 

o novo prazo.

O novo prazo limite para adesão ao 

parcelamento é 30 de outubro de 2018.

A norma também estipula o prazo inicial 

dos pagamentos a serem realizados, no âm-

bito do PRR, da seguinte forma:

I - pagamento inicial no valor correspon-

dente a, no mínimo, 2,5% do valor da dívi-

da consolidada, em até 2 parcelas iguais e 

sucessivas, vencíveis, respectivamente, em 

30 de outubro e 30 de novembro de 2018, 

sem as reduções de juros prevista; e

II - parcelamento do restante da dívida con-

solidada em até 176 prestações mensais e 

sucessivas, vencíveis a partir de dezembro 

de 2018, com redução de 100% do valor 

correspondente às multas de mora e de ofí-

cio e de 100% dos juros de mora. (RF)

          PARCELAMENTO - PRR

Regularização Tributária Rural.

A licença-maternidade só deve iniciar com 

a alta hospitalar do bebê. A internação pro-

longada de bebês com problemas de saúde 

impede a convivência e o estreitamento dos 

laços afetivos entre a mãe e o recém-nasci-

do, uma das finalidades da licença-materni-

dade. Com esse entendimento, a 2ª Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal concedeu antecipação de tutela pa-

ra que o início da licença de uma mãe seja 

computado a partir da alta hospitalar do 

recém-nascido. (Conjur-Processo: 07003310820188079000)

          LICENÇA-MATERNIDADE

A contribuição sindical não pode ser equi-

parada a tributo, pois não se insere em ne-

nhuma das suas espécies: imposto, taxa ou 

contribuição social. Além disso, o Sindica-

to é uma instituição privada, não sofre fisca-

lização pelo Tribunal de Contas, sendo anti-

democrática a compulsoriedade da obriga-

ção. Não há, pois, exigência de Lei Comple-

mentar para disciplinar a matéria. (STF)

          CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2

A partir de 1° de julho, o trabalhador po-

derá transferir o salário (sem pagar tarifas) 

para contas digitais. O Conselho Monetário 

Nacional (CMN) regulamentou a portabili-

dade da conta-salário para contas de paga-

mento (não operadas por bancos).  

Hoje, o trabalhador faz a portabilidade da 

conta-salário (onde o empregador deposita) 

apenas para uma conta corrente. O CMN 

inverteu o procedimento. Em vez do traba-

lhador ir ao banco onde o empregador man-

tém a conta-salário e solicitar a transferên-

cia, ele poderá fazer o pedido à instituição 

em que mantém a conta de destino. (A. Brasil)

          SALÁRIO EM CONTA DIGITAL



A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) desenvolveu o Painel de Parcela-

mentos, para facilitar o acompanhamento 

por parte dos devedores, do parcelamento 

de seus débitos junto à Divida Ativa da 

União. No Painel é possível verificar a situ-

ação, com essas opções:

l Formalizado ou aguardando deferimen-

to: o pedido está em análise pela PGFN;

l Deferido: a situação está regular;

l Com atraso: parcela em atraso;

l Rescindido: descumprimento de alguma 

regra por parte do devedor;

l Liquidado: dívida quitada.

Acesse e conheça a ferramenta:

https://www.pgfn.gov.br/assuntos/divida-

ativa-da-uniao/painel-dos-parcelamentos-

/bem-vindo-ao-painel-dos-parcelamen-

tos. (Ministério da Fazenda)

          PAINEL DE PARCELAMENTOS

EXPEDIENTE

“Um líder que seja bom 

administrador, mas técnicamente 

medíocre é geralmente muito 

mais útil à empresa do que se 

fosse um técnico brilhante, mas 

um administrador medíocre.”

         PARA REFLETIR

Henri Fayol
(1841 - 1925)

O Decreto 9345/2018, de abril, modificou o 

regulamento do FGTS, a fim de dispor so-

bre as normas de sua movimentação, a qual 

poderá ser movimentada nas seguintes hi-

póteses:

l quando o trabalhador ou qualquer de seus 

dependentes for portador do HIV;

l quando o trabalhador ou qualquer de seus 

dependentes estiver em estágio terminal, 

em razão de doença grave; e

l para a aquisição de órtese ou prótese, me-

diante prescrição médica, com vista à 

promoção da acessibilidade e da inclusão 

social do trabalhador deficiente, observa-

das as condições estabelecidas.

Para acessar o benefício o trabalhador de-

verá apresentar o atestado assinado pelo 

médico e obter um laudo que ateste a condi-

ção da pessoa. (Guia Trabalhista)

                   SAQUE DO FGTS

De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213/91, 

a empresa com 100 (cem) ou mais emprega-

dos está obrigada a preencher de 2% a 5% 

dos seus cargos, com beneficiários reabili-

tados, ou pessoas com deficiência, habilita-

das na seguinte proporção: 

l Até 200 ............................................. 2%

l De 201 a 500 ...................................... 3%

l De 501 a 1.000 ................................... 4%

l De 1.001 em diante ............................ 5%

O Decreto 9.405/2018 trouxe às MEs e às 

EPPs, a obrigação de assegurar às pessoas 

com deficiência, dentre outros direitos:

I - igualdade de oportunidades na contrata-

ção de pessoal, com a garantia de ambien-

tes de trabalho acessíveis e inclusivos;

II - acessibilidade em cursos de formação, 

de capacitação e em treinamentos;

III - condições justas e favoráveis de traba-

lho, incluídas a igualdade de remuneração 

por trabalho de igual valor e a igualdade de 

oportunidades de promoção.

Diferentemente do que é exigido para as 

empresas com 100 ou mais empregados, 

para as MEs e EPPs não é exigido um per-

centual de vagas sobre o número de empre-

gados, mas a igualdade de oportunidades e 

isonomia de condições em relação aos tra-

balhadores com deficiência. 

(MTE)

          TRABALHADOR DEFICIENTE

Empregados efetivos e aprendizes não po-

dem receber o auxílio-alimentação com va-

lores diferenciados. Os valores, obrigatóri-

amente, deverão ser iguais a todos os em-

pregados. (JusBrasil)

          ISONOMIA FERIDA

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) aprovou a Instrução Normativa de nº 

41/2018 que estabelece os critérios de apli-

cação da Lei 13.467/2017 (Reforma Traba-

lhista). De acordo com as normas aprova-

das, a aplicação das novas regras previstas 

na reforma deve ser imediata, porém, os 

contratos de trabalho iniciados ou consoli-

dados na vigência da antiga lei, revogada, 

devem ser julgados de acordo com os crité-

rios estabelecidos na época. 

Dessa forma, a maioria das alterações pro-

cessuais não será aplicada aos processos 

iniciados antes de 11/11/2017, data em que 

Reforma Trabalhista entrou em vigor. 

          REFORMA TRABALHISTA E OS NOVOS CONTRATOS

A Instrução Normativa, porém, não foi 

aprovada com caráter vinculante, ou seja, a 

regra é apenas uma sinalização de como o 

próprio TST vai julgar os casos que che-

garem até ele, sem obrigar que os juízes de 

primeira e segunda instância sigam a mes-

ma determinação. Na prática, porém, a de-

cisão deve ser seguida pelos juízes e tribu-

nais de primeira e segunda instância o que 

deve dar fim à confusão criada após a apro-

vação da Reforma Trabalhista não ter dei-

xado claro se as novas regras passariam a 

valer para todos (inclusive os contratos an-

tigos) ou apenas para os contratos firmados 

a partir da data de sua aprovação. (Contábil)

A Lei 11.382 alterou o inciso IV do art. 649 

do Código de Processo Civil, dispondo que 

são impenhoráveis os salários, e os proven-

tos de aposentadoria destinados ao susten-

do do devedor e de sua família.(TST)

          SALÁRIO DE SÓCIO

A Receita alerta para as tentativas de golpes 

via e-mail. Tais mensagens iludem o cida-

dão com a apresentação de telas que mistu-

ram instruções verdadeiras e falsas, na ten-

tativa de obter informações fiscais, cadas-

trais e financeiras. Veja como proceder:

l Não abrir os arquivos anexados. São pro-

gramas que capturaram informações con-

fidenciais do usuário;

l Não acionar os links, ou mensagens do 

tipo "clique aqui"; e

l Excluir imediatamente a mensagem. 

          E-MAIL FALSO


