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TRABALHISTA /  PREVIDENCIÁRIO Nº 10/2019 

 

I.  TRABALHISTA 

 

1.  ENTREGA CAGED E RAIS - ALTERAÇÕES 

 
A Portaria SEPRT 1.127 de 14/10/2019 da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho, está alterando procedimento quanto a entrega do 
CAGED mensal e RAIS anual conforme destacamos a seguir:  
 
- Os prazos e condições em que as obrigações de prestação de 
informações pelo empregador nos sistemas CAGED e RAIS serão 
substituídas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social. 
 

  CAGED 

 
- A obrigação da comunicação de admissões e dispensas através do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, passa a ser 
cumprida por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial a partir da competência 
de janeiro 2020 para as empresas ou pessoas físicas equiparadas a 
empresas, mediante o envio das seguintes informações: 
I - data da admissão e número de inscrição do trabalhador no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF, que deverão ser prestadas até o dia 
imediatamente anterior ao do início das atividades do trabalhador; 
II - salário de contratação, que deverá ser enviado até o dia 15 (quinze) 
do mês seguinte em que ocorrer a admissão; 
III - data da extinção do vínculo empregatício e motivo da rescisão do 
contrato de trabalho, que deverão ser prestadas até o décimo dia, contado 
da data da extinção do vínculo;  
IV - último salário do empregado, que deverá ser prestada até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte em que ocorrer a alteração salarial; 
V - transferência de entrada e transferência de saída, que deverão ser 
prestadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte a ocorrência; 
VI - reintegração, que deverá ser prestada até o dia 15 (quinze) do mês 
seguinte a ocorrência. 
 

  RAIS  

 
A obrigação da entrega de informações anual através da Relação Anual 
de Informações Sociais - RAIS, passa a ser cumprida por meio do eSocial 
a partir do ano base 2019, pelas empresas obrigadas à transmissão das 
seguintes informações de seus trabalhadores ao eSocial, referentes a 
todo o ano base: 
 
I - data da admissão, data de nascimento e CPF do trabalhador, que 
deverão ser prestadas até o dia imediatamente anterior ao do início das 

atividades do empregado, salvo as informações relativas aos 
servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional, 
das esferas federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, não 
regidos pela CLT, as quais deverão ser enviadas até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte ao do início de suas atividades; 
II - data e motivo da rescisão de contrato, bem como os valores das 
verbas rescisórias devidas, que deverão ser prestadas nos prazos 
previstos; 
III - valores de parcelas integrantes e não integrantes das 
remunerações mensais dos trabalhadores, com a correspondente 
discriminação e individualização dos valores, que deverão ser 
prestadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao vencido. 
 
Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito 
público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica 
mantida a obrigação prevista da entrega da RAIS. 

 

II. PREVIDÊNCIA  SOCIAL 

 

 1.  FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -

FAP 
 

A Portaria 1.079 de 25/09/2018 da Secretaria Especial do 
Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, dispõe sobre a 
publicação dos índices de frequência, gravidade e custo, por 
atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator 
Acidentário de Prevenção - FAP do ano de 2019, com vigência para 
o ano de 2020, e sobre o processamento e julgamento das 
contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do 
índice FAP a elas atribuído. 

 
Alertamos que, a partir de 30 de setembro/2019, já foram 

divulgadas no site da Previdência Social as informações relativas ao 
FAP de aplicação e para uso nas competências em 2020. 

 
Para as empresas que desejarem ingressar com 

contestação administrativa relativa às informações do FAP, devem 
fazê-lo entre os dias 01 de novembro a 30 de novembro/2019. 
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Visite nosso site www.confidor.com.br e pesquise os 
Informativos e indicadores. 

http://www.confidor.com.br/

