
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 

O SICAP concluiu as negociações coletivas com os SINDICATOS DOS 

COMERCIÁRIOS DA CAPITAL (São Paulo); OSASCO (Osasco, Barueri, Carapicuíba, 

Embu das Artes, Itapevi, Jandira e Taboão da Serra), e FRANCO DA ROCHA (Franco 

da Rocha, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus e 

Santana do Parnaíba), todas com data base em 1º de NOVEMBRO, tendo negociado 

um índice de reajuste de 1,83%, conforme informações já divulgadas no site 

(www.sicap-sp.org.br). 

 

As negociações continuam em relação aos comerciários do interior, representados 

pela FECOMERCIÁRIOS, com data-base em SETEMBRO, cujo índice de inflação foi 

de 1,73%; do ABC, com data-base em OUTUBRO e índice de 1,63% e de 

GUARULHOS e COTIA, ambas com data-base NOVEMBRO, com índice de 1,83%. 

 

Sobre o assunto o SICAP já encaminhou circular às suas empresas representadas 

sugerindo o provisionamento desses percentuais de reajuste a fim de se evitar 

passivo trabalhista, bem como atenção para outras questões importantes  como os 

descontos de contribuições dos empregados que devem, obrigatoriamente, estar 

vinculados à norma coletiva. 

 

REFORMA TRABALHISTA - AGORA ESTÁ VALENDO 

 

Entrou em vigor no último dia 12 a Lei nº 13.467/17 também chamada de 

“Reforma Trabalhista”. Além dos assuntos polêmicos trazidos pela nova lei, ganha 

importância agora sua eficácia no tempo. 

 

Em relação aos contratos já encerrados antes do início da vigência da nova lei não 

há dúvida nenhuma, aplicando-se integralmente as disposições antigas. Já para os 

contratos celebrados após o início da vigência dos novos dispositivos, aplica-se 

integralmente a lei nova. 

 

http://www.sicap-sp.org.br/


O problema é em relação aos contratos celebrados antes do início da vigência da 

nova lei e ainda em curso. Nesses casos, há que se proceder a uma análise 

criteriosa para não se correr riscos. 

Segundo tese prevalecente entre a maioria dos magistrados, as regras do contrato 

de trabalho são fixadas quando da sua celebração. Assim a lei nova não poderia 

atingir o ato jurídico perfeito e os direitos adquiridos. A nova regulamentação 

somente se aplicaria aos contratos novos. 

 

Outra situação que deve ser levada em conta refere-se aos contratos de trabalho 

vigentes com condições mais benéficas asseguradas, uma vez que as disposições do 

art. 468 da CLT não foram alteradas. Assim, são vedadas alterações unilaterais e 

lesivas ao contrato de trabalho, devendo prevalecer as condições mais benéficas ao 

empregado. 

 

Em relação a Acordos e Convenções Coletivas vigentes, suas cláusulas têm validade 

e devem ser cumpridas até o término de vigência do instrumento normativo. 

Termos aditivos poderão ser feitos a qualquer momento. 

 

 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES TRABALHISTAS PELO E-SOCIAL 

 

Fonte: Guia Trabalhista 

 

Obrigatoriedade do e-Social começa dia 1º janeiro de 2018 para grandes empresas 

e para as demais dia 1º julho de 2018. 

 

O empregador deverá gerar arquivos eletrônicos contendo as informações 

previstas nos leiautes, que deverá ser assinado digitalmente conforme os  termos 

da legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. 

Este arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o Ambiente Nacional do 

eSocial que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de envio e o 

enviará ao empregador. 

 



É importante ressaltar que o eSocial não funciona por meio de um Programa offline 

Gerador de Declaração - PGD ou Validador e Assinador - PVA, ou seja, não possui 

um aplicativo para download que importe o arquivo e faça as validações antes de 

transmitir. Esta diferença é marcante no que tange aos demais projetos do SPED - 

Sistema público de escrituração Digital. 

 

O arquivo pode ser gerado de duas formas: 

 

a) pelo sistema de propriedade do empregador/contribuinte/órgão público ou 

contratado de terceiros, assinado digitalmente e transmitido ao eSocial por meio 

de webservice, recebendo um recibo de entrega (comprovante); 

 

b) diretamente no Portal do eSocial na internet, cujo preenchimento e salvamento 

dos campos e telas já operam a geração e transmissão do evento, módulo 

simplificado. No momento da transmissão, o ambiente do eSocial retornará o 

protocolo de envio. Após a realização das validações, o eSocial retornará o recibo 

de entrega ou mensagem de erro. O número do recibo de entrega é a referência a 

ser utilizada em eventuais retificações ou exclusões. 

 

 

 

DECISÕES JUDICIAIS IMPORTANTES 

TST DECIDE QUE AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL É OBRIGAÇÃO LIMITADA AO 

EMPREGADOR 

 

A Subseção 1, Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior 

do Trabalho, proveu embargos de um empregado que teve de cumprir aviso-prévio 

de 33 dias quando foi dispensado pela empresa. Segundo a decisão, a obrigação da 

proporcionalidade é limitada ao empregador. 

 



A discussão do processo é sobre parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.506/2011, 

que instituiu o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O dispositivo prevê 

o acréscimo de três dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 60 dias. Na reclamação, o empregado pedia que a empresa fosse 

condenada ao pagamento do aviso-prévio indenizado, em sua proporcionalidade, e 

dos dias excedentes trabalhados, em dobro. 

 

O pedido foi julgado improcedente nas instâncias anteriores e, ao analisar o caso, a 

Quarta Turma do TST não conheceu do recurso de revista do empregado, com o 

entendimento de que o aviso-prévio é obrigação recíproca de empregado e de 

empregador, em caso de rescisão unilateral do contrato de trabalho sem justa 

causa. Assim, a proporcionalidade também deveria ser aplicada em favor do 

empregador, e afrontaria o princípio constitucional da isonomia reconhecer, sem 

justificativa plausível para essa discriminação, a duração diferenciada conforme 

fosse concedido pelo empregador ou pelo empregado. "Assim como é importante o 

aviso-prévio para o empregado, a fim de buscar recolocação no mercado de trabalho, 

igualmente o é para o empregador, que se vê na contingência de recrutar e capacitar 

um novo empregado", frisou o relator do recurso. 

 

O empregado interpôs então embargos à SDI-1, responsável pela uniformização da 

jurisprudência das Turmas do TST, insistindo na tese de que o aviso prévio 

proporcional é direito exclusivo do empregado. 

 

SDI-1 

 

O relator dos embargos, ministro Hugo Carlos Scheuermann, apontou diversos 

precedentes de outras Turmas do TST divergentes do entendimento da Quarta 

Turma. Na sua avaliação, a proporcionalidade do aviso prévio apenas pode ser 

exigida da empresa. Entendimento em contrário, ou seja, exigir que também o 

trabalhador cumpra aviso prévio superior aos originários 30 dias, constituiria, 

segundo Scheuermann, "alteração legislativa prejudicial ao empregado, o que, pelos 

princípios que norteiam o ordenamento jurídico trabalhista, não se pode admitir". 

 

A conclusão do relator foi a de que a norma relativa ao aviso prévio proporcional 

não guarda a mesma bilateralidade característica da exigência de 30 dias, essa sim 

obrigatória a qualquer das partes que intentarem rescindir o contrato de emprego. 

Por unanimidade, a SDI-1 proveu os embargos e condenou a empresa ao 



pagamento dos três dias de trabalho prestado indevidamente no período do aviso-

prévio, com os reflexos cabíveis. 

 

Após a publicação do acórdão, foi interposto recurso extraordinário, a fim de que o 

caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade do recurso 

extraordinário será examinada pela Vice-Presidência do TST. 

 

 

OBRIGAÇÕES 

TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIÁRIAS 

 

NOVEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

07/11/2017 

 

 SALÁRIOS 

Pagamento de salários referentes ao mês de OUTUBRO/2017 

 

Base legal: Art. 459, parágrafo único da CLT. 

 

 

 FGTS 
 

Recolhimento do mês de OUTUBRO/2017  

Base legal: Artigo 15 da Lei 8.036/90 

 



 GFIP/SEFIP 
 

GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) transmitida 

via Conectividade Social, referente ao mês de OUTUBRO/2017. Deve ser apresentada 

mensalmente, independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições 

previdenciárias.  

 

Base Legal: Art. 32 e 32-A da Lei 8.212/91 e Instrução Normativa RFB 925/2009. 

 

 CAGED 
 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referente OUTUBRO/2017.  

 

Obs. A Portaria MTE 2.124/2012 tornou obrigatória, a partir de Janeiro/13, a utilização de 

certificado digital válido, padrão ICP Brasil, para a transmissão da declaração do CAGED. A 

Portaria 1.129/2014, dispõe sobre duas formas distintas no envio do CAGED, devendo o 

empregador observar se, no ato da admissão, o empregado ESTÁ ou NÃO em gozo do 

benefício do seguro desemprego ou se já deu entrada no requerimento do mesmo. Esta 

nova regra está valendo desde 1º de outubro de 2014.  

 

Base legal: Art. 3º da Portaria 235/2003 do MTE 

 

IMPORTANTE: Embora inexista dispositivo legal expresso, recaindo este prazo em dia não 

útil, o entendimento é de que o CAGED deverá ser entregue no primeiro dia útil 

imediatamente anterior, para evitar que o empregador arque com as penalidades pela 

entrega fora de prazo. 

 

 

10/11/2017 

 INSS - GPS - SINDICATOS 

Encaminhar cópia da GPS, relativa à competência OUTUBRO/2017, ao Sindicato da 

categoria mais numerosa entre os empregados. Havendo recolhimento de contribuições 

em mais de uma guia, encaminhar cópias das guias (Decreto 3.048/99, art. 225, V). 



Base legal: Artigo 225, inciso V do Decreto 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social – 

RPS. 

Nota: Embora tenha ocorrido a alteração da data de recolhimento da GPS do dia 10 para o 

dia 20, quanto ao prazo de entrega da respectiva guia à entidade sindical representativa 

não houve alteração. No entanto, recomendamos a consulta ao sindicato da categoria. 

 

16/11/2017 

 

 INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS 

Pagamento da contribuição de empregados domésticos, facultativos e contribuintes 

individuais (exemplo dos autônomos que trabalham por conta própria ou prestam 

serviços a pessoas físicas), relativo à competência OUTUBRO/2017. 

 

Base legal: Artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91. 

 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente posterior ao dia 15, considerando dia não útil os constantes no 

calendário divulgado pelo BACEN. 

 

 

20/11/2017 

 

 CSLL/PIS/COFINS - FONTE - SERVIÇOS 

 

Recolhimento da CSLL, COFINS E PIS - Retidos na fonte, correspondente a fatos geradores 

ocorridos no mês de OUTUBRO/2017 (Lei 10.833/2003). Códigos 5952, 5979, 5960, 5987. 

Novo prazo previsto pelo artigo 74 da Lei 11.196/2005, que alterou o artigo 35 da Lei 

10.833/2003. 

 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente anterior ao último dia útil do segundo decêndio, considerando dia 

não útil os constantes no  calendário divulgado pelo BACEN. 

A Lei 13.137/2015 alterou o artigo 35 da Lei 10.833/2003, sendo o novo prazo para 

recolhimento alterado a partir de 22/06/2015, conforme a seguir: Os valores retidos a título 

de PIS, COFINS e CSLL, em decorrência da prestação de serviços no mês (Lei 10.833) deverão 



ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma 

centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil do 

segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento à 

pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço. 

 

 IRRF - DIVERSOS 

 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores do 

mês de OUTUBRO/2017. 

 

Base legal: Artigo 70, inciso I, alínea "d", da Lei 11.196/2005.  A Medida Provisória 447/2008 

alterou o art. 70 da lei 11.196/05, prorrogando o prazo de recolhimento para o último dia 

útil do 2º decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deve ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente anterior ao dia 20, considerando dia não útil os constantes no 

calendário divulgado pelo BACEN. 

 

 GPS/INSS 

 

Recolhimento das contribuições previdenciárias de OUTUBRO/2017 - (Prazo fixado pelos 

artigos 9 e 10 da Lei 11.488/2007). A Medida Provisória 447/2008 prorrogou o prazo de 

recolhimento do dia 10 para o dia 20 do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato 

gerador. 

 

Obs: A Resolução 39 INSS-DC, de 23/11/2000, fixou em R$ 29,00 o recolhimento mínimo para 

a GPS, a partir da competência 12/2000. Recolhimentos inferiores a este valor deverão ser 

adicionados nos períodos subsequentes. 

 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deverá ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente anterior ao dia 20, considerando dia não útil os constantes no 

calendário divulgado pelo BACEN. 

 

 

 

 



 GPS/RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

 

Recolhimento das Contribuições Previdenciárias referente ao mês de OUTUBRO/2017 

sobre os pagamentos de reclamatórias trabalhistas, referente aos códigos 1708, 2801, 

2810, 2909, 2917, na hipótese de não reconhecimento de vínculo e do acordo homologado 

em que não há a indicação do período em que foram prestados os serviços. 

 

Base legal: Art. 11, § 1º do Ato Declaratório Executivo Codac nº 34 da SRF de 26 de maio de 

2010. 

 

IMPORTANTE: Havendo o parcelamento do crédito e se o vencimento deste for diferente do 

dia 20, o prazo para recolhimento da contribuição previdenciária é o mesmo do 

parcelamento. 

Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o dia útil (bancário) 

imediatamente posterior ao dia 20, considerando dia não útil os constantes no calendário 

divulgado pelo BACEN. Observar o caput e § único do art. 11 do respectivo Ato Declaratório. 

 PARCELAMENTOS INSS - REFIS - PAES - PAEX 

 

Recolhimento da parcela referente aos débitos perante o INSS, inclusive parcelamentos 

previstos no Decreto 3.342/2000, na Lei 10.684/2003, na MP 303/2006 e na MP 

449/2008 convertida na Lei 11.941/2009.  

 

 

 GPS/INSS - EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL 

 

Recolhimento das contribuições previdenciárias de OUTUBRO/2017 - (Prazo fixado pelos 

artigos 9 e 10 da Lei 11.488/2007). A Medida Provisória 447/2008 (convertida na Lei 

11.933/2009), prorrogou o prazo de recolhimento do dia 10 para o dia 20 do mês 

subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

 

Base legal: A Resolução 39 INSS-DC, de 23/11/2000, que fixou em R$ 29,00 o recolhimento 

mínimo para a GPS, a partir da competência 12/2000, foi alterada pela Instrução Normativa 

RFB 1.238/2012, que fixou em R$ 10,00 o valor mínimo a recolher a partir da competência 

Janeiro/2012. Recolhimentos inferiores a este valor deverão ser adicionados nos períodos 

subsequentes. 

 



Nota: No caso das empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL, não havendo expediente 

bancário, o prazo deverá ser alterado para o dia útil (bancário) imediatamente posterior ao 

dia 20, considerando dia não útil os constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

 

24/11/2017 

 

 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS) 

 

Recolhimento do PIS/PASEP sobre folha de pagamento OUTUBRO/2017 das Entidades 

sem Fins Lucrativos - código 8301.  

 

(Artigo 2º da Lei 9.715/98 e art. 13, da MP 2.158-35/2001) - novo prazo fixado pelo art. 1º, 

inciso II da MP 447/2008. 

 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deve ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente anterior ao dia 25, considerando dia não útil os constantes no 

calendário divulgado pelo BACEN. 

 

 

 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA 

 

Último dia para quitação da 1ª parcela de 13º Salário.  

  

 

Base Legal: Art. 2º da Lei 4.749/65.  

Nota: Não havendo expediente bancário, o prazo para pagamento do adiantamento 13º 

Salário deve ser alterado para o dia útil (bancário) imediatamente anterior ao último dia do 

mês, considerando dia não útil os constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

 

 

 



REFORMA TRABALHISTA 

 

As mudanças promovidas pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), publicada em 

14/07/2017, entrarão em vigor a partir de 11.11.2017, ou seja, 120 dias de sua 

publicação. 

A partir desta data, todas as empresas estarão obrigadas a cumprir o estabelecido pela 

nova lei que alterou, incluiu e excluiu diversos artigos da CLT, bem como alterou as Leis 

6.019/74, 8.036/90 e a 8.212/91. 

 

FONTES:  

 

 Ministério do Trabalho e Emprego www.mte.gov.br 

 Guia Trabalhista www.guiatrabalhista.com.br 

 FECOMERCIO SP www.fecomercio.com.br 
 

Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 

http://www.mte.gov.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://www.fecomercio.com.br/
mailto:sicap@andap.org.br
http://www.andap.org.br/
http://www.sicap-sp.org.br/

