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eSocial Doméstico 

Os empregadores domésticos usuários do eSocial, que desejarem prorrogar o pagamento 
do FGTS, devem, obrigatoriamente, emitir a guia de recolhimento DAE, seguindo os passos 
abaixo para gerar apenas a contribuição previdenciária e o imposto de renda (item 4.3.1 do 
Manual do Empregador Doméstico). 

Opção pelo Parcelamento 

1. Feche a folha de pagamento informando todas as verbas dos trabalhadores; 

2. Na tela que será exibida logo após o fechamento, clicar em “acesse a página de 
Edição da Guia”; 

3. Na tabela que será exibida, desmarcar a primeira linha (Total Apurado) e depois 
marcar apenas as linhas “Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS”, “Total 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL e "Total IRRF" (se houver); 

3. Clicar no botão “Emitir DAE”; 

4. Clicar no botão “Emitir DAE” novamente e depois em “Confirmar”. 

5. Será gerado o DAE sem o FGTS. 

Importante, caso o empregado seja demitido, o empregador deverá fazer os depósitos que 
estejam em aberto, utilizando a mesma funcionalidade de Abater Guias. 

Para aqueles que não optarem pelo parcelamento, o sistema continuará gerando a guia 
mensal incluindo todos os tributos: contribuição previdenciária, imposto de renda (quando 
for o caso) e os depósitos de FGTS do trabalhador, cujo vencimento permanecerá no dia 7 do 
mês seguinte ao trabalhado. 

Em relação ao pagamento das parcelas a partir do mês de julho de 2020, aguarda-se 
adaptação do sistema. 

Efeitos: Durante o período de suspensão, os recolhimentos realizados não terão incidência 
de multas e encargos desde que declarados pelo empregador no prazo e na forma acima. 

Rescisão do Contrato de Trabalho: Em caso de extinção do contrato de trabalho, o 
empregador terá que recolher os valores decorrentes da suspensão, inclusive as parcelas que 
ainda vencerão, bem como aqueles devidos em razão das verbas rescisórias, sem incidência 
de multa e encargos, desde que seja realizado em até dez dias contados da data da rescisão 
ou no dia 07 do mês, o que ocorrer primeiro. 

Regras do Parcelamento: Os valores referentes às competências dos meses de março, 
abril e maio de 2020 serão parcelados em 6 vezes fixas e iguais, com vencimento no dia 07 
de cada mês, iniciando em 07.07.2020 e término no dia 07.12.2020. 

Não há previsão de valor mínimo para cada parcela, podendo o seu pagamento ser 
antecipado a interesse do empregador ou empregador doméstico.  O pagamento das 
parcelas após a data de vencimento ensejará a incidência de multa e encargos nos termos do 
disposto no artigo 22 da Lei n° 8.036/90, bem como o bloqueio do CRF (Certificado de 
Regularidade do FGTS). 
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CRF (Certificado de Regularidade do FGTS):  O prazo de validade dos CRF que estejam 
vigentes no dia 22.03.2020 terão o prazo de validade prorrogado por 90 dias a partir da data 
de seu vencimento. 

DAE: exclusão de FGTS e CPP 

O artigo 19 da MP n° 927/2020, regulamentado pela Circular CAIXA n° 897/2020, 
estabeleceu como medida econômica de auxílio aos empregadores a suspensão temporária 
da exigibilidade do FGTS das competências de março, abril e maio de 2020 com a 
possibilidade de recolhimento parcelado sem incidência de multa e juros a partir de julho de 
2020. 

Ainda como medida econômica, a Portaria ME n° 139/2020 prorrogou o recolhimento da 
contribuição previdenciária patronal das competências de março e abril, as quais passam a 
ter como vencimento os meses de agosto e outubro, respectivamente. 

Importante destacar que não houve alteração na data de vencimento da contribuição 
previdenciária descontada dos empregados e do imposto de renda retido na fonte. 

Assim, para os meses de março, abril e maio, as contribuições passam a ter as seguintes 
datas de vencimento: 

Competência de Março 
Contribuições abrangidas Vencimento 

INSS descontado do empregado 07.04.2020 
Imposto de Renda Retido na Fonte 07.04.2020 
8% - cota patronal 07.08.2020 
0,8% - seguro contra acidentes de trabalho 07.08.2020 
8% - FGTS mensal A partir de julho/2020 
3,2% - FGTS indenização compensatória A partir de julho/2020 

  

Competência de Abril 
Contribuições abrangidas Vencimento 

INSS descontado do empregado 07.05.2020 
Imposto de Renda Retido na Fonte 07.05.2020 
8% - cota patronal 07.10.2020 
0,8% - seguro contra acidentes de trabalho 07.10.2020 
8% - FGTS mensal A partir de julho/2020 
3,2% - FGTS indenização compensatória A partir de julho/2020 

  

Competência de Maio 
Contribuições abrangidas Vencimento 

INSS descontado do empregado 07.06.2020 
Imposto de Renda Retido na Fonte 07.06.2020 
8% - cota patronal 07.06.2020 
0,8% - seguro contra acidentes de trabalho 07.06.2020 
8% - FGTS mensal A partir de julho/2020 
3,2% - FGTS indenização compensatória A partir de julho/2020 
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Conforme notícias divulgadas em 27.03.2020 e 06.04.2020 do Portal do eSocial, os 
empregadores domésticos usuários do eSocial, que desejarem prorrogar o pagamento do 
FGTS, da Contribuição Previdenciária Patronal e do Seguro contra Acidentes de Trabalho, 
devem emitir a guia de recolhimento DAE, seguindo os passos abaixo para gerar apenas a 
contribuição previdenciária descontada do empregado e o imposto de renda (item 4.3.1 do 
Manual do Empregador Doméstico). 

Passo a Passo para excluir tributos do DAE: 

1. Feche a folha de pagamento informando todas as verbas dos trabalhadores; 

2. Na tela que será exibida logo após o fechamento, clicar em “acesse a página de 
Edição da Guia”; 

3. Na tabela que será exibida, desmarcar a primeira linha (Total Apurado) para 
permitir a edição da guia; 

4. O empregador que não quer o benefício da prorrogação deve marcar, dentre as 
parcelas abaixo, as que desejar pagar desde logo: 

 CP Patronal - Empregado Doméstico 
 GILRAT- Empregado Doméstico 
 FGTS - Depósito Compensatório Mensal (indenização) 
 FGTS - Depósito Mensal 

5. Atenção, as seguintes parcelas não tiveram o vencimento prorrogado e devem ser 
marcadas: 

 CP Segurados - Empregado Doméstico 
 IRRF - Empregado Doméstico 

Importante destacar que para a competência de maio, não há prorrogação das 
parcelas de CP Patronal - Empregado Doméstico e GILRAT - Empregado Doméstico, 
mantendo-se o vencimento em 07.06.2020; 

6. Clicar no botão “Emitir DAE”; 

7. Clicar no botão “Emitir DAE” novamente e depois em “Confirmar”. 

8. Será gerado o DAE apenas com as verbas marcadas. 

 

Caso o empregado seja demitido, o empregador deverá fazer os depósitos do FGTS que 
estejam em aberto, utilizando a mesma funcionalidade de Abater Guias. 

Para aqueles que não optarem pelo parcelamento, o sistema continuará gerando a guia 
mensal incluindo todos os tributos: contribuição previdenciária, imposto de renda (quando 
for o caso) e os depósitos de FGTS do trabalhador, cujo vencimento permanecerá no dia 7 do 
mês seguinte ao trabalhado. 

Em relação ao pagamento das parcelas do FGTS a partir do mês de julho de 2020, aguarda-
se adaptação do sistema. Fonte: notícias de 27.03.2020 e 06.04.2020 do Portal do eSocial 
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Férias 

Quando houver antecipação de férias, tanto de período aquisitivo incompleto quanto período 
futuro, cada período aquisitivo deve ser informado separadamente. Atenção, pois não pode 
haver gozo de férias inferior a 5 dias. 

Quando o empregador optar por pagar as férias juntamente com a remuneração mensal ou o 
terço constitucional de férias e o abono pecuniário até 20.12.2020 (data da segunda parcela 
do décimo terceiro), as informações no eSocial Doméstico devem ser prestadas a depender 
de cada caso conforme orientações abaixo: 

Pagamento das férias juntamente com o salário mensal (pagamento até o quinto 
dia útil do mês seguinte): 

1. Acessar a funcionalidade completa de Férias pelo menu Empregados>Gestão de 
Empregados>Selecionar trabalhador>botão “Férias”; 

2. Selecionar o período aquisitivo; 

3. Informar data de início, quantidade de dias e se haverá a conversão de 1/3 das 
férias ("vender" férias); 

4. Deixar em branco o campo de “Data de Pagamento” (quando esse campo não é 
preenchido, não haverá emissão de recibo de pagamento antecipado de férias); 

5. Clicar em “Programar Férias”; 

6. Fazer um recibo de férias em documento próprio. O sistema não irá gerar o recibo, 
até que sejam concluídas as adaptações no sistema. 

Item 5.2.2 do Manual do Empregador Doméstico 

Prorrogação do pagamento do terço constitucional de férias e do abono pecuniário 
(disponível a partir de 31.03.2020): 

1. Lançar as férias como descrito anteriormente, com o pagamento feito juntamente 
com a folha. Atentar para a não impressão do recibo de antecipação. 

2. Editar a folha do mês de gozo de férias e incluir, na coluna de descontos, a 
prorrogação do pagamento do terço de férias. 

3. Após registrar as férias, acessar a folha do mês de gozo; 

4. Clicar no nome do trabalhador; 

5. Clicar no botão "Adicionar outros descontos" e incluir a rubrica “Estorno para 
prorrogação pgto. adicional de 1/3 de férias - MP 927”, com o mesmo valor da rubrica 
de vencimento; 
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6. Caso o empregado tenha "vendido férias" (abono pecuniário de férias), e o 
empregador deseje prorrogar esse pagamento, incluir também a rubrica "Estorno para 
prorrogação pgto. abono pecuniário de férias + 1/3 - MP 927", com o mesmo valor da 
rubrica de vencimento; 

7. Se as férias forem gozadas em mais de um mês, repetir os passos para cada folha 
de pagamento. 

Item 4.1 do Manual do Empregador Doméstico 

 
 

Fonte: Portal do eSocial   
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