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Adequações ao e-Social 

De acordo com a Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 2017) segue abaixo algumas adequações 
a serem seguidas tomando como base o início da obrigatoriedade do e-Social que entrará em 
vigor a partir de 01/10/2018. 

1. Admissão de empregados 

- O envio de documentos e informações ao nosso escritório (ficha cadastral preenchida, cópia 
dos documentos pessoais e o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO) para conferências e 
cadastramento no sistema de folha deverá ocorrer com prazo mínimo de 3 dias úteis de 
antecedência da data de admissão. 

2. Desligamento 

- A comunicação de desligamento deverá ser encaminhada ao nosso escritório com prazo 
mínimo de 2 dias úteis de antecedência: 

2.1 - À data do efetivo desligamento, quando for com Aviso Prévio indenizado; 

2.2 - À data da notificação, quando for com o Aviso Prévio trabalhado. 

3. Afastamento e retorno de afastamento 

- Todo afastamento e retorno de afastamento, seja por doença, por acidente de trabalho ou por 
licença maternidade, deverá ser informado ao nosso escritório imediatamente, até o dia útil 
seguinte à ocorrência do fato gerador. 

4. Férias 

- As datas de início e final das férias serão transmitidas ao e-SOCIAL até o dia 07 do mês 
subsequente. Entretanto, o empregador deverá notificar o empregado com 30 dias de 
antecedência do início. A comunicação ao nosso escritório deverá ocorrer com no mínimo 2 
dias úteis de antecedência à notificação. 

5. CAT – Comunicação de acidente de trabalho 

- A CAT deverá ser transmitida ao e-SOCIAL até o 1o dia útil seguinte à ocorrência. Em caso 
de morte, a transmissão deverá ser de imediato. Observe que, nesses casos, praticamente não 
teremos prazo. Sendo assim, a comunicação com o nosso escritório deverá ser imediata.  

6. Alterações cadastrais e contratuais 

- O cadastro do empregado envolve um número significativo de informações. Algumas delas 
podem vir a ser modificadas ao longo da relação de emprego (endereço, grau de instrução, 
estado civil, nome, sexo, etc). A alteração de qualquer uma dessas informações representa 
uma alteração cadastral e deverá ser informada ao e-SOCIAL até o dia 07 do mês 
subsequente à ocorrência. Sendo assim, precisaremos receber essas informações até o 
último dia útil do mês da ocorrência. 

- A alteração contratual se refere a dados relacionados ao contrato de trabalho. Por exemplo, 
mudança de jornada de trabalho, promoções, mudança de salário, transferências, entre outros. 
As modificações no contrato de trabalho deverão ser informadas também até o dia 07 do mês 
subsequente à ocorrência. Precisaremos receber junto com as informações da folha, até o 
último dia útil do mês da ocorrência. 

As empresas precisarão criar disciplina interna para que todos esses eventos sejam cumpridos 
nos prazos determinados no sistema do e-SOCIAL, tendo em vista que o descumprimento 
estará sujeito a penalidades. 
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