
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso evento

P. Bom dia. Eu não consigo visualizar a previdência privada na manutenção da DIRF.

R. Bom dia Davi, segue documentação sobre a previdencia privada:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360042853414-RH-Linha-Protheus-GPE-Como-enviar-os-valores-
da-previd%C3%AAncia-privada-para-a-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-DIRF caso esteja tudo correto e não apareceça
na manunteção do arquivo, abra um chamado para nossa equipe!

P. Houve mudanças na impressão do Informe de rendimento?

R. Bom dia, você diz no layout ou informações? Se for isso, tem uma nova informação, atualizando a rotina GPEM580 e
compilando os fontes IMPIRPF e IMPIRPJ será criado o novo campo

P. Uma dúvida, no meio do ano eu alterei o regime da minha folha, de caixa para competência, então
quando eu gerar o arquivo magnético para importar dentro do programa da DIRF, ele irá importar
corretamente neh? Tipo com o recolhimento de IR dos colaboradores duplicado no mês que eu alterei?

R. Taila bom dia, o sistema está parametrizado para atender a alteração quando realizada no começo do ano (janeiro) pois a

alteração de regime deve abranger todo o ano calendário, não podendo ser alterada no meio do ano.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046198893-RH-Linha-Protheus-GPE-Altera%C3%A7%C3%A3o-do-tipo-de
-regime-caixa-compet%C3%AAncia

P. Bom dia! Uma pergunta técnica, sabe me dizer se terá mais alguma atualização da DIRF? Saiu uma dia
04 e outra dia 11

R. Bom dia Marcelo, as correções para rotinas da DIrf são disponibilizadas no pacote acumulado toda semana!

P. Houve alteração do código identificador da estrutura para XJFSFHB?

R.Sim Michele, basta atualizar o sistema para que o novo codigo seja gerado no arquivo magnetico:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search



P. E pode por favor, enviar o link dos vídeos explicativos do you tube

R. Michele, nossos videos estão nesse link
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search

P. Poderia falar um pouco a mais sobre o conceito correto(Pergunta destaca adiantamento) na emissão
da Ficha Financeira para conferência da Dirf para o cenário de pagamento dentro do mês e fora do mÊs ?

R. Bom dia Christiano, temos uma issue de documentação sobre a pergunta destaca ADI na ficha financeira. Se
possível abra um chamado para que possamos associar. Porém segue um documento de conferencia para auxiliar:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500011411822-RH-Linha-Protheus-GPE-Como-conferir-valor-de
-adiantamento-regime-caixa-na-DIRF-com-a-ficha-financeira

P. Poderia falar um pouco a mais sobre o conceito correto(Pergunta destaca adiantamento) na emissão
da Ficha Financeira para conferência da Dirf para o cenário de pagamento dentro do mês e fora do mês ?

R. Resposta pelo aúdio

P. Minha tela atualizou e não consigo ver se responderam a minha pergunta de se é possível o cliente
entregar a  Dirf em BRANCO para atender o prazo de depois enviar uma completa como retificadora ?

R. Resposta pelo aúdio

P. Bom dia! Como fica a conferência da DIRF no caso da mudança de regime não tenha sido no início do
ano, e sim, como exemplo em Novembro. Éramos Regime Caixa até Outubro e a partir de Novembro
mudou.

R. Bom dia Luiz Carlos, a alteração do tipo de regime somente pode ser alterada no começo do ano (janeiro) para que
possa abranger todo o ano calendário.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046198893-RH-Linha-Protheus-GPE-Altera%C3%A7%C3%A
3o-do-tipo-de-regime-caixa-compet%C3%AAncia

P. Fiz a rotina no financeiro a as pessoas físicas não vieram para o módulo gestão de pessoal, o que devo
conferir?

R. Basicamente seria o pergunto (pessoa fisica e juridica) parâmetro da rotina FINA401 - Gera Dados Para a Dirf, se
não foi, abra um ticket junto ao módulo financeiro que verificamos o motivo.



P. Bom dia! Os títulos de pessoa física não foram gerados no financeiro, o que devo corrigir?

R. Ana, após executado a rotina FINA401 - Gera Dados Para a Dirf, e no relatório não apresentou os registros da pessoa
física, e não alimentou a SR4, SRL, sugiro que abra um ticket junto ao módulo financeiro, que verificamos para você, pois

deveriam ter ido.

P. Posso gerar a DIRF apenas do módulo financeiro sem o módulo do RH?

R. é necessário ter o fonte da geração da DIRF atualizado (GPEM590),Não, terá que obter uma licença através do

departamento CST, sugiro que entre em contato com a equipe para obter informações sobre a licença

P. Desculpe a ignorância, o que seria o departamento CST?

R. "CST é uma equipe da TOTVS, que cuida de licenças do protheus para os clientes, vou te passar o documento que
possui o contato da equipe. Contatar a equipe CST pelo número:

(011)4003–0015 Opção 4 e 9.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023373931-MP-SIGAFIN-FINA401-Como-gerar-a-DIRF-com-
as-informa%C3%A7%C3%B5es-do-financeiro-sem-acesso-ao-m%C3%B3dulo-de-Gest%C3%A3o-de-Pessoal?source=sea
rch"

P. Porque no programa da Dirf, só sai informes de quem tem imposto retido? Só consigo imprimir os
informes sem retenção pelo Protheus.

R. Bom dia Claudinei, o sistema obedece os mnemonicos
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022215951-RH-Linha-Protheus-GPE-Altera%C3%A7%C3%A
3o-dos-valores-dos-mnem%C3%B4nicos-P-VLLIMDIRF-e-P-VLLIMOUT-para-DIRF para levar no arquivo magnetico ou
funcionarios com retenção ou que atingiram os valores anuais.
.

P. Recebemos uma nota fiscal ref mes 10/2021, porém só efetuamos a entrada no mes 11/2021, nela
havia retenção de IR, o sistema na geração da DIRF, considerou a data de entrada, não a emissão, isso
seria questão de parâmetro? Para subir corretamente?

R. Na rotina FINA401 - Gera Dados Para a Dirf tem um pergunte referente a Considerá Data (MV_PAR01) segue o
documento. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=312161841

P. É o primeiro ano que faremos a DIRF diretamente pela empresa. Da minha parte, financeira.... este
parametro MV_VISDIRF ele seria de preenchimento automático???



R. Esse parâmetro deverá ser preenchido com o conteúdo 1=Habilita, mas sugiro que veja o vídeo.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175

P. Como é a entrega da Dirf de SCP - Sociedade em Conta de Participação?? A tratativa seria como a de
filial ou teria uma configuração específica??

R. "Oi, Amanda, nesse caso favor verificar se para esse título foi gravado essa informações, caso não leva para DIRF e
for algo específico abrir um ticket para analisarmos.   Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA050 -
Qual a gravação correta dos campos no Financeiro para geração da DIRF?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4413978579223 "

P. Bom dia!! Quando abrir para as dúvidas, Vocês podem demonstrar a conferência de valores de férias
partidas (verbas do mês seguinte), por favor?!

R. Regiane, bom dia! Vou montar uma documentação passo a passo com print e cálculos de exemplo. Procure na
Carolina como CONFERÊNCIA FÉRIAS DIRF. Vou montar a documentação hoje para que possam acessar!

P. Qual a tabela para verificar a rotina do plano de saúde? Referentes a lançamentos manuais no sistema.
Por favor

R. Bom dia Cecilia, o sistema armazena as informações na tabela RCS
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021563052-RH-Linha-Protheus-GPE-Quando-os-planos-de-sa
%C3%BAde-s%C3%A3o-informados-manualmente-para-o-funcion%C3%A1rio-o-que-fazer-para-DIRF

P. Bom dia! Não sei se já foi falado e eu perdi, mas teremos acesso à gravação? Como conseguirei
reassistir? Antecipadamente, obrigado!

R. Bom dia Thiago, é possivel baixar as apresentações e também disponibilizamos no link
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175,Thiago, bom dia a gravação ficará disponivel na
playlist da Consultoria na pagina - https://espacolegislacao.totvs.com/ em biblioteca

P. Bom dia! Na conferência da ficha financeira  com a DIRF, identificamos uma diferença que se refere a
verba de INSS férias mês seguinte, como devemos realizar esse ajuste?

R. Bom dia Débora, o inss mes seguinte segue link para documentação
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034234753-RH-Linha-Protheus-GPE-Confer%C3%AAncia-da-
DIRF-quando-existe-o-identificador-de-c%C3%A1lculo-0232-

P. Bom dia ! O pacote de atualização da Dirf está disponível no Totvs legislação ? Tem o passo a passo ?

R. Laura bom dia, segue link com as atualizações e videos sobre a DIRF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search



P. Bom dia. Se tratando de PJ: se um fornecedor presta serviço tanto no âmbito de serviço como de
venda e incide sobre o serviço tributos, devo informar na DIRF tanto as notas fiscais de serviço como de
venda? Uma vez que a legislação fala que devemos informar  as importâncias pagas ou creditadas mesmo
que em um único mês do exercício?

R. Valéria, bom dia se tiver retenção deve ser informado. Só precisa verificar os campos que devem ser declarados.

P. Há uma sequência para a geração da DIRF? primeiro o RH depois o FINANCEIRO ou pode ser gerado ao
mesmo tempo?

R. O ideal seria gerar primeiro do financeiro, pois ao executar a rotina FINA401 será alimentadas as tabelas do RH, que
são SRL, SR4 com isso o RH vai utilizar o conteúdo preenchido nessas tabelas para gerar o arquivo final

P. A fonte IMPIRPJ.PRW está com data de 21/10/2021 no pacote de atualização, com essa data ele já
contempla a mudança que a receita fez no Informe de rendimentos?

R. Bom dia Gilmar, segue linjk contendo as atualizações
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search verifique
também se o rdmake que consta no pacote foi compilado.

P. Como gerar um relatório para conferência de retenções de PJ?

R. Caso seja somente a parte do módulo financeiro, é gerado um LOG em forma de relatório no momento da execusão
da rotina FINA401, onde poderá verificar os títulos que foram enviados para o RH. Segue o documento.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=312161841

P. Onde tenho acesso a Carolina, dentro do sistema ?

R. Segue link para auxiliar:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500008683262-MP-Carolina-Assistente-Virtual-Como-usar-a-Car
olina-pelo-TOTVS-NEWS-Protheus

P. No meu protheus ela nao aparece. será falta de alguma atualização ?

R. Pelas rotinas do protheus também:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500008685602-Carolina-Assistente-Virtual-Como-usar-a-Carolin
a-pelo-%C3%ADcone-no-produto-Protheus-

P. Vou ver com o meu ti, o que pode estar acontecendo



R. Andrea, pode ser acessada também pelo portal
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022200991-MP-Carolina-Assistente-Virtual-Como-usar-a-Caro
lina-no-Portal-do-cliente

P. Bom dia! Como não houveram grandes alterações da DIRF 2021 para DIRF 2022, é necessário fazer
alguma atualização no Protheus, ou podemos usar as configurações realizadas para DIRF 2021? Obrigada
pela atenção!

R. Bom dia, Lilian, sim, tem que ser atualizado, pois todo ano a receita informa um novo código verificador para a DIRF
do ano, então o ambiente precisa ser atualizado

P. Existe a possibilidade de parametrizar as verbas de plano de saúde de forma que pareça na dirf? O
roteiro de cálculo PLA não estava sendo utilizado

R. Bom dia Higo, para que o sistema busque informações de fornecedor, cpnpj, ANS, valores de plano, devemos utilizar
os menus de assistência médica do sistema, caso contrário os valores devem ser lançados manualmente.

P. Onde teremos acesso a essa apresentação?

R. Bom dia, William a apresentação ficará disponivel na playlist da Consultoria - https://espacolegislacao.totvs.com/ em
biblioteca
-

P. Mas se por acaso não estiver correto na entrada na NF estava nâo , como poderemos corrigir isso

R. Quando é incluído a NF onde terá os TX, a NF ficará como E2_DIRF=não, e os TXs ficaram com E2_DIRF=sim, segue
o documento. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=662415007

P. Bom dia, por favor: qual seria a explicação e o procedimento para que um funcionário esteja na DIRF
certinho, mas na geração do TXT ele não vem. E alguns funcionários que vem mas sem 1 verba no TXT
(mesma verba que para outros funcionários vem normalmente no mesmo arquivo) ?

R. Bom dia, por favor: qual seria a explicação e o procedimento para que um funcionário esteja na DIRF certinho, mas
na geração do TXT ele não vem. E alguns funcionários que vem mas sem 1 verba no TXT (mesma verba que para outros
funcionários vem normalmente no mesmo arquivo) ?

P. mensalidade, coparticipação e odonto para a dirf, está correto somar e apresentar um único valor?

R. Bom dia João, nesse caso deve ser consultado o leiaute da DIRF para verificar como o governo deseja essa entrega.



P. Não entendi porque o E2_DIRF do título principal precisa estar como não para geração

R. "E um funcionamento sistêmico, veja no vídeo ou poderá fazer um teste, ao incluir um NF com o campo E2_DIRF  =
SIM, após a inclusão ela automaticamente ficará com E2_DIRF = não
É um processo de desenvolvimento"

P. No ano anterior a assistência médica não estava parametrizada no sistema, o lançamento era feito
manualmente. Qual a rotina para o lançamento do acumulado da assistência médica na Dirf?

R. Bom dia Viviane, os valores podem ser lançados diretamente no PGD ou manualemnte no protheus
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021563052-RH-Linha-Protheus-GPE-Quando-os-planos-de-sa
%C3%BAde-s%C3%A3o-informados-manualmente-para-o-funcion%C3%A1rio-o-que-fazer-para-DIRF

P. dirf financeiro, caso não tenha sido preenchido corretamente as nf de entrada

R. Nesse caso, no módulo Financeiro só é possível corrigir o campo E2_DIRF e E2_CODRET se o título estiver em
aberto, caso não seja possível cancelar o título, deverá corrigir via banco de dados.
.

P. quais campos são utilizados para levar as nf para dirf ?

R. "Nessa documentação temos os campos para a correta informação para DIRF.
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA050 - Qual a gravação correta dos campos no Financeiro
para geração da DIRF?   https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4413978579223 "

P. e quando o fornecedor tiver dois códigos para dirf

R. Hoje no produto não é possível alterar via título, foi sugerido uma melhoria para ter essa funcionalidade. Mas para
esse processo deve realizar um novo cadastro para o Fornecedor assim que incluir com o mesmo CNPJ ela vai dar um
aviso para criar esse cadastro e informar o outro código para o Fornecedor.

P. tenho que rodar o programa antigo ainda para atualizar o título pai na dirf do financeiro?

R. O ideal é que esteja atualizado, e somente deve executar a rotina FINA401 - Gera Dados Para a Dirf, com isso os
títulos PAI que são as NF e estiverem com E2_DIRF=não, e os seus registros filhos, que são impostos TX estiverem com
E2_DIRF=sim, e com o código de retenção, esses serão levados para a DIRF

P. No caso dos lançamentos de PJ (serviço tomado) cujo mês não teve retenção na fonte, mas temos a
obrigatoriedade de informar o rendimento por ter em outros meses a retenção. Fizemos o lançamento no
módulo de entradas da nota sem informar DIRF SIM e nem o código de retenção. Neste caso, consigo fazer
a manutenção e processar de forma que apareça o rendimento no informe naquele determinado mês?

R. "Caso necessite que esse registro seja enviado para a DIRF, terá que fazer uma manutenção de base, com um
analista no loco em um ambiente de teste. Lembrando que para que um registro seja enviado para a DIRF é necessário
que:



1- Quando houver a Retenção de Imposto
Título do tipo TX (título de IRRF, PIS, COFINS e CSLL)
E2_DIRF = 1(Sim)
E2_CODRET = deve estar preenchido
E2_TITPAI = deve estar preenchido com os dados do título pai
Título do tipo NF (título ORIGINAL)
E2_DIRF = 2(Não)
E2_CODRET = deve estar preenchido
E2_TITPAI = deve estar em branco
2- Quando não houver a Retenção de imposto
Título do tipo NF
E2_DIRF = 1(Sim)
E2_CODRET = deve estar preenchido
E2_TITPAI = deve estar em branco
"

P. No caso dos lançamentos de PJ (serviço tomado) cujo mês não teve retenção na fonte, mas temos a
obrigatoriedade de informar o rendimento por ter em outros meses a retenção. Fizemos o lançamento no
módulo de entradas da nota sem informar DIRF SIM e nem o código de retenção. Neste caso, consigo fazer
a manutenção e processar de forma que apareça o rendimento no informe naquele determinado mês?

R. Olá, Simone, para esta dúvida favor abrir um ticket para podermos analisar em específico essa questão.

P. Nesse caso, só atualizando o RPO com o programa GPEM590 atualizado já resolve, certo?

R. sim, resolve

P. Bom dia! Vocês ainda vão demonstrar a geração do RXT no módulo GPE?

R. Bom dia Ediberto, segue link contendo video de passo a passo para geração:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search

P. No meu caso não tenho o módulo GPE ativo no Protheus, mas o financeiro apenas, Nossa folha de
pagamento é feita no TOTVS RM (Folha de pagamento) vocês possuem alguma forma de integrar as
informações da DIRF?

R. Segue a orientação.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023373931-MP-SIGAFIN-FINA401-Como-gerar-a-DIRF-com-
as-informa%C3%A7%C3%B5es-do-financeiro-sem-acesso-ao-m%C3%B3dulo-de-Gest%C3%A3o-de-Pessoal?source=sea
rch



P. Ao longo do ano, algumas datas de pagamento de folha foram informadas erradas, consigo alterar de
forma manual em algum lugar?

R. Bom dia Ana Paula, caso seja do gestão de pessoal, somente via tabela SRD.

P. Poderia enviar por aqui o link de correção de férias, por gentileza?

R. Kamila bom dia, as atualizações estão disponiveis no link
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079-RH-Linha-Protheus-GPE-Informa%C3%A7%C3
%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-sobre-a-DIRF-2022-Ano-Calend%C3%A1rio-2021-?source=search

P. se puderem já enviar o link da aula para que eu possa pegar hoje mesmo todos os links

R. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175

P. Bom dia! só uma dúvida sobre preenchimento do mnêmicos, se eu nao preencher vai levar todos os
funcionários, mesmo que não tenham que declarar?

R. Juliana, bom dia! Para que leve todos os funcionarios, até mesmo quem não teve retenção de IR nem recebeu o
valor anual, os mnemonicos devem ficar com 0.00
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022215951-RH-Linha-Protheus-GPE-Altera%C3%A7%C3%A
3o-dos-valores-dos-mnem%C3%B4nicos-P-VLLIMDIRF-e-P-VLLIMOUT-para-DIRF

P. EU ACHO QUE A QUESTÃO FOI O MNÊMICO, PQ NAO GEROU MESMO

R. Juliana, deixe o mnemonico zerado 0.00 para que gere todos!

P. Tem relatórios de conferência da Dirf no protheus? onde traz todos valores do ano do funcionário, ou
somente a ficha financeira?

R. Juliana bom dia, veja o link a seguir
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360057494014-RH-Linha-Protheus-GPE-Rela%C3%A7%C3%A3
o-da-DIRF-GPEM570-em-planilha-

P. Bom dia! Em relação a colaboradores aposentados maiores de 65 anos é necessário informar valores
isentos??

R. Carina, bom dia! Verifique no leiaute da dirf disponibilizado na receita federal por gentileza!



P. Em relação ao plano de saúde, é certo informar uma verba de desconto e uma verba de provento
dentro da rotina de benefícios do plano de saúde?

R. Bom dia Carina, o provento seria um reembolso? temos uma rotina próprio de reembolso de assistência
médica/odonto.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043029374-RH-Linha-Protheus-GPE-Reembolso-assist%C3%
AAncia-m%C3%A9dica-odonto-para-DIRF

P. Como informamos os valores de rescisão? O que entra nos rendimentos tributáveis e o que entra nos
outros campos de rescisão?

R. Bom dia, Flavia, temos a nossa sugestão de incidências para a DIRF, mas caso tenha maiores dúvidas, você deve
entrar em contato com o seu jurídico para eles lhe orientar sobre quais as incidências nesse cenário

P. onde acho as sugestões de incidências para a DIRF?

R. Flavia bom dia, segue link sobre as sugestões
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020438992-RH-Linha-Protheus-GPE-Sugest%C3%A3o-de-In
cid%C3%AAncias-de-Verbas-para-a-DIRF


