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Caro cliente, neste boletim apresentamos as diversas alterações ocorridas para a área das relações trabalhistas, seus
impactos, suas principais mudanças e seus aspectos
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ESOCIAL
A Portaria nº 1.419 de 23 de dezembro de 2019 traz as novas datas de obrigatoriedade para empresas, empregadores
pessoas físicas e órgãos públicos. Novo calendário prevê início de transmissão de eventos periódicos (folha de
pagamento) a partir de setembro/2020 para o grupo 3.
Esta portaria traz o novo calendário de obrigatoriedade do eSocial. Os eventos periódicos previstos para o próximo
mês de janeiro foram prorrogados.
Foram criados os grupos 5 e 6, por desmembramento do grupo 4. Agora, o Grupo 4 compreende os órgãos e entidades
federais, o Grupo 5 os órgãos e entidades estaduais e o Grupo 6 os municipais.
Além disso, considerando o grande número de empresas pertencentes ao Grupo 3 (ME e EPP optantes pelo SIMPLES,
MEI, empregadores pessoas físicas - exceto domésticos, entidades sem fins lucrativos), foi estabelecido que haverá
um escalonamento para a obrigatoriedade dos eventos periódicos (folhas de pagamento), definido pelo último dígito
do CNPJ básico.
Houve, também, alteração no cronograma de início dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador - SST para
todos os grupos.
A mudança no calendário de obrigatoriedade se dá para a implantação da simplificação do eSocial, que deverá ser
publicada em breve.
Veja abaixo, o atual cronograma para o ESOCIAL:

Grupo 1 - Empresas com faturamento superior a R$78 milhões



Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - já implantados
08/09/2020 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 2 - Empresas com faturamento inferior a R$78 milhões, exceto as optantes pelo
SIMPLES



Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - já implantados
08/01/2021 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 3 - ME e EPP optantes pelo SIMPLES, MEI, empregadores pessoas físicas (exceto
domésticos), entidades sem fins lucrativos





Eventos de tabela e não periódicos - já implantados
Eventos Periódicos (folha de pagamento) - S-1200 a S-1299:
 08/09/2020 - CNPJ básico com final 0, 1, 2 ou 3
 08/10/2020 - CNPJ básico com final 4, 5, 6 ou 7
 09/11/2020 - CNPJ básico com final 8, 9 e pessoas físicas
08/07/2021 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 4 - Entes públicos de âmbito federal e as organizações internacionais






08/09/2020 - Eventos de tabela S-1000 a S-1070, do leiaute do eSocial, exceto o evento S-1010
09/11/2020 - Eventos não periódicos S-2190 a S-2420
08/03/2021 - Evento de tabela S-1010
10/05/2021 - Eventos periódicos - S-1200 a S-1299
10/01/2022 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240
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Grupo 5 - Entes públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal



Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - cronograma a ser estabelecido em ato específico
08/07/2022 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 6 - Entes públicos de âmbito municipal, as comissões polinacionais e os consórcios
públicos



Eventos de tabela, não periódicos e periódicos - cronograma a ser estabelecido em ato específico
09/01/2023 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

DCTFWeb
A DCTFWEB, é a declaração por meio da qual são transmitidas todas as informações das contribuições previdências
e também do FGTS, o que fará com que a DCTFWeb
conforme cada etapa do seu cronograma, irá
futuramente substituir por completo o envio da
GFIP-FGTS.
Todas as empresas do Grupo 2 estariam obrigadas
à DCTFWeb (Substituição da GFIP para
Contribuições Previdenciárias) já a partir da
competência Abril/2019. Com a alteração
estabelecida pela IN RFB 1.884/2019, o prazo para
envio da DCTFWeb foi dividido em dois (com base
no faturamento), conforme abaixo:
Abril/2019 – para as empresas do Grupo 2
que faturaram igual ou ACIMA de R$ 4,8 milhões
em 2017 (ver o faturamento que consta na
contabilidade).
Data a Definir – para as empresas do Grupo 2
que faturaram ATÉ R$ 4,8 milhões em 2017,
conforme previsto pela IN RFB 1.906/2019. Estas
empresas estarão obrigadas ao mesmo prazo das
empresas do Grupo 3 (Simples Nacional).
Veja no quadro abaixo, as próximas fases a serem
cumpridas pelas empresas dos grupos 2 e 3:

Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP para Contribuições
Previdenciárias)

GRUPO 2

Fase 4 – DCTFWeb (Nova GRFGTS - Fim da GFIP para GRF e
GRRF)
Fase 5 – Eventos SST (S-2210, S-2220 e S-2240)

GRUPO 3

Abril/2019
Faturamento
> a R$ 4,8 milhões

A Definir
Faturamento < que
R$ 4,8 milhões

A definir
Janeiro/2021
(08/01/2021)

Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos S-1200 a S-1299), para fatos ocorridos a partir de
1º de setembro de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último dígito do CNPJ básico com
Final 0,1,2 e 3;
EFD-Reinf (*) → ver prazo abaixo
Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos S-1200 a S-1299), para fatos ocorridos a partir de
1º de outubro de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último dígito do CNPJ básico com
Final 4,5,6 e 7;
EFD-Reinf (*) → ver prazo abaixo

Setembro/2020
(08/09/2020)

Outubro/2020
(08/10/2020)
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Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos S-1200 a S-1299), para fatos ocorridos a partir de
1º de novembro de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último dígito do CNPJ básico com
Final 8 e 9 e pelas pessoas físicas;
EFD-Reinf (*) → ver prazo abaixo
Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP para Contribuições Previdenciárias)
Fase 4 – DCTFWeb (Nova GRFGTS - Fim da GFIP para GRF e GRRF)
Fase 5 – Eventos SST (S-2210, S-2220 e S-2240)

Novembro/2020
(09/11/2020)
A Definir
A definir
Julho/2021
(08/07/2021)

CONTRATO DE TRABALHO VERDE AMARELO
A Portaria 950/2020, que detalha regras do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Publicada na edição de 14 de janeiro
do Diário Oficial da União (DOU), o documento enumera itens e procedimentos e modelo de contratação para jovens
até 29 anos dentro da iniciativa.

O que é e para quem se aplica?
O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo foi criado pelo Governo Federal como uma possível alternativa às altas taxas
de desemprego entre jovens brasileiros (18 a 24 anos) que já ultrapassam 25%, segundo dados do IBGE.
Seu objetivo, portanto, é incentivar que empresas contratem, para qualquer tipo de atividade, jovens que tenham entre
18 e 29 anos de idade e que ainda não tenham participado de trabalho ativamente, isto é, que não tenham tido sua
carteira de trabalho assinada. Neste caso, para fins de caracterização como primeiro emprego, não serão considerados
vínculos de menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso.
Este tipo de contratação, todavia, se aplica para salários de até 1,5 salário mínimo, podendo haver reajuste após 12
meses de contrato.
Além disso, o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo só poderá ser realizado para novos postos de trabalho e terá como
referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro de
2019, limitando-se a 20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamento do
mês corrente de apuração.

Quais são os direitos trabalhistas neste contrato?
O jovem contratado nesta modalidade mantém seus direitos preservados — inclusive as previstas em acordos e
convenções coletivas da categoria—, assemelhando-se à forma de pagamento do contrato intermitente: recebe,
mensalmente, além do seu salário mensal, seu 13º salário proporcional e férias proporcionais com acréscimo de um
terço. No caso de rescisão, terão direito ao seguro-desemprego desde que atendam aos requisitos legais do benefício.
No que tange a jornada de trabalho, os direitos também permanecem. Isto é, poderá haver horas extras não excedentes
a duas, desde que estabelecidas por acordo individual, convenção ou acordo coletivo. A remuneração da hora extra
será, no mínimo, 50% superior à remuneração da hora normal e é permitido banco de horas, bem como a adoção de
regime de compensação de jornada.

Vantagens para o empregador
Ao adotar esta modalidade de contratação, o empregador tem algumas vantagens, como a desoneração da folha de
pagamento em que a empresa passa a ser isenta do recolhimento de contribuição patronal do INSS (de até 20% sobre
o total da remuneração paga nas demais modalidades de contratação), salário-educação e contribuição social destinada
ao Sistema S. Neste sentido, a contratação na modalidade Verde e Amarela é vista como mais barata ao empregador.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
INFORME LEGISLATIVO TRABALHISTA – PREVIDENCIÁRIO - eSocial

Contribuição do FGTS
a contribuição para o FGTS passa a ser de 2%, o que hoje é de 8% nas outras formas de contratação. Ainda sobre o FGTS,
há uma redução na indenização sobre o saldo, passando de 40% para 20%, podendo ser paga mensalmente, juntamente
com as demais verbas pagas.
Esta indenização, no entanto, passa a ser obrigatória mesmo na hipótese de demissão com justa causa, o que não
ocorre em outras modalidades de contrato de trabalho.

Exceções e alertas
A MP prevê a criação de um seguro por exposição ao perigo e a possibilidade de pagamento de adicional de
periculosidade somente a empregados que ficarem expostos ao agente periculoso por, no mínimo, 50% de sua
jornada de trabalho normal.
Empresas que possuam até 10 empregados poderão contratar até dois jovens nesta modalidade.
Para as empresas que em outubro de 2019 possuírem 30% menos empregados em relação a outubro de 2018,
poderão contratar sem a restrição de reposição.

Prazos e possíveis infrações
A contratação por meio desta modalidade é permitida a partir de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. É
assegurado o prazo de contratação de até dois anos, ainda que o término seja posterior à data limite da modalidade
(31 de dezembro de 2022).
Em casos de infrações aos limites estabelecidos, Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será transformado,
automaticamente, em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Além disso, poderá haver punições com multa
estabelecida no artigo 634-A da CLT.

Exemplo
Confira no quadro comparativo um exemplo com contrato via CLT e no novo modelo de contrato Verde e
Amarelo:
*Considerando uma empresa com RAT 2% sem reajuste do FAP
Empregado CLT

Empregado Verde Amarelo

Salário

R$ 1.497,00

R$ 1.497,00

13°

R$ 124,75

R$ 124,75

Férias + 1/3

R$ 166,33

R$ 166,33

FGTS

R$ 143,05

R$ 35,76

Multa FGTS

R$ 57,22

R$ 7,15

Total Mensal

R$ 1.988,35

R$ 1.831,00

INSS 20%

R$ 357,62

R$ –

RAT 2%*

R$ 35,76

R$ 35,76

Sistema S 5,8%

R$103,71

R$ –

R$ 497,09

R$ 35,76

Despesa Previdenciária
Parte Empresa

Impactos no eSocial: NT 16/2019
Com a criação do contrato de trabalho Verde e Amarelo, houve alteração em dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho e outras legislações especiais, por isso, o eSocial deve passar por ajustes para se adequar às novas regras.
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Neste sentido, foi publicada em 27 de novembro, a Nota Técnica 16/2019, com o objetivo de atualizar o sistema à nova
legislação. A previsão de implementação da NT 16/2019 é para 1º de janeiro de 2020.

Contrato Verde Amarelo - Atualização com a Portaria 950/2020
Com o objetivo de aumentar a segurança jurídica e detalhar os procedimentos previstos na Medida Provisória
905/2019, foi publicada a Portaria 950/2020 no Diário Oficial da União (DOU), em 14 de janeiro de 2020. A portaria
especifica os itens e procedimentos do Contrato Verde e Amarelo, entre eles:

Cálculo de quantos trabalhadores podem ser contratados pela modalidade
Para facilitar a contratação nesta modalidade, o Portal do Empregador fornece às empresas o número médio do
total de empregados registrados na folha de pagamentos entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019, conforme
disposto no artigo 2º da MP 905.
Atenção: As informações apresentadas são conforme os dados declarados pelas empresas no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) e deverão ser utilizadas exclusivamente para fins de consulta.
Empregador, para acessar a ferramenta, basta clicar aqui e se identificar com seu certificado digital (e-CNPJ).
Verifique se o token está inserido corretamente e se as cadeias de certificados estão instaladas em seu
computador.

Pagamento do 13º salário
O adiantamento deve ser realizado até o mês de novembro, correspondente à diferença entre a metade do valor
do décimo-terceiro, considerado o salário recebido no mês anterior, e os valores recebidos antecipadamente nos
correspondentes meses relativamente ao décimo-terceiro salário proporcional. Além disso, até 20 de dezembro
deve ser realizado o pagamento correspondente à diferença entre o salário do mês de dezembro e os valores já
recebidos a título de décimo-terceiro salário.

Férias
As empresas devem conceder férias aos empregados do Contrato Verde e Amarelo respeitando as disposições
contidas no Decreto nº 5.452, de 1943, exceto quanto à forma de pagamento das parcelas previstas no art. 6º da
Medida Provisória nº 905, de 2019.

Próximos passos
Como toda Medida Provisória, esta possui validade imediata. Contudo, para que vire lei, a MP precisará ser
votada em até 180 dias a contar da data da sua publicação.
Por ser considerada uma “minirreforma trabalhista”, é preciso considerar alguns pontos de mudanças no texto
até que ela seja realmente aprovada. Por isso, é papel do RH continuar acompanhando as mudanças na legislação
e manter cautela antes de sair contratando novos colaboradores nesta modalidade.

ALTERAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
A partir de 01 de janeiro de 2020, as alíquotas são de 8% para aqueles que ganham até R$ 1.830,29; de 9% para quem
ganha entre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52; e de 11% para os que ganham entre R$ 3.050,53 e R$ 6.101,06. Essas alíquotas,
relativas aos salários de janeiro, deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, uma vez que, em janeiro, os segurados
pagam a contribuição referente ao mês anterior.
A partir de 1º de março entram em vigor as novas alíquotas de contribuição do segurado, estabelecidas pela Emenda
Constitucional nº 103/2019, que serão: de 7,5% para salário de contribuição até R$ 1.039,00; de 9% entre R$ 1.039,01
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e R$ 2.089,60; de 12% entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40; e de 14% para entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06. Porém, essas
alíquotas serão cobradas de forma progressiva, ou seja, incidem sobre cada faixa de remuneração do segurado.
O piso previdenciário, valor mínimo dos benefícios do INSS (aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte) e das
aposentadorias dos aeronautas, será de R$ 1.039,00. O piso é igual ao novo salário mínimo nacional, fixado em R$
1.039,00 por mês, em 2020.
Já para aqueles que recebem a pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, o valor sobe para R$
1.175,58, a partir de 1º de janeiro de 2020.
No auxílio-reclusão, benefício pago a dependentes de segurados presos em regime fechado, o salário de contribuição
terá como limite o valor de R$ 1.425,56.

Contribuição Previdenciária Empregados e Trabalhadores Avulsos – Janeiro/2020
Tabela de contribuição previdenciárias dos empregados e trabalhadores avulsos com vigência a partir de 01/01/2020:
Salario Contribuição
Até R$ 1.830,29
De R$ 1.830,30 A R$ 3.050,52
De R$ 3.050,53 A R$ 6.101,06

%
8%
9%
11%

Tabela de contribuição previdenciárias dos empregados e trabalhadores avulsos com vigência a partir de 01/03/2020:
Salario Contribuição
Até R$ 1.039,00
De R$ 1.039,01 A R$ 2.089,60
De R$ 2.089,61 A R$ 3.134,40
De R$ 3.134,41 A R$ 6.101,06

%
7,5%
9%
12%
14%

*Alteração prevista na PEC da reforma previdenciária aprovada em 2019

Salário Mínimo Vigente a Partir de Janeiro/2020
Com o reajuste de 4,1%, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.039,00 a partir de 1º de janeiro de 2020

Salário Mínimo Vigente a Partir de Fevereiro/2020
Devido a reavaliação do índice da inflação acumulada em 2019, o salário mínimo deverá passa a ser de R$ 1.045,00 a
partir de 1º de fevereiro de 2020

Salário Família Vigente a Partir de Janeiro/2020
A cota do salário-família passa a ser de R$ 48,62, para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56

