
Ação Nacional Estruturante 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

(eSocial para o Ministério Público) 
Brasília (DF), 13 a 15 de junho de 2018 

  

PROGRAMAÇÃO 

 

 

13.06.2018 

 
13h00 Credenciamento 

14h00 Abertura do evento. 

14h30 Palestra de Contextualização 

17h30 Conclusão das atividades do primeiro dia 

 

14.06.2018 

 
9h00 Sala Temática – Eventos Periódicos – Apresentação e debates 

Sala Temática – Segurança e Saúde do Tralhador 
Sala Temática – Tecnologia da Informação 

12h30 Intervalo para almoço 

14h00 Sala Temática – Eventos Periódicos – Apresentação e debates 
Sala Temática – Segurança e Saúde do Tralhador 
Sala Temática – Tecnologia da Informação 

18h00 Conclusão das atividades do segundo dia 

  

15.06.2018 

  

9h00 Pontos de Atenção 

9h30 Porpostas de Aperfeiçoamento 

10h00 Intervalo 

10h30 Visão Geral – Folha 
Visão Geral – TI 
Visão Geral - SST 

12h30 Encerramento Geral 

13h00 Apresentação do Plano de Ação e Assinatura do Acordo de Resultados 

13h30 Encerramento do evento com o Coordenador Geral do FNG e Procurador 
do Trabalho – Carlos Eduardo Andrade 

 



Ação Nacional Estruturante - eSocial para o Ministério Público. 

 

A Comissão de Planejamento Estratégico do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP), em 

parceria com o Comitê Gestor do eSocial, organizou em dezembro 

de 2017, em Manaus/AM, o “Workshop – Capacitação e-Social”. 

Naquela ocasião, com a colaboração das unidades e ramos do 

Ministério Público, foi desenvolvido  um Plano de Ação para a 

implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

 

 Com o fim de auxiliarmos as unidades e ramos do 

MP no cumprimento desse prazo, a CPE/CNMP promoverá, no 

período 13 a 15 de junho de 2018, na sede da Procuradoria 

Geral do Trabalho, em Brasília/DF, o “Ação Nacional 

Estruturante - eSocial para o Ministério Público”, onde será 

apresentado e discutido o referido Plano de Ação direcionado ao 

Ministério Público (programação preliminar em anexo). Ao final, 

será  apresentado um "Acordo de Resultados", de adesão 

voluntária, com o compromisso de adotar o Plano de Ação, o que 

possibilitará o suporte e monitoramento da implantação do eSocial 

nas unidades ministeriais aderentes. 

 

O eSocial é um projeto do Governo Federal para 

unificar o envio de dados das instituições públicas e privadas, 

modificando a forma de lidar com suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e tributárias. O sistema integra as informações da 

Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e o 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. É importante 

destacar que o projeto eSocial é de adesão compulsória para 

todas as instituições, e de acordo com art. 2º, inciso II, da 

Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 

2016 (redação dada pela Resolução nº 3 de 29 de novembro de 

2017) sua obrigatoriedade se dará a partir de 1º de janeiro de 

2019. Maiores detalhes poderão ser encontrados no 

sítio: http://portal.esocial.gov.br/. 

  

Os trabalhos acontecem simultaneamente em 03 

Salas temáticas, para proporcionar aprofundamento sobre os 

conhecimento em cada área específica, a saber: i) Eventos 

Periódicos – Folha de Pagamento, ii) Tecnologia da Informação, e 

iii) Segurança e Saúde do Trabalhador. 

 



Haverá transmissão ao vivo, via canais YouTube, 

conforme matéria abaixo, divulgada no sítio do MPT. 

 

Peço à equipe de jornalismo a leitura dos links 

abaixo e dos anexos, para auxiliar na cobertura jornalística e 

fotográfica ao longo do evento, bem como a divulgação dos links 

aos ramos e unidades. 

 
Link para a gravação do evento (YouTube) 

Link 1: evento principal 

https://www.youtube.com/channel/UCvA_9yHWdgeo1BcuyVa5d2g 

 

Link 2: painel "Tecnologia da Informação" 

https://www.youtube.com/channel/UC3W8O2OiuwvtzZ_FxciRgYg 

 

Link 3: painel "Saúde e Segurança no Trabalho" 

https://www.youtube.com/channel/UCm9gBM3Acp8Z1YvXQY4nIWQ 

 

Link 4: painel "Eventos Periódicos – Folha de Pagamento" 

https://www.youtube.com/channel/UCHoe1HPuuoufdwhLHVzqeeQ 

 
Link para matérias sobre o assunto do evento. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t%5B%5D=&hash=ca9212b9724e8c0

19894e7fecc1397002b9aa17510b4afd7a0b450c81f0ee8a0ecfd9d91858b1edf206344f0df86af5

ff5c1703566ea5c37cd71ec396f53c3eb&q=eSocial&w1=after&d1=&w2=before&d2=&Search= 

 
 http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/ad2bbf70-

faf0-47a8-9929-960728bb9827 

 

. 
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Ação Nacional Estruturante – eSocial para o Ministério Público 

 

Como desdobramento do Acordo de Resultados celebrado na Ação Nacional 

Estruturante – eSocial para o Ministério Público, foram feitas duas coletas de 

informações, a primeira em agosto de 2018 e a segunda em abril de 2019. 

As unidades e ramos foram convidadas a responder às questões do Formulário de 

Acompanhamento da Implantação do eSocial, elaborado por ocasião da Ação Nacional 

Estruturante.  

Abaixo reproduzimos o resultado gráfico das coletas, que foi apresentado na 1ª 

Reunião Ordinária 2019 do Fórum Nacional de Gestão, em Brasília no mês de abril de 

2019. 
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