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CENÁRIO EM 28/08 (última RD)



Leiautes de SST: dobram o número de informações e novas obrigações

Geração da Guia de Recolhimento do FGTS: sistema para gerar a
Guia com base no eSocial inoperante e não integração do FGTS ao
eSocial

Cronograma: rígido e prazo exíguo para adaptação dos softwares,
processos e práticas nas empresas

Fechamento da folha de pagamento: dificuldades e relatos de erro

Insegurança: penalidades por declaração errônea ou descumprimento
de prazos

Outros erros técnicos e operacionais

Principais problemas no eSocial



− Carta aos Ministros (Casa Civil, Fazenda, Trabalho)

− Audiências do Presidente da CNI com o Presidente da
República, Ministro do Trabalho, Ministro da Fazenda,
Secretário da RFB

− Reuniões técnicas com o DSST/MTb

− Reuniões técnicas com a RFB

− Reuniões técnicas com as empresas piloto

− Negociação no GT Confederativo

Algumas ações e encaminhamentos:



CENÁRIO EM 25/09
RESULTADOS ALCANÇADOS



Nova versão dos leiautes de SST: redução das informações e obrigações
(maioria das propostas da CNI atendidas). Ato normativo publicado

Emissão de DARF avulsa: empresas que não tenham conseguido fechar
sua folha de pagamento podem cumprir as obrigações previdenciárias por
meio de DARF complementar. Ato normativo publicado

Novo cronograma: inclusive para eventos de SST. Pendente de publicação

Outros erros técnicos e operacionais: Comitê Gestor continua
recebendo problemas técnicos e estudando novas soluções

Fiscalização orientadora: RFB expressou interesse em regulamentar e
levar a proposta ao Comitê Gestor. CNI apresentou sugestão de texto
normativo. Pendente de solução

Integração do sistema do FGTS ao eSocial: Pendente de solução



Cronograma anunciado pelo Comitê Gestor em set/2018
*Aguarda publicação da resolução oficial

Início da 
obrigação

Substituição 
GFIP

Eventos de 
SST

Empresas com faturamento 
acima de R$ 78 milhões

Janeiro 2018 Agosto 2018 Janeiro 2019

Julho 2019

Empresas com faturamento 
entre R$ 78 milhões e R$ 4,8 
milhões

Julho 2018 Janeiro 2019 Janeiro 2019

Abril 2019 Janeiro 2020

Empresas com faturamento 
inferior a R$ 4,8 milhões e 
entidades sem fins lucrativos

Julho 2018 Janeiro 2019 Janeiro 2019

Abril 2019 Janeiro 2020 Julho 2020

Governo e Organismos 
Internacionais

Janeiro 2019 Julho 2019 Julho 2019

Janeiro 2020 Outubro 2020 Janeiro 2021



− Excluir riscos ergonômicos das informações de SST

− Revogar Nota Técnica n. 9 do MTb.

− Fiscalização orientadora

− Integração do FGTS com o eSocial

− Solução dos problemas técnicos e operacionais

− Manter as negociações com RFB, MTb, Secretaria de
Previdência, INSS e Casa Civil

− Fazer o acompanhamento das outras questões

− Acompanhar a publicação e cumprimento do novo cronograma

Próximos desafios:

Ações:



STATUS DAS NEGOCIAÇÕES
ESOCIAL E DADOS ARRECADAÇÃO 

SESI E SENAI



Resistência da RFB, com a implementação do eSocial, de ser mantida
as mesmas informações hoje encaminhadas ao SESI e SENAI
necessárias à distribuição dos valores aos regionais

CENÁRIO EM 28/08 (última RD)

CENÁRIO ATUAL - Resultados alcançados

A RFB apresentou uma primeira proposta contemplando apenas o
envio de informações da arrecadação por estado. A área técnica
considerou as informações insuficientes para a distribuição dos
recursos, pois necessárias também as informações declaradas por
estabelecimento

Em nova reunião a RFB se comprometeu a fornecer as mesmas
informações disponibilizadas hoje, e a apresentar novo leiaute e
minuta de Termo de Cooperação



PONTOS ESPECÍFICOS

eSocial: Arrecadação SESI/SENAI



Premissa:

Necessidade de esclarecimento do preenchimento correto de algumas
informações para a arrecadação do SESI e SENAI no eSocial:

- O eSocial mantém o princípio de autodeclaração dos estabelecimentos
para CNAE preponderante e FPAS

- O CNAE não vincula o FPAS

- Enquadramento de CNAE preponderante não industrial com FPAS da
indústria, desde que haja conexão funcional



Vídeo orientativo (em fase de edição final) a ser disponibilizado: 

- Unindústria
- SESI Viva+
- Redes sociais
- Rede da  Relação de Mercado
- Portal dos consultores da TOTVS
- Mail marketing para as indústrias
- Rede de contadores
- Outros

Outros materiais orientativos (em fase final de produção), por
exemplo folders

Ações de orientação para o preenchimento do eSocial



Criação do canal do contribuinte (no portal da indústria):

- Será estruturado o canal do contribuinte dentro do Plano de
Comunicação (DIRCOM/SUPERJOR), que visa a trazer informações
sobre os modelos de contribuição compulsória, que tipos de empresas
devem contribuir para SESI/SENAI, como fazer o preenchimento do
eSocial, perguntas e respostas, links e pdfs de legislações e
documentos orientativos

Ações de orientação para o preenchimento do eSocial



Reuniões técnicas, VDC e outras divulgações nas redes: Serão
realizadas ações para orientação no âmbito das redes (apresentação do
tema no Encontro da Rede RT, para os representantes de Relações de
Mercado, para as equipes de SST do SESI Viva+, para a rede de
Arrecadação, entre outros). Já foi levado este debate à Reunião de
Diretores e Superintendentes SESI, SENAI e IEL no dia 30/08)

Termo de cooperação com CFC: Em andamento negociação para firmar
TC para capacitação dos contadores por EAD, workshops, documentos
orientativos. Independentemente do termo, será encaminhado material
sobre o eSocial e apoiaremos eventual capacitação que já esteja sendo
realizada

ABRH: Tratativas com a ABRH para passar material de orientação
aos RH das empresas

Ações de orientação para o preenchimento do eSocial


