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- é um sistema do governo federal cujo objetivo é unificar, integrar
e padronizar o envio de informações pelo empregador em relação
aos seus empregados, sejam elas fiscais, trabalhistas ou
previdenciárias. Envolve desde o empregador doméstico até as
grandes empresas.
- em 17 de julho de 2013 foi publicado no Diário Oficial da União o
Ato Declaratório Executivo Sufis número 5, que aprovou e
divulgou o leiaute do eSocial, também chamado de Sistema de
Escrituração
Fiscal
Digital
das
Obrigações
Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas.
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É uma ação conjunta dos seguintes
órgãos e entidades do governo
federal:
Caixa Econômica Federal, Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS,
Ministério da Previdência – MPS,
Ministério do Trabalho e Emprego –
MTE, Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB.
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• Vale lembrar que o objetivo do eSocial não é alterar nenhuma

legislação atual, mas sim obrigar a prestação de contas em um
único sistema online, com a promessa de facilitar o cumprimento de
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias e facilitar o

controle e cruzamento de dados pelo governo.
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OBRIGAÇÕES ATINGIDAS

Todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais sobre qualquer
forma de trabalho contratada no Brasil, que serão enviadas para um único
repositório digital, eliminando uma série de informativos enviados atualmente
pelas empresas a vários entes do governo, como:
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social)
CAGED (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados)
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)
GPS (Guia da Previdência Social)
DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)
Escrituração da folha de pagamento
Eventos como a contratação de funcionários
Alterações posteriores de cargos, horários, rescisões
de contrato, ações trabalhistas e dissídios, entre outros.
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- Mas seria o eSocial realmente eficaz na simplificação das
obrigações exigidas ou seria uma maneira de “digitalizar a
burocracia” ?
- A promessa do governo é de simplificação no fornecimento
de informações. Por outro lado, há uma estimativa da Receita
Federal de um incremento anual de R$ 20 bilhões na
arrecadação quando o eSocial estiver funcionando
plenamente, uma vez que, por ser online, facilitará o
cruzamento de dados e a verificação de falhas e fraudes.
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BENEFÍCIOS:
- Atendimento a diversos órgãos do governo com uma única fonte de
informações;
- Integração dos sistemas informatizados das empresas com o ambiente
nacional do eSocial;
- Padronização e integração dos cadastros das pessoas físicas e
jurídicas no âmbito dos órgãos governamentais participantes.
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 Dentro das empresas, o
projeto
envolve
uma
mudança cultural e de
processos
em
várias
áreas - como recursos
humanos, contabilidade,
financeiro, medicina do
trabalho e jurídico.
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ESTRURURA EMPRESARIAL

Como envolve mudanças organizacionais e na maneira como as
informações circulam dentro das empresas e chegam até o governo,
empresários temem que projeto do eSocial aumente custos, em vez de
diminuir a burocracia. E, justamente por isso, reclamam do prazo curto
para adesão ao sistema.
Entretanto, não há como negar que o ganho em transparência é enorme.
Inicialmente será necessário um processo de adaptação das empresas,
o que significa que o envio atual das informações deverá coexistir por um
período com o eSocial. No futuro, a ideia é aposentar todos os envios
existentes hoje.
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CRONOGRAMA

Cadastro Inicial

Envio da folha
mensal

Início DCTF Web

Início RT

Lucro real

01/mar à 30/abr de 2014

mai/2014

jul/2014

jan/2015

MEI, Segurado Especial, Pequeno
Produtor Rural

Final do 1º semestre de
2014

Final do 1º semestre
de 2014

jul/2014

jan/2015

Lucro Presumido, Simples Nacional
e demais empresas

01/jul à 30/set de 2014

out/2014

nov/2014

jan/2015

Porte da empresa

(calendário de implantação do eSocial, divulgado informalmente pela
Receita Federal)
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CRONOGRAMA - detalhado e mais recente

- Disponibilização do aplicativo para qualificação do cadastro dos
trabalhadores existentes nas empresas - consulta de CPF, PIS/NIT e data
de nascimento na base do sistema do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS): março 2014
- Manual de especificação técnica do XML (layouts) e conexão
webservice: abril 2014
- Ambiente de testes para conexão webservice e recepção dos eventos
iniciais (pré-produção): maio 2014
- Ambiente de testes para conexão webservice e recepção do
cadastramento inicial dos trabalhadores: julho 2014
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- Obrigatoriedade de prestar a informação via eSocial, módulo
empregador doméstico: 120 dias após a publicação da regulamentação
da Emenda Constitucional 72/2013.
- Implantação do eSocial por fases para as empresas de lucro real
(receita anual superior a R$ 78 milhões): cadastramento inicial até 31 de
outubro de 2014; envio dos eventos mensais de folha e apuração dos
tributos a partir da competência relativa a outubro de 2014; substituição
definitiva das atuais guias de recolhimento a partir de janeiro de 2015 mesma data em que as demais empresas começam a aderir ao projeto.
- Implantação do eSocial com recolhimento unificado para segurado
especial e pequeno produtor rural: a partir de 1º de maio de 2014.
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- Implantação do eSocial por fases para o segundo grupo de
empregadores: empresas de lucro presumido, Simples Nacional,
entidades imunes ou isentas, MEI, produtores rurais e demais
equiparados a empresas: cronograma em análise pelos ministérios e
pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da
República.
- Entes públicos: administração direta, autárquica e fundacional da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios: cadastramento inicial até
31 de janeiro de 2015; entrega da primeira competência do eSocial,
relativa a janeiro de 2015, até 7 de fevereiro de 2015.
- Substituição da DIRF, RAIS, CAGED e outras informações acessórias e
entrada do módulo da reclamatória trabalhista: a partir de janeiro de 2015.
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No final de Março, a data de início da
obrigatoriedade do eSocial para pequenas e
médias empresas ficou indefinida. Assim, a
previsão de janeiro de 2015, divulgada em
meados de março, deixa de valer.

De acordo com a Receita Federal, os órgãos envolvidos com o Comitê Gestor
do eSocial e a Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da
República estão em negociação para definir uma nova data para a entrada
obrigatória de MPE´s no eSocial. Nessa lista estão as empresas que apuram
lucro presumido, Simples Nacional, entidades imunes ou isentas,
Microempreendedor Individual (MEI), produtores rurais e outros equiparados a
empresas, como os autônomos.
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- Para as MPE´s a Receita Federal criará um módulo simplificado do
eSocial e um canal no YouTube com vídeos de orientação.
- A Receita Federal assegura que o mecanismo digital trará para os
empresários redução do custo das despesas atualmente contraídas para o
envio
de
informações
previdenciárias
e
trabalhistas.

- A versão simplificada para MPE´s será elaborada em parceria com o Sebrae.
- É exigido certificado digital das empresas que possuem mais de 7
empregados. No âmbito nacional, cerca de 700 mil MPE´s terão de comprá-lo
para transmissão das informações.
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PREOCUPAÇÕES DAS GRANDES EMPRESAS

- Apesar da prorrogação do prazo, o atraso na definição do formato do
programa preocupa, sobretudo as companhias que possuem um grande
número de funcionários e, portanto, um montante significativo de
informações a serem transmitidas.
- Uma das vantagens do eSocial é a possibilidade de retificação espontânea,
que não gera multa. Essas retificações poderão ser feitas pontualmente, à
medida que os erros forem mostrados pelo próprio sistema. Dessa forma,
depois do eSocial, os empresários serão cobrados e fiscalizados pelos
próprios trabalhadores no caso de omissão de dados que impliquem em perda
de direitos trabalhistas.
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O MÓDULO DAS GRANDES EMPRESAS

- Enquanto existe para as MPE´s a criação de um sistema mais
simplificado, para os empregadores de maior porte está em
desenvolvimento um módulo completo do eSocial.
- Nesse módulo, as empresas deverão transmitir suas informações através
de arquivos gerados em seus sistemas de informática, utilizando leiautes
padronizados. Haverá integração direta entre o sistema informatizado do
empregador e o ambiente nacional do eSocial para transmissão dos
arquivos, sem necessidade de preenchimento de telas na internet ou de
programas geradores de escrituração ou declaração. Para utilização
dessa opção, as empresas deverão possuir serviços web de conexão
webservice.
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A falta de uma comunicação clara tem sido uma das marcas da
implantação do eSocial. Em meados de 2013 foi instituída a data de janeiro
de 2014 para início da obrigatoriedade de adesão ao sistema.
No entanto, o prazo inicial foi adiado posteriormente, mas sem divulgação
oficial, para abril deste ano. Depois, postergou-se a adesão para junho
deste ano e, agora, tem-se a data de outubro de 2014.
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À ESPERA DA PORTARIA

A expectativa do empresariado, no entanto, ainda é pela divulgação
oficial, via portaria interministerial, do cronograma e do manual que trará
alterações nos layout do eSocial.
O Comitê Gestor do eSocial tem que discutir os pontos do projeto que
têm sido mais criticados pelas empresas e estabelecer um cronograma
definitivo. A expectativa é de que a divulgação da portaria ocorra ainda
neste mês.
Representantes de grandes empresas pressionam o governo por um
cronograma mais espaçado. Por isso, é possível que o prazo de
outubro seja alterado.
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ESTAR PREPARADO PARA O ESOCIAL

- Num primeiro momento significa conhecer as informações exigidas com a
leitura do leiaute já disponibilizado no site www.esocial.gov.br.
- Verificar se as informações requeridas estão disponíveis em seus sistemas
de RH e outros sistemas que detêm dados a serem enviados. Também
analisar quais das exigências não constam nos sistemas atuais.
- Checar dados fornecidos na admissão que estejam desatualizados, como:
escolaridade, endereço e estado civil, informações de segurança e medicina
do trabalho, atividades desempenhadas, exposição a riscos, medidas de
prevenção e EPI (que nem sempre fazem parte dos sistemas de RH da própria
empresa e ficavam armazenadas de outra forma.
- Ter Certificado Digital ICP-Brasil válido.
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A atual versão do portal eSocial é de uso opcional e atende apenas o
empregador doméstico para registro de informações referentes às
competências a partir do mês de junho de 2013.
A partir da regulamentação da Emenda Constitucional n° 72/2013, a versão
terá caráter obrigatório e outros recursos estarão disponíveis para que o
empregador possa cumprir com suas obrigações.
Quando for implantado em sua totalidade, o eSocial será estendido aos
demais empregadores, pessoas físicas e jurídicas.
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O QUE JÁ PODE SER FEITO –
EMPREGADOR DOMÉSTICO
- Fazer o registro dos empregados;
- Elaborar e imprimir folha de ponto;
- Gerar aviso de férias;
- Gerar recibo de pagamento;
- Fazer o controle de horas extras;
- Gerar GPS – Guia da Previdência Social (disponível para
competências a partir de junho/2013).
Em breve, novas funcionalidades serão implementadas, tais
como: cálculo automatizado do valor de horas extras, adicional
noturno e cálculo das obrigações tributárias e trabalhistas. Todos
os valores a serem recolhidos serão calculados
automaticamente com base nas informações fornecidas pelo
empregador e gerado o documento unificado de arrecadação
do empregador doméstico.
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LEGISLAÇÃO
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013 - Altera a redação do
parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de
direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores
urbanos e rurais.
LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 - Dispõe sobre a profissão de
empregado doméstico e dá outras providências.
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 - Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências.
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - Aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho.
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 - Dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999 - Aprova o Regulamento da
Previdência Social, e dá outras providências.
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OBRIGADA!

02/05/2014

24

