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Objetivo Geral

Promover a transformação digital para impulsionar a conformidade com
as normas trabalhistas, assim como prestar serviços, dispensando o
comparecimento do cidadão a unidade de atendimento presencial.



Dimensões

1. Conformidade 

Ampliar a conformidade por meio da disponibilização de soluções
que facilitem o acesso à legislação trabalhista e que possibilitem
a autorregularização.

2. Serviços digitais

Possibilitar o acesso aos serviços da política de trabalho por meio
de canal digital, dispensando a necessidade de comparecimento
presencial a unidade de atendimento.



Conformidade

• Permitir a economia anual de R$ 1 bilhão de reais em custos para
arrecadar o FGTS, a partir de dezembro de 2019;

• Realizar a cobrança automatizada de débitos de 100% das empresas
devedoras ao FGTS até dezembro de 2019; e

• Promover a autorregularização no setor da construção civil, pequenas
obras, até dezembro de 2019.

Metas



Simplificação e substituição do eSocial

• Eliminação de campos de leiaute;

• Simplificação da linguagem;

• Plataforma Web para pequenas empresas;

• Preservação dos investimentos no eSocial;

• Informações trabalhistas e previdenciárias;

• Viés de serviço e conformidade; e

• Implantação faseada  a partir de janeiro de 2020.

Sugestões



FGTS Digital

• Emissão das guias do FGTS a partir do sistema que 

substituirá o eSocial;

• Lançamento por homologação;

• Verificação automatizada da inadimplência;

• Avisos de cobrança automatizados; 

• Parcelamento integrado com o sistema da PGFN;

• Implantação em janeiro de 2020.



Auditoria remota e autodiagnóstico

• Disponibilização de ferramentas para o autodiagnóstico da 

conformidade trabalhista na Internet;

• Auditoria remota mediante a utilização da solução de 

autodiagnóstico;

• Modelo incremental que começará pelas pequenas obras da 

construção civil. 

• Implantação em dezembro de 2019.



Serviços Digitais

• Reduzir em 50% o atendimento presencial mensal nas unidades de
descentralizadas até dezembro/2019 - (8.800 mi atendimentos/2018);

• Reduzir em 50% os custos de logística (impressão e transporte) com
emissão da CTPS física até junho/2020 - (aprox. R$ 4,8 mi);

• Reduzir custos com correios de R$ 8 milhões para R$ 5 milhões até
dezembro/2020;

• Eliminação de custo com malotes;

• Reduzir de 27 para 7 o número de unidades especializadas na
aplicação de multas até dezembro de 2019;

• Redução de tempo processual: de 15 para 8 meses até 2020.

Metas



CTPS Digital

O aplicativo já está disponível e a validade 

jurídica em substituição a CTPS em papel 

começará em setembro de 2019.

• O aplicativo já está disponível;

• A partir de setembro de 2019, a CTPS digital 

terá a mesma validade jurídica do que a CTPS 

em papel.



Disponível no Portal de Serviços do Governo Federal:
https://www.servicos.gov.br/

Seguro Desemprego

Seguro Desemprego 100% Web

O pedido, o recurso contra eventual indeferimento e a

ciência da decisão poderão ser realizados sem

comparecimento à unidade de atendimento.

• O pedido já pode ser realizado pela Internet.

• O recurso estará disponível a partir de setembro 

de 2019.

https://www.servicos.gov.br/


Processo eletrônico de auto de infração

A partir de abril de 2020 poderão ser realizados por meio da 
Internet:

• Ciência;

• Vista do processo; e

• Manifestações e recursos.



Outros serviços pela Web

34 serviços já disponíveis em https://www.servicos.gov.br/

https://www.servicos.gov.br/


Outros serviços na Web

Serviços que estarão disponíveis até dezembro de 2019 
https://www.servicos.gov.br/

• Denúncias;

• Plantão Fiscal;

• Chatbot.

https://www.servicos.gov.br/
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