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APÓS CONSTANTES FALHAS

Diversos escritórios de contabilidade de Sorocaba foram procurados por empregadores para realizar o cadastramento

Prazo do Simples Doméstico é prorrogado
Larissa Pessoa
larissa.pessoa@jcruzeiro.com.br

Apresidenta Dilma
Rousseff assinou
uma portaria inter-
ministerial, que

será publicada hoje no Diá-
rio Oficial da União, prorro-
gando até o último dia útil
deste mês o prazo de paga-
mento do eSocial. O prazo
venceria amanhã, sexta-feira
(6). Os problemas na emissão
da guia de recolhimento dos
encargos dos trabalhadores
domésticos, no site do eSo-
cial, levaram o governo fede-
ral a adotar a medida.

Desde o dia 1º de novem-
bro, quando a guia de recolhi-
mento ficou disponível, o sis-
tema vem apresentando er-
ros e lentidão, causando difi-
culdades para o pagamento
dos tributos dentro do prazo.
E em Sorocaba, não é dife-
rente. As falhas para emissão
da guia, através do portal
eSocial, está tirando o sos-
sego de empregadores e tam-
bém de conta-
dores que ofere-
cem o serviço.
Depois de
anunciar, na
terça-feira, que
o prazo para
emissão e paga-
mentos de tri-
butos não será
prorrogado a
Receita Federal
divulgou ao
meio-dia de on-
tem que mais de
932 mil traba-
lhadores do-
mésticos já es-
tão registrados
no programa e
afirmou que “o
sistema de ca-
das t ramento
está funcio-
nando normalmente”. No final
da tarde, houve o comuni-
cado da prorrogação do
prazo. A expectativa inicial,
segundo a nota emitida pela
Receita Federal, era atingir
mais de 1,2 milhão de cadas-
tros até amanhã. Caso o em-
pregador não consiga reali-
zar a emissão dentro do
prazo, será cobrado uma
multa de 0,33% ao dia sobre
o valor pago ao funcionário, li-
mitada a 20%.

Diversos escritórios de
contabilidade de Sorocaba fo-
ram procurados por empre-
gadores para realizar o ca-
dastramento do empregado
doméstico e também a emis-
são da guia, porém, muitos
contadores não estão conse-
guindo concluir o processo.
“Tenho 20 guias para emitir
e estou tentando desde a libe-
ração do sistema, no dia 1º”,
lamentou a contadora Iva-
nilda Proença Gomes. Se-
gundo ela, os problemas no
eSocial já começam durante
o preenchimento de dados
sobre trabalhador e empre-
gador e mesmo quando esse
processo é concluído, a guia
— que possui código de bar-
ras — não é liberada para im-
pressão.

Ana Claudia Azevedo dos
Santos também trabalha em

um escritório contábil e há
dois dias tenta emitir 15
guias para pessoas que pro-
curaram por seus serviços.
“Diante dessa dificuldade,
nós já enviamos emails para
todos os nossos clientes in-
formando da possibilidade de
não conseguir cumprir o
prazo.” Ela conta que na ma-
nhã de ontem participou de
um treinamento junto com
outros contadores na tenta-
tiva de aprender alguns ata-
lhos no sistema. Ela acredita
que a Receita Federal voltará
atrás no prazo estabelecido.
“Creio que eles tenham um
plano B, porque dessa ma-
neira muitas pessoas serão
prejudicadas se tiverem que
pagar multas.”

Busca por informações

Utilizando dois navegado-
res de internet diferentes, a
empregadora Glauciane Car-
valho, 35, que tem uma fun-
cionária em sua casa, conse-
guiu emitir a guia do Simples

Doméstico na
tarde de on-
tem, depois de
quatro dias
tentando e de
horas em
frente ao com-
putador. “Acor-
dei vários dias
às 6h para ten-
tar cadastrar,
mas sempre
aparecia al-
gum erro e al-
gumas vezes o
site travava de
vez.” 

No Sindi-
cato das Em-
pregadas Do-
mésticas de
Sorocaba e Re-
gião (Sindo-
méstica) a bus-

cas por informações sobre o
sistema está sendo cons-
tante, segundo a diretora da
entidade Fernanda Domin-
gues Ferreira dos Santos.
“Eu estou tentando emitir
três guias hoje, acordei às
três da manhã para tentar,
mas é impossível e é muito
injusto se o empregador pre-
cisar pagar multa por um
problema no sistema da Re-
ceita Federal.” Ela relata que
durante a manhã de ontem,
além de entrar em contato
com a Receita Federal, pro-
curou auxílio também no Mi-
nistério do Trabalho e foi in-
formada que o problema era
pontual. “É um desrespeito,
porque eles fingem que está
tudo normal, mas eu estou
com três navegadores aber-
tos e todos dão erro”, la-
menta.

Caso o empregador não
consiga realizar a emissão por
conta da impossibilidade de
utilização do eSocial para pa-
gar todos os tributos e o FGTS
do empregado, os patrões deve-
rão fazer um recolhimento es-
pecífico do FGTS — só do FGTS
— por meio da guia ‘GRRF In-
ternet Doméstico’ disponível no
portal eSocial. No caso da guia
para recolhimento do INSS, há
a possibilidade de realizar o
preenchimento e emissão se-

paradamente, através do site
http://www.previdencia.gov.br.

Recolhimento 
Por meio do novo sistema,

o patrão recolhe, em docu-
mento único, a contribuição
previdenciária, que varia de
8% a 11% da remuneração
do trabalhador e paga 8% de
contribuição patronal para a
Previdência. A guia também
inclui 8% de Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), 0,8% de seguro con-
tra acidentes de trabalho,
3,2% de indenização com-
pensatória (multa do FGTS)
e Imposto de Renda para
quem recebe acima da faixa
de isenção (R$ 1.903,98).

Originalmente, a guia
única de recolhimento come-
çaria a ser emitida no dia 26
de outubro, mas a Receita
adiou a liberação do docu-
mento para 1º de novembro.
De acordo com o Fisco, a mu-
dança foi necessária para evi-
tar que o empregador reco-
lhesse a contribuição do mês
inteiro sem saber se o empre-
gado trabalharia de fato até
o fim do período referente ao
mês de outubro.

Os problemas na emissão da guia de recolhimento dos encargos dos trabalhadores 
domésticos, no site do eSocial, levaram o governo federal a adotar a medida

Fernanda disse que a procura por informações
no sindicato foi grande nos últimos dias
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“É um desrespeito,
porque eles
fingem que está
tudo normal, mas
eu estou com três
navegadores
abertos e todos
dão erro” 
Fernanda Domingues 
Ferreira dos Santos, 
diretora do Sindoméstica


