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Um ano da legislação 
eSocial - o que levamos 

de lição para 2019?

Em janeiro último a 

obrigatoriedade do 

eSocial completou um 

ano

Diante de um cenário tão 
diverso de atividades 
econômicas, relações 

de trabalho, tipos de vínculos 
empregatícios e formas de 
pagamento, o brasileiro en-
frentou difi culdades para se 
adequar ao sistema. 

Como diretor de uma empre-
sa desenvolvedora de software 
100% nacional, posso afi rmar 
que enxergamos o eSocial, des-
de o início, como uma grande 
oportunidade de reduzir buro-
cracia a partir de um processo 
único, que sem dúvida vai gerar 
ganho de produtividade para 
as empresas e de redução de 
tempo e esforço para atender 
todas essas obrigações. 

Por esta razão, desde 2013 
– quando o eSocial foi criado – 
participamos ativamente desse 
processo. Adequamos nossos 
sistemas aos layouts e traba-
lhamos alinhados ao comitê do 
eSocial, e aos nossos clientes, 
que são dos mais diversos 
segmentos: agronegócio, hos-
pitais, escolas, que possuem 
particularidades diversas – 
mais de 10 mil empresas. 
Muitas empresas e pessoas não 
acreditaram na implantação do 
eSocial, com isso, alguns não 
se prepararam, não fi zeram a 
lição de casa. 

Como consequência os pro-
cessos não foram ajustados e 
as pessoas não foram capaci-
tadas, algo que gerou correria 
e acumulo de demandas para 
atender os prazos estabeleci-
dos. Esse apavoramento, em 
um contexto de um novo mo-
mento, com um sistema tam-
bém novo, tanto para o governo 
como para as empresas, gerou 
dificuldades operacionais e 
custos para as corporações.

. Precisamos divulgar o 

eSocial - As divulgações sobre 
o eSocial ainda são bastante tí-
midas diante dos clientes e essa 
defi ciência é algo que precisa 
mudar com urgência, para que 
haja um entendimento quanto 
à adequação de processos, for-
mas de relacionar, implicação 
dos procedimentos internos e 
prazos. A comunicação precisa 
ser desmembrada e aplicada 
para os diversos colaboradores 
das empresas, um trabalho 
de educação do novo sistema 
de trabalho, que precisa de 
comunicação e alinhamento.

. Como avaliamos o pri-

meiro ano do eSocial? - Na 
primeira onda de obrigatorie-
dade, 100% dos nossos clientes 
estão em dia com os processos 
do eSocial. Mas de uma forma 
geral, apesar das empresas 
estarem conseguindo fechar 

suas folhas e enviar seus dados, 
ainda existem várias dúvidas 
em relação ao processo como 
o todo. Pequenos detalhes con-
tinuam sendo ajustados três 
ou quatro vezes por mês. São 
evoluções da base com tempo 
de implementação muito cur-
to, visto que o processo exige: 
entendimento da mudança, 
alteração do sistema, testes e 
download da versão atualizada 
para os clientes passarem a 
operar no novo layout. 

Além dos prazos cada vez 
mais justos, há o fato de que as 
empresas ainda temem autua-
ções pelo não cumprimento do 
envio dos layouts, que muitas 
vezes pode não dar certo, seja 
por problemas da empresa, por 
conta da base de informação de 
seus colaboradores, ou muitas 
vezes, até por conta de uma 
instabilidade da própria plata-
forma. Pontos que nos levam 
a ter algumas preocupações 
com o futuro. 

. Novo desafi os - A par-
tir desse ano, as pequenas 
empresas também passam a 
atuar com o eSocial. Contudo, 
é preciso ter em mente que, se 
as grandes empresas, que pos-
suem sistemas de gestão mais 
sofi sticados e um alto volume 
de pessoas especialistas den-
tro de suas áreas de atuação, 
sofrem difi culdades, imagine 
uma empresa com um quadro 
de funcionários reduzido e com 
um perfi l de colaboradores 
dedicado a multitarefas. 

É preciso levar em conside-
ração que, além de equipes 
menores, muitas das peque-
nas empresas trabalham com 
serviços terceirizados, como 
assessoria jurídica e escritórios 
de contabilidade. Outra preo-
cupação, que também chamou 
atenção neste primeiro ano de 
experiências com o eSocial, são 
as diferentes formas de reco-
lhimento. Estamos falando de 
uma plataforma que atua de 
forma integrada, mas quando 
chega no recolhimento da 
previdência ou do imposto de 
renda, por exemplo, temos ca-
minhos diferentes para acesso. 

Segurança e saúde do traba-
lho também entra na lista de 
preocupações, especialmente 
em relação a organização de 
documentações, um tipo de 
informação que normalmente 
não está digitalizada. Seguindo 
esses pontos, podemos con-
cluir que em 2018 demos um 
grande e trabalhoso passo para 
o eSocial. 

Ainda temos muito para fa-
zer e organizar nos próximos 
anos, mas para isso precisamos 
que todos estejam antenados 
no assunto – empresas e pes-
soas. A mudança já começou!

(*) - É diretor de Serviços da Senior 
(www.senior.com.br).

Evandro Mees (*)

O ministro Edson Fachin, 
do STF, negou seguimento ao 
habeas corpus em que a defesa 
do ex-presidente Lula contes-
tava uma decisão monocrática 
(individual) do ministro Felix 
Fischer, do STJ, na qual foi 
rejeitado recurso especial no 
caso do tríplex do Guarujá. 
Entre os argumentos, com 
os quais negou a tramitação, 
Fischer afi rmou que, para ve-
rifi car as diversas ilegalidades 
processuais suscitadas pela 
defesa de Lula, seria necessário 
reexaminar provas, o que não 
seria possível nas instâncias 
superiores, segundo escreveu.

Os advogados recorreram 
então ao STF, sustentando que 
Fischer não poderia rejeitar a 
apelação de forma individual, 
sendo necessário o exame do 
caso pelo colegiado compe-
tente, no caso a Quinta Turma 
do STJ, composta por cinco 
ministros. Para Fachin, porém, 
a defesa não poderia entrar com 
habeas corpus no Supremo 
enquanto outra contestação da 
decisão de Fischer, um agravo 
regimental, não for analisada no 
próprio STJ, sob pena de haver 
supressão de instâncias.

Ministro do STF, Edson Fachin.
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Maduro antecipa 
e prolonga o 
carnaval na 
Venezuela

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, ordenou, via 
decreto, a antecipação do car-
naval, que passará a ser celebra-
do neste ano a partir do próximo 
dia 28 (quinta-feira). “Declaro 
dias festivos a nível nacional e 
de Carnaval as datas 28 de fe-
vereiro e 1 de março”, anunciou 
Maduro, em entrevista a uma 
emissora de rádio local. Com o 
decreto, Maduro instituiu mais 
dois dias festivos no calendário 
nacional, alargando o período 
do carnaval.

Segundo o presidente, a 
mudança serve para “prolongar 
toda essa festa cultural de iden-
tidade, para que todo o povo 
tenha direito à felicidade”. Além 
da mudança no calendário, 
Maduro decidiu dar um bônus 
em dinheiro, cujo valor ainda 
não foi revelado, em forma de 
recarga do “cartão da pátria”.

Maduro enfrenta uma grave 
crise política que se arrasta há 
anos, gerando escassez de ali-
mentos e remédios. A oposição 
e alguns, países como Estados 
Unidos e Brasil, pedem a sua 
saída. Em meio à crise, o de-
putado Juan Guaidó, líder da 
Assembleia Nacional, se auto-
proclamou presidente (ANSA).

Em audiência pública ontem 
(21) na Comissão Direitos Hu-
manos do Senado, a ministra 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, disse que a discussão 
sobre o aborto cabe ao Con-
gresso e não ao STF. A ministra 
criticou o que chamou de “ati-
vismo” do Judiciário. “É uma 
preocupação de todos nós o 
ativismo do Judiciário usur-
pando muitas vezes o papel 
e o poder do Congresso. Isso 
tem que ser discutido aqui, 
porque vocês representam o 
povo”, disse a ministra.

Damares deu a declaração 
ao ser questionada pelo se-
nador Eduardo Girão (Pode-
-CE), sobre o posicionamento 
do ministério em relação a 
uma ação no STF, que pede a 
liberação do aborto em caso 
de grávidas infectadas pelo 
vírus zika. A ministra afi rmou 
que é contrária ao aborto 
em qualquer situação, mas 
destacou que sua pasta não 
irá “militar” contra ou a favor 
do tema. “A nossa legislação 
permite o aborto em casos de 
estupro, anencefalia e riscos 
de vida para a mãe. E esse 
Ministério vai trabalhar dentro 
da legalidade”, apontou.

A senadora Leila Barros 

Damares Alves na audiência pública na Comissão

de Direitos Humanos do Senado.

Ao prestar contas do início 
do seu mandato, em pronuncia-
mento ontem  (21), o senador 
Alessandro Vieira (PPS-SE) 
disse que vai insistir na cria-
ção da Comissão Parlamentar 
de Inquérito dos Tribunais 
Superiores. O objetivo da CPI, 
como informou o parlamentar, 
é investigar possíveis excessos 
cometidos pelas cortes. Ele 
lamentou o arquivamento, 
pelo presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre, do seu primeiro 
requerimento apresentado, 
mas informou que agora o texto 
atenderá todos os requisitos 
exigidos pelo regimento.

“Quero deixar claro que a 
gente não vai perder tempo 
com brigas e chicanas regi-
mentais. Isso não interessa ao 
Brasil, não interessa à Casa. Já 
estamos providenciando um 
novo requerimento. Desta feita, 
construído a várias mãos com 
colegas parlamentares daqui 
desta Casa que compreendem 
a urgência, a necessidade de 
levar transparência às casas 
superiores do Poder Judiciário. 
Essa é uma luta da sociedade 

Senador Alessandro Vieira 

(PPS-SE).

Algumas leis 
de trânsito são 
‘fábricas de 
multas’

O senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) pediu atenção dos 
parlamentares em relação à Lei 
13.290, de maio de 2016, que 
obriga o uso do farol baixo du-
rante o dia nas rodovias. “Essa 
lei é uma verdadeira fábrica de 
multas. Prestem atenção nisto: 
após sua aprovação em 2016, no 
ano posterior foram aplicadas 
905 mil multas, segundo levan-
tamento da Polícia Rodoviária 
Federal, 905.620 multas. 

O legislador, ao propor essa 
extorsão, não se preocupou 
com as consequências por ela 
trazidas. Se colocarmos em 
uma balança os benefícios e 
as perdas, a única resposta 
que recebemos é o benefício 
arrecadado pelos estados e as 
perdas no bolso do trabalha-
dor”, afi rmou.

O senador destacou também 
o projeto de sua autoria que de-
termina que semáforos fi quem 
intermitentes de 0h às 5h da 
manhã. Para ele os semáforos 
são estuários de multas para a 
sociedade brasileira. “Na ver-
dade, a sociedade brasileira já 
vive mergulhada, naufragada 
em tantos impostos que são 
cobrados em seu dia a dia”, 
lamentou (Ag.Senado).

Devido às mudanças, a 
proposta retorna ao 
Senado para nova vo-

tação. O cadastro positivo é 
um banco de dados gerido por 
empresas especializadas para 
reunir informações sobre bons 
pagadores. 

Segundo o substitutivo 
aprovado, de autoria do ex-
-deputado Walter Ihoshi, tanto 
pessoas físicas quanto pessoas 
jurídicas passarão a ter um 
cadastro aberto por gestoras 
de dados, que poderão receber 
informações das empresas em 
geral com as quais foram feitas 
transações comerciais, além 
das instituições fi nanceiras e 
as concessionárias de água, 
luz, gás, telecomunicações e 
assemelhados.

Os deputados contrários 
ao projeto argumentam que 
a abertura fragiliza a prote-
ção de dados do consumidor, 
tornando mais possível o 
vazamento de informações 
usadas pelos gestores desses 
bancos de dados para encon-
trar uma nota de crédito que 
poderá ser consultada pelos 

Deputados aprovaram projeto que torna compulsória a participação de pessoas físicas e jurídicas 

no cadastro positivo.
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Câmara concluiu votação sobre 
cadastro positivo; projeto vai ao Senado
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que torna compulsória a participação 
de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo

interessados. Já os defensores 
dizem que a mudança facili-
tará a queda média de juros 
no mercado devido ao maior 
acesso a informações sobre os 
bons pagadores.

Segundo o texto aprovado, a 
quebra de sigilo por parte dos 
gestores de banco de dados, 
como no caso de permitir o 
vazamento de informações so-
bre o cadastrado, será punida 

com reclusão de 1 a 4 anos e 
multa, conforme prevê a lei 
do sigilo. A única autorização 
expressa mantida pelo projeto 
é aquela exigida para o forne-
cimento, a outros consulentes, 
do histórico de crédito do ca-
dastrado, formado por dados 
relacionados aos empréstimos 
e fi nanciamentos.

A partir dos dados obtidos, o 
gestor poderá criar uma nota 

ou pontuação de crédito, única 
informação que poderá ser dada 
a consulentes que realizarem 
transações com o cadastrado, 
exceto no caso da autorização 
explícita do cadastrado para o 
fornecimento de seu histórico 
de crédito.

O pedido de cancelamento do 
cadastro poderá ser feito pela 
pessoa cadastrada a qualquer 
momento (Ag.Câmara).

Ministra da Mulher critica ‘ativismo’ 
do Judiciário em relação ao aborto

(PSB-DF) e o senador Alessan-
dro Vieira (PPS-SE) também 
perguntaram sobre o posicio-
namento da pasta em relação 
à criminalização da violência 
e a discriminação contra as 
pessoas LGBT — equiparando 
a homofobia e a transfobia ao 
crime de racismo. O secretário 
de Direitos Humanos da pasta, 
Sérgio Augusto Queiroz, que 
também participou do debate, 
afi rmou que a questão deveria 
ser decidida por deputados e se-
nadores. “Nós entendemos que 
os contornos dessa criminaliza-
ção ou não devem ser decididos 
por essa Casa”, afi rmou.

Apesar de dizer que o minis-
tério não tem um posiciona-
mento ofi cial, Damares criticou 
‘a forma como foi implantada 
a ideologia de gênero no Bra-
sil’. “A ideologia de gênero da 
forma como ela foi implantada 
no Brasil não trouxe nenhum 
respaldo na proteção do direito 
da comunidade LGBT. Quando 
os ideólogos de gênero falam 
que ninguém nasce homem, 
que ninguém nasce mulher, 
está mandando recado tam-
bém que ninguém nasce gay, 
que é uma construção social. 
Isso me preocupa” — frisou 
(Ag.Senado).

Fachin nega mais um HC de Lula 
no caso do tríplex

Relator do caso no STF, Fa-
chin também argumentou que 
o regimento interno do STJ 
“confere ao relator atribuição 
para negar trânsito a recurso 
especial que contrarie prévio 
entendimento firmado por 
aquele Tribunal”, motivo 
pelo qual Fischer não violou 
o princípio da colegialidade, 
segundo sustentava a defesa. 
Ao negar seguimento ao HC, 
Fachin também afastou a 
possibilidade da concessão 
de uma liminar (decisão pro-
visória) pedida pela defesa 

para que Lula fosse libertado.
Lula está preso na Superin-

tendência da PF em Curitiba 
desde 7 de abril, quando 
começou a cumprir a pena 
de 12 anos e um mês imposta 
pelo TRF4 no caso do tríplex. 
Neste mês, Lula foi alvo de uma 
segunda condenação na Lava 
Jato, desta vez a 12 anos e 11 
meses, no caso do sítio em Ati-
baia. A responsável foi a juíza 
Gabriela Hardt, que substituía 
interinamente o juiz Sergio 
Moro na 13ª Vara Federal de 
Curitiba (ABr).

Insistência na criação 
da CPI dos

Tribunais Superiores

brasileira”, argumentou.
Alessandro reforçou que a 

criação da CPI não representa 
qualquer pauta de ameaça 
contra os tribunais. “Quem tem 
tentado deturpar isso levando 
como pauta de ameaça, pauta 
de revanche está desatualizado, 
está dessintonizado absoluta-
mente daquilo que o povo quer. 
O povo quer ter transparência 
aqui no Senado, ele quer ter 
transparência na Câmara dos 
Deputados, nos governos, nas 
prefeituras, nas câmeras le-
gislativas dos municípios, mas 
também quer no Judiciário”, 
justifi cou (Ag.Senado).


