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Lei 13.467, de 2017 - Reforma trabalhista

Reflexos no eSocial

Trabalho 
intermitente

Jornada 12 x 
36

Rescisão por 
acordo



Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• CTPS digital

• CTPS física – exceção

• Automaticamente emitida

• Anotações – eSocial

• Contratos em vigor – atualizados até 20/09/2019



eSocial x Registro de empregados



Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Novo eSocial

• Art. 16. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será substituído, em nível federal, 
por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações 
previdenciárias, trabalhistas e fiscais.



Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Fim do quadro de horário

• Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de
empregados. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

• § 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art15


Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Art. 74 CLT

• ...

• § 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será 
obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a 
pré-assinalação do período de repouso.



Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Trabalho externo – registro de ponto portátil

• Art. 74

• § 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos 
empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu 
poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. (Redação dada pela 
Lei nº 13.874, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art15


Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Ponto por exceção – permissão mediante ACT, CCT ou Acordo individual

• Art. 74 - CLT

• § 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada 
regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

• Art. 611-A

• X - modalidade de registro de jornada de trabalho;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art15


Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Principais pontos – legislação trabalhista
• Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o

desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto
no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

• II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da
semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou
encargos adicionais, observadas:

• a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à
poluição sonora e à perturbação do sossego público;

• b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de
outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real,
incluídas as de direito de vizinhança; e

• c) a legislação trabalhista;



Lei 13.876, de 2019

Declaração de Direitos da Liberdade 
econômica

• Tentativa frustada – legislação trabalhista

• Trabalho em domingos e feriados
• Autorização plena para trabalho em feriados

• Coincidência com domingo a cada 4 semanas

• Exclusão de Cipa

• Aplicação da legislação trabalhista salário < 30 SM

• Conselho Recursal Tripartite – CARF trabalhista



Muito obrigado!
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Matriz curricular
Legislação e Auditoria Trabalhista Previdenciária

• Legislação Trabalhista - 3 módulos

• Cálculos Trabalhistas 

• Segurança e Saúde no Trabalho

• Legislação Previdenciária – 2 módulos (Benefícios e Custeio)

• Gestão com Pessoas

• Compliance Trabalhista  e Previdenciário

• Sistemas de Registro de Informações Trabalhistas e Previdenciárias

• Sistemas de Registro de Informações Tributárias

• Processo Judicial Trabalhista com Simulação de Audiência

• Processo Administrativo Fiscal Previdenciário – PAF

• Recuperação de Créditos Trabalhistas e Previdenciários

• Auditoria Trabalhista – 2 módulos (Conceitos e Prática)

• Perícia Trabalhista – 2 módulos (Conceitos e Prática)

• Gestão de Carreira e Personal Branding






