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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Nome do Projeto 

Implantação do eSocial no Ministério Público brasileiro 

Coordenadores 

Junio Cesar Doroteu – MPMG 
Rejane Figueiredo da Fonseca – MPES 
Luiz Carlos Mantovanelli – MPPR 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Fomentar e apoiar a implementação do eSocial, que é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, instituído pelo Decreto n. 8.373/14, no Ministério Público brasileiro. 

Objetivos específicos 

1. Alinhar os conceitos sobre eSocial;  

2. Divulgar e sensibilizar o Projeto para a Administração Superior; 

3. Designar e capacitar os responsáveis pela implementação do eSocial nas Unidades; 

4. Elaborar o Plano de Implantação do eSocial pelas Unidades, a partir do Modelo sugerido pelo Grupo de 
Trabalho Administração para Pessoas do Comitê de Políticas em Gestão de Pessoas, que integra o Fórum 
Nacional de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público; 

5. Registrar, divulgar e compartilhar os dados por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC; 

6. Realizar avaliação e monitoramento de resultados por meio de indicadores de implantação. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

FASE 1 Alinhar os conceitos sobre eSocial 

Atividade Prazo Responsável 

Capacitar os MPs nas competências de eSocial durante a Ação 
Nacional Estruturante eSocial e a 5ª Reunião Técnica sobre o 
eSocial para Órgãos Públicos 

14/12/2017 
GT Adm para 

Pessoas/CPGP/FNG 

 

FASE 2 Divulgar e sensibilizar o Projeto para a Administração Superior 

Atividade Prazo Responsável 

Sensibilização da Administração Superior em relação à necessidade 
de implementação do eSocial. 

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local, e CPE/CNMP 

Para quem sensibilizar/divulgar: 
Administração Superior, Áreas de Recrutamento, Seleção e 
Contratação de Pessoal, Setor de Controle de Estagiários, Cargos e 
Salários, Folha de Pagamento e Rescisões Contratuais, Medicina e 
Segurança do Trabalho, Setor de Compras, Contabilidade, 
Departamento Fiscal, Financeiro, Setor de Tecnologia da 
Informação, Gestão de Contratos e Terceirização. 

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 

Conteúdo da divulgação: 
Nome do projeto, Nome dos Coordenadores e equipe – incluindo 
créditos institucionais, pessoais e datas, Objetivo do projeto e 
dimensões, entre outros. 

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 
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Como divulgar (meio preferencialmente mídias eletrônicas): 
Intranet, jornal interno, e-mails, palestras, visitas às unidades, 
workshop, curso de formação. 

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 

 

FASE 3 Designar e capacitar os responsáveis pela implementação do eSocial nas Unidades; 

Atividade Prazo Responsável 

Criação e designação de equipe (grupo de trabalho e/ou comissão) 
gestora local para implantação do eSocial (sugestão de 
organograma do Romulo – TRT SP) 
Recomendação: Possuir um Diretor na equipe do eSocial, com a 
função de atuar junto aos líderes e à alta direção da entidade, 
articulando as mudanças necessárias a implantação. 

Fevereiro/2018 Procurador-Geral dos MPs 

Definição das atribuições da equipe de implantação do eSocial por 
meio de normativo da Administração Superior. 

Janeiro/2018 Procurador-Geral dos MPs 

Capacitação dos integrantes da equipe de implantação do eSocial e 
demais áreas envolvidas 

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 

 

FASE 4 Elaborar o Plano de Implantação do eSocial pelas Unidades 

Atividade Prazo Responsável 

Realizar o diagnóstico: Auditoria Trabalhista, Previdenciária e 
Fiscal.:  

Janeiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 

Imprimir, ler e anotar no Manual do eSocial, leiautes e tabelas de 
regras 

Janeiro/2018 Gestor Executivo do eSocial 
Local e integrantes das 
áreas intervenientes 

Dedicar duas horas diárias para estudos do eSocial 
 

Janeiro/2018 Gestor Executivo do eSocial 
Local e integrantes das 
áreas intervenientes 

Fazer uma lista de todos os eventos do eSocial e identificar os 
responsáveis por cada um.  

Fevereiro/2018 Gestor Executivo do eSocial 
Local  

Identificar as lacunas existentes e proceder às mudanças antes do 
início dos trabalhos específicos para o eSocial 

Março/2018 Gestor Executivo do eSocial 
Local 

Realizar a adaptação dos Sistemas Informatizados (de RH e Folha 
de Pagamento, Fiscal, Financeiro) para o envio de dados ao eSocial 

A partir de 
Março/2018 

Área de Tecnologia da 
Informação, de Recursos 

Humanos e Financeira 

Identificar os responsáveis por gerar os dados para os 
eventos/arquivos que compõem o eSocial (do cadastro inicial, não 
periódicos e periódicos) 

Fevereiro/2018 
Gestor Executivo do eSocial 

Local 

Construir o Plano de Ação, utilizando a ferramenta do 5W2H para 
cada evento do eSocial, identificando: 
 
1. What – O que será feito (quais as etapas) 
2. Why – Por que será feito (justificativa, o motivo) 
3. Where – Onde será feito (local físico) 
4. When – Quando será feito (tempo ou prazo para fazer) 
5. Who – Por quem será feito (pessoas e setores responsáveis) 
6. How – Como será feito (método, forma de fazer) 
7. How much – Quanto custará fazer (custo do projeto) 
 

A parir de 
Fevereiro/2018 

Gestor Executivo do eSocial 
Local 
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Importante: Para fazer um plano de ação para cada um dos 
eventos do eSocial será necessário ler e conhecer: 
 
1) A Legislação já publicada ao eSocial (Decreto 8.373/14, 
Resolução 01/2015, Manual do Desenvolvedor, etc); 
2) O Manual do eSocial; 
3) O arquivo “perguntas frequentes” disponível no portal do eSocial 
(http://portal.esocial.gov.br/); 
4) Os leiautes, para identificar os campos obrigatórios; 
5) As regras de validação, para conhecer alguns dos cruzamentos 
que serão realizados pelo sistema eSocial; 
6) As tabelas do eSocial que serão utilizadas nos eventos; 
7) A legislação pertinente ao evento (CLT, Regulamento do Imposto 
de Renda, Regulamento da Previdência Social, Estatuto, etc) 

Elaboração de Cartilha eSocial para compartilhamento local  
A partir de 

Março/2018 
(em tempo real) 

Gestor Executivo do eSocial 
Local e Assessorias de 
Comunicação dos MPs 

Validação dos planos pela Administração Superior Fevereiro/2018 Procurador-Geral dos MPs 

 

FASE 5 Realizar avaliação e monitoramento de resultados por meio de indicadores de implantação 

Atividade Prazo Responsável 

Acompanhar os avanços dos MPs na implantação do eSocial 

Primeira 
checagem 

Abril/2018 e 
periódica até a 

entrada em 
vigor do eSocial 

GT Adm para 
Pessoas/CPGP 

Avaliar se os avanços estão conforme o planejado e realizar as 
medidas corretivas 

Primeira 
checagem 1a 

ROFNG 2018 e 
periódica até a 

entrada em 
vigor do eSocial 

GT Adm para 
Pessoas/CPGP 

Realizar ações de capacitação nos pontos críticos 

Congresso de 
Gestão do 

CNMP 
Setembro/2018 

GT Adm para 
Pessoas/CPGP 

 

SUGESTÕES Registrar, divulgar e compartilhar os dados por meio de Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC 

Atividade 

Criar banco de dados para que todos os participantes do grupo gestor tenham acesso aos Planos de Implantação e 
ao desenvolvimento 

Cadastrar em tempo real os avanços no desenvolvimento do eSocial 
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INDICADORES 

1) Índice de implantação do eSocial: número de etapas cumpridas/5. 

 

1º PONTO DE CONTROLE:  

1a Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão 2018 

 

2º PONTO DE CONTROLE:  

2a Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão 2018 

 

3º PONTO DE CONTROLE:  

Novembro/2018 

 

4º PONTO DE CONTROLE:  

1a Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão 2019 

 
Projeto construído com base no livro: Carvalho, Zenaide. eSocial nos Órgão Públicos: guia prático para 
implantação. Santa Catarina: Nova Letra, 2015. 

 
 


