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Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014. 

 

CIRCULAR 01/2014 – JURÍDICO 

 

 

Prezados Diretores, 

 

Abordaremos na presente circular o tema relacionado ao eSocial e como ele 

mudará o dia a dia da sua empresa: 

 

Apesar da promessa de simplificação, especialistas prevêem que a folha de 

pagamento digital vai aumentar o trabalho no setor de RH. 

Hugo Passarelli e Mariana Congo - O Estado de S. Paulo 

 

A folha de pagamento digital (ou eSocial) vai unificar em um único sistema 

o envio de todas as informações dos trabalhadores aos órgãos federais. Para se adaptar, as 

empresas terão de mudar a maneira como tratam esses dados e reforçar suas equipes de 

Recursos Humanos. 

 

"Haverá um aumento significativo de trabalho no setor de Recursos 

Humanos e isso vai exigir mais mão de obra", afirma Carolina de Pinho Tavares, 

coordenadora da área trabalhista e sócia do Marcelo Tostes Advogados. "Ainda que, no 

futuro, a proposta do governo seja de simplificação, essa obrigação será muito dispendiosa 

para as empresas", diz. 
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A assessora jurídica da FecomercioSP, Ana Paula Locoselli, diz ter dúvidas 

se haverá, de fato, uma simplificação na prestação de contas ao governo. "A primeira 

impressão que tive sobre os layouts do eSocial (que vão orientar como preencher o cadastro) 

é que eles são complicados", diz. 

 

O eSocial também vai permitir que os próprios trabalhadores "fiscalizem" as 

empresas quanto ao cumprimento de suas obrigações, como por exemplo o depósito do 

FGTS, e tenham mais facilidade na produção de provas para processos trabalhistas. Da 

mesma maneira, as empresas terão como comprovar de forma mais eficaz que estão em dia 

para com seus colaboradores. 

 

Testes: 

 

O sistema só deve estar em pleno funcionamento a partir de 2015. Para 

testar o eSocial, o governo tem trabalhado conjuntamente com um grupo de 48 grandes 

empresas (chamado de GT48) que estão ajudando a encontrar falhas e propor melhorias ao 

sistema antes de sua obrigatoriedade. 

 

Com 10 mil funcionários, sem incluir terceirizados, a operadora de telefonia 

Claro é uma das empresas do chamado GT48. A empresa tem hoje sete softwares de gestão 

corporativa que fazem, por exemplo, folha de pagamento, passando pela gestão de pessoas, 

jurídica e fiscal. Para se adequar ao eSocial, a empresa está realizando a integração dos sete 

softwares, de forma que todos sejam aderentes aos layouts do ESocial. 

 

A diretora de planejamento tributário da Claro, Alessandra Heloise Vieira, 

está no comando do grupo que reúne representantes de vários departamentos para traçar a 



 

 
 

Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

Av. Rio Branco nº 257, salas 1506/1515   -  Rio de Janeiro   -   CEP 20040-009 

Tel/Fax.: (21) 2544.8325/ 2544.8324 

www.feherj.com.br      feherj@feherj.com.br 

estratégia de adequação ao eSocial. Dentre os problemas previstos, Alessandra conta um 

simples "meu próprio nome dará incompatibilidade no eSocial, pois meu cadastro, quando 

entrei como funcionária na Claro, tinha meu nome de solteira. Depois que eu me casei, o 

meu nome junto ao CPF foi atualizado, mas o cadastro na Claro continua igual". 

 

Emprego: 

 

Além de alterar o cotidiano das empresas, o eSocial vai impactar na coleta 

de dados que orientam políticas públicas, como o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

 

"Com a implantação do eSocial, nós passaremos a receber novas 

informações, mas, em paralelo, continuaremos a receber a RAIS e o Caged. Assim que nós 

vejamos que o que está vindo pelo eSocial é uma informação de qualidade, passaremos a 

substituir o envio atual", afirma José Alberto Maia, auditor fiscal do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). "A estimativa é que no terceiro ou quarto mês, nós já saberemos se o 

Caged já estará a contento", diz. 

 

Apesar do eSocial não tratar de novas legislações, as empresas terão que se 

reorganizar para cumprir tempestivamente as obrigações, pois a fiscalização será on line, 

averiguando e multando automaticamente as infrações cometidas. 

 

Este projeto tem por objetivo dotar a gestão tributária de informações com 

alto grau de riqueza para permitir fiscalizações virtuais, onde a análise das operações será 

feita dentro do próprio fisco através de poderosos softwares que fazem o cruzamento 

dessas obrigações em busca de fraudes e irregularidades. 
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Seu impacto será em como as empresas exercem tais obrigações. Além 

disso, o eSocial estará abrangendo várias esferas do Governo Federal e possibilitando que as 

informações sejam muito mais analíticas do que jamais foram até hoje. A veracidade e o 

imediatismo dos eventos acompanharão tal revolução na prestação de informações. 

 

Através do eSocial serão comunicados todos os eventos e práticas 

trabalhistas à Receita Federal, à Previdência Social, à Caixa Econômica Federal, ao 

Ministério do Trabalho e Emprego e, por fim, até à Justiça do Trabalho. Percebe-se que, 

dessa maneira, o Governo terá à sua disposição os dados necessários para simplificar e dar 

maior celeridade às fiscalizações. 

 

Fonte: Estadão 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Liliane Vellozo S. Rezende                                                              José Carlos de Souza Abrahão 

Assessoria Jurídica – FEHERJ                                                                        Presidência - FEHERJ 


