
 

 
 

 

Comunicados – Sistemas Contábeis Nº 01/2019 

Segue o comunicado a respeito de últimas alterações do eSocial, conteúdo também 

disponível em nosso site e blog. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através dos 

telefones (0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12) 3042-0050 São José dos Campos 

e Região, (0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região, (0xx19) 3500-0970 Campinas e Região, 

ou via e-mail contato@grupomodulos.com.br. 

 

 

 

 

Vamos conversar sobre eSocial? 

 

No dia 15/10/2019 o Portal do eSocial emitiu uma nova informação a respeito da nova Simplificação do 

eSocial por meio da notícia: "Simplificação: eSocial substitui informações para RAIS e CAGED". 

Nessa matéria foi explicado que Caged e Rais serão substituídos a partir de Janeiro/2020 em virtude das 

informações já prestadas ao eSocial, representando uma redução expressiva nas obrigações das 

empresas, além de evitar erros ou inconsistências nas bases de dados governamentais, já que a 

prestação da informação se dá por uma única via. 

 

Para todas as empresas o CAGED será substituído? 

Não. Apenas para as empresas pertencentes do grupo 1, 2 e 3. A exclusão no momento são para 

órgãos públicos e entidades internacionais do grupo 4. 

 

Quando o CAGED não será mais obrigatório? 

A partir de 1º de janeiro de 2020. 

CAGED/RAIS x eSocial 



 

E como ficará a Rais ano base 2019 (declaração feita em 2020)? 

A Rais será substituída pelo eSocial apenas para as empresas que já enviaram remuneração de seus 

trabalhadores desde a competência 01/2019, ou seja, empresas pertencentes ao grupo 1 e 2 somente. 

Para as empresas do grupo 3, a Rais será feita normalmente em 2020, pois ainda não foi obrigatório o 

envio de nenhuma remuneração ao eSocial. 

 

 

Então as empresas do grupo 03 precisam continuar o envio dos eventos não periódicos ao eSocial? 

 

SIM, exatamente isso, o envio dos eventos não periódicos (admissões, desligamentos, afastamentos, 

etc.) precisam ser enviados ao eSocial sempre em que ocorrerem, por isso, para os empregadores que 

interromperam o envio, é importante que coloquem a obrigatoriedade em dia! 

 

 

 

 

 



 

Estamos a disposição para qualquer dúvida. 


