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Editorial: 
Publicado cronograma de implantação do eSocial 
  
Resolução publicada no DOU do dia 25/6 estabelece cronograma de adesão dos empregadores ao 
eSocial. 
  
As empresas brasileiras com faturamento superior a R$ 78 milhões, no ano de 2014, passarão a 
utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial), obrigatoriamente, a partir da competência setembro de 2016, para prestar informações 
relativas aos trabalhadores, como cadastramento, vínculos, contribuições previdenciárias, folha 
de pagamento e etc. 
  
O cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do eSocial foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU), na quinta-feira (25), por meio da Resolução nº 1 do Comitê Diretivo 
do eSocial. 
  
Assinada pelos secretários-executivos da Fazenda, Tarcísio de Godoy; da Previdência Social, 
Marcelo Freitas; do Trabalho e Emprego, Francisco Ibiapina; e da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, José Constantino, a normativa fixa prazo diferente para a obrigatoriedade de prestar 
informações relativas ao ambiente de trabalho. Neste caso, as empresas serão obrigadas a utilizar 
o eSocial para transmitir informações sobre monitoramento da saúde do trabalhador e condições 
do ambiente de trabalho, bem como comunicação de acidente de trabalho, somente a partir da 
competência janeiro de 2017. 
  
A resolução estabelece ainda que a partir da competência janeiro de 2017, os demais 
empregadores, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, como o empreendedor 
individual com empregado, o empregador doméstico, o pequeno produtor rural, o contribuinte 
individual equiparado à empresa e o segurado especial que possua trabalhadores que lhes 
prestem serviços - deverão enviar as informações sobre os seus empregados por meio do novo 
sistema. Já os eventos relativos ao ambiente de trabalho devem ser enviados pelos demais entes 
utilizando o eSocial a partir da competência julho de 2017. 
Fonte: Receita Federal do Brasil 

Receita Federal e PGFN regulamentam o PRORELIT 
LEGISLAÇÃO 

  
  
Receita Federal e PGFN regulamentam o PRORELIT 
  
Foi publicada no DOU de hoje, 29/7, Portaria Conjunta nº 1.037 da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que regulamenta a Medida Provisória nº 685, de 21 de 
julho de 2015. 
  
A referida Medida Provisória criou o Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), que permite 
que os débitos de natureza tributária vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou 
judicial possam ser quitados com o pagamento em espécie de, no mínimo, 43% do valor consolidado dos 
débitos e o saldo remanescente com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo negativa da CSLL, desde que o contribuinte desista do respectivo contencioso. 
  
A portaria de regulamentação traz disposições gerais sobre a quitação, delimitando quais débitos podem 
ser quitados, as regras relativas aos percentuais de pagamento em espécie e de compensação, e quem 
poderá aderir ao programa. Para adesão ao Prorelit o contribuinte deverá desistir expressa e 
irrevogavelmente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais propostas, que 
tenham por objeto os débitos de natureza tributária a serem incluídos no programa. 
  
São destacadas também formalidades a serem cumpridas em relação ao requerimento da quitação que 
deverá ser apresentada até o dia 30 de setembro de 2015. Salienta-se que a desistência de impugnações 
e recursos administrativos será efetuada por meio do requerimento de adesão. Já para o caso das ações 
judiciais o contribuinte deverá comprovar que protocolou até o dia 30 de setembro de 2015 requerimento 
de extinção dos processos. 
  
A portaria ressalta que a quitação no Prorelit extingue o débito sob a condição de sua posterior 
homologação. A RFB e a PGFN dispõem do prazo de 5 (cinco) anos, contados da apresentação do 
requerimento, para efetuar a homologação. 
  
Regras de proteção ao emprego entram em vigor 


