


O que é o eSocial?

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas

Decreto 8373/2014

É um projeto do governo federal que visa unificar, em uma só É um projeto do governo federal que visa unificar, em uma só 
ferramenta, o envio de informações das relações de trabalho 

entre empregado e empregador, bem como da mão de obra sem 
vínculo empregatício.

Tem por finalidade padronizar a transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição das informações constituindo um 

ambiente nacional.



Princípios

1. Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas;

2. Racionalizar e simplificar o cumprimento das 
obrigações;obrigações;

3. Eliminar a redundância nas informações 
prestadas;

4. Aprimorar a qualidade de informação das 
relações de trabalho, previdenciárias e 
tributárias.



• As Empresas/Empregadores são obrigados a
preencher diversas declarações e documentos
que possuem as mesmas informações...

Cenário a 
REFORMULAR



Caixa Econômica 
Federal      

Representando o 
Conselho Curador do FGTS

Instituto Nacional do 
Receita Federal 

Entes participantes

Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS

Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE 

Receita Federal 
do Brasil – RFB

Secretaria da 

Previdência Social – SPS



Premissas do eSocial

Construção coletiva e gestão compartilhada;

Autonomia no tratamento das informações e utilização das informações no 
limite das atribuições e competências;limite das atribuições e competências;

Flexibilidade e simplicidade no envio e na retificação das informações;

Registro da informação uma única vez, no momento de seu nascedouro, 
devidamente validada;

Segurança na guarda dessas informações.



Funcionamento
Eventos eSocialEventos eSocial



Prestação das informações

As informações serão prestadas por meio dos:

• Eventos Iniciais e Tabelas do empregador/ contribuinte;

• Eventos não Periódicos;• Eventos não Periódicos;

• Eventos Periódicos.

Os Eventos serão enviados por meio de arquivos
no formato XML, o qual será validado e
armazenado no ambiente nacional e
disponibilizado aos entes partícipes do eSocial.





Eventos Iniciais

Informações do Empregador

Tabelas

Cadastramento inicial de Vínculos – Contratos vigentes

• Todos os trabalhadores com vínculo ativo, mesmo que
afastados (auxílio doença, acidente de trabalho, licença
maternidade etc.) devem ser informados no
cadastramento inicial de vínculos;



São TSV são considerados contribuintes individuais
obrigatórios:

• Prestador de serviço autônomo;

TSV - Trabalhadores sem vínculo

• Prestador de serviço autônomo;

• Estagiários;

• Médico residentes;



Eventos de Tabelas

• Tabela de Rubricas;

• Tabela de Lotações;

• Tabela de Cargos;• Tabela de Cargos;

• Tabela de Funções;

• Tabela de Horários/Turnos de Trabalho;

• Tabela de Ambientes de Trabalho;

• Tabela de Processos Administrativos/Judiciais;

• Outras



Eventos Não-Periódicos: Eventos que 
ocorrem aleatoriamente
• Admissão de Trabalhador;

• Alteração contratual;

• Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

• Monitoramento da Saúde do Trabalhador;• Monitoramento da Saúde do Trabalhador;

• Afastamento Temporário;

• Reintegração;

• Exposição a agentes nocivos;

• Aviso prévio;

• Desligamento trabalhador;

• Trabalhador sem vínculo (início, término)

• Outros.



Eventos não periódicos e Prazos 

Admissão de trabalhador

• Até o dia anterior ao início da prestação de serviço.

CAT – Comunic.de Acid.de Trabalho

• Até o primeiro dia útil seguinte a ocorrência, em caso de morte,
imediatamente

Desligamento

• Até o primeiro dia útil, no caso de aviso prévio trabalhado, ou de
término de contrato por prazo determinado. Nos demais casos, o envio
deve ser feito até 10 dias da data do desligamento.



Eventos não periódicos e Prazos

Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, agravo de saúde ou doença decorrentes do trabalho com 
duração não superior a 15 (quinze) dias, deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua ocorrência.

Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza, agravo de saúde ou doença não relacionados ao 
trabalho, com duração entre até 15 (quinze) dias, deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua 
ocorrência.

AFASTAMENTO TEMPORÁRIO

ocorrência.

Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, agravo de saúde ou doença 
com duração superior a 15 (quinze) dias deve ser enviado até o 16º dia da sua ocorrência, caso não tenha transcorrido o 
prazo previsto itens 1 e 2.

Afastamento temporário ocasionado pelo mesmo acidente, agravo de saúde ou doença, que ocorrerem dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias e totalizar, na somatória dos tempos duração superior a 15 (quinze) dias, independentemente da duração 
individual de cada afastamento, devem ser enviados, isoladamente, no 16º dia do afastamento.

OBS: Por regulamento interno (Circular 003/2016), os atestados médicos devem ser apresentados  para 
Chefia/Coordenação,  após  72 horas da  sua ocorrência, e imediatamente para Unidade de Gestão de 
Pessoas/Efetividade para informação no sistema.



S-1060 – Tabela de 
Ambientes de 

Trabalho

S-2240 –
Condições 

Ambientais do 

S-2210 –
Comunicação de 

S-2230 –

Eventos de SST no eSocial

Ambientais do 
Trabalho – Fatores 

de Risco

S-2241 –
Insalubridade, 

Periculosidade e 
Aposentadoria Especial

S-2220 –
Monitoramento 

da Saúde do 
Trabalhador

Comunicação de 
Acidente de 

Trabalho

S-2230 –

Afastamento 

Temporário



• Eventos Periódicos: Eventos que ocorrem regularmente.

Folha de pagamento e as bases para apuração dos valores a recolher.

Remuneração do Trabalhador - RGPS (Contra-Cheque) 

Eventos Periódicos e Prazos

Pagamentos de Rendimentos do Trabalho 

Até o dia 07 do mês seguinte e, não havendo expediente bancário, antecipa-se o 
vencimento para o dia útil imediatamente anterior.

Dia 07 será o prazo de recolhimento da GRFGTS



Cadastramento 

Eventos Não 
Periódicos

Eventos 
Periódicos

Eventos do eSocial -
Sequenciamento

Informações do 
Empregador 
(inicial)

Eventos de 
Tabelas

Cadastramento 
Inicial de 
Vínculos 



Uma folha de pagamento é o produto das relações de trabalho 
entre empregador e trabalhador em um lapso temporal

Alterações

CAT Afastamentos

Saúde Alterações

FOLHA DE 
PAGAMENTOS

EMPREGADOS

Admissão Desligamento

TSV(Trabalhador sem Vínculo)

TérminoInício

EVENTUAIS (outros 
Contribuintes 
Individuais)





Qualificação dos 
Identificadores Identificadores 

CPF e NIS



Qualificação Cadastral

Tem por objetivo identificar as inconsistências dos dados 
cadastrais dos trabalhadores, em relação às bases do 

CNIS e do Cadastro CPFCNIS e do Cadastro CPF

CPF/NIS/Data de nascimento/Nome



Acesso ao Módulo Consulta Qualificação Cadastral:
www.esocial.gov.br





Consulta Qualificação Cadastral

Ferramenta simples de consulta que permite ao empregador

ou trabalhador ter o conhecimento prévio do resultado das

validações cadastrais que serão aplicadas ao eSocial.

CPF
Cadastro de Pessoa Física

CNIS 
Cadastro Nacional de 

Informações Sociais 



Forma de transmissão
web serviceweb service



Ambiente Nacional

Empresa

eSocial via portal web

www.esocial.gov.br

V
A
L
I
D
A
Ç
Ã
O

Via certificado digital



EFD- REINF

Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e outras 
Informações FiscaisInformações Fiscais



EFD-REINF

Regulamentada pela IN RFB nº 1.701/2017

Integra o eSocial , incorporando novo módulo do SPED (Sistema 
Público de Escrituração Digital)

Envolve informações sobre :Envolve informações sobre :

• retenções de IRRF e Contribuições Sociais

• Serviços Prestados /Tomados mediante Cessão de Mão de Obra;

Exemplo: Serviços tomados e prestados por pessoas jurídicas, sobre os

quais incidem retenção de contribuição previdenciária e/ou Imposto de

Renda Retido na Fonte (IRRF).



EFD-REINF

Estão obrigadas a EFD-Reinf:

• Pessoa Jurídica que prestam e que contratam serviços
realizados mediante cessão de mão de obra;

• Pessoa jurídica que pagaram ou creditaram rendimentos
sobre os quais haja Imposto de Renda Retido na fonte(IRRF)sobre os quais haja Imposto de Renda Retido na fonte(IRRF)

• A EFD-REINF substituirá a GFIP e a DIRF

As informações serão enviadas para DCTF WEB

DARF única de pagamento 

(vencimento 20 do mês subsequente)



GRFGTS

DCTF e DARF



EFD – REINFRelações de 
trabalho

Antes do eSocial

GFIP 
DIRF

RFB-Tributos

Implantação do eSocial

DCTF

EFD – REINF
Retenções e 
Informações

trabalho

eSocial

DARF

Sistemas RFB 
(PER/DCOMP, 

Parcelamentos, 
etc)



• Obrigatoriedade para PJ com
faturamento anual em 2016 acima de
R$ 78 milhões.

01/2018

Cronograma eSocial x EFD 

REINF

• Obrigatoriedade para PJ com
faturamento anual em 2016 inferior a
R$ 78 milhões.

07/2018

. Fica dispensada a prestação das informações dos eventos

relativos a saúde e segurança do trabalhador (SST) nos 6 (seis)

primeiros meses depois das datas de início da obrigatoriedade.



Identificadores
Ajustes NecessáriosAjustes Necessários



Principais ajustes necessários
Atualização cadastral dos empregados;

Alteração do período de efetividade (1 a 30) e da data de pagamento;

Alteração do prazo de fechamento dos autônomos, mesmo prazo folha de pagto;

Revisão  e padronização das tabelas de eventos  e incidências;Revisão  e padronização das tabelas de eventos  e incidências;

Atualização do processo de admissão de novos empregados;

Prazos de Informações  (atestados, férias, afastamentos, CATs);

Acompanhamento e informação dos processos trabalhistas;

Criação de comitê de implantação 

Redesenho dos processos internos e fluxo das  informações



Calendário folha de pagamento

Folha competência Outubro/2017

Data de Pgto: 07/11/2017 (Terça-feira)

Período apuração:    11/09/2017 a 20/10/2017Período apuração:    11/09/2017 a 20/10/2017

1ª apuração:   11/09/2017 a 10/10/2017     Prazo Final:13/10/17             

(sexta-feira)

2ª apuração:   11/10/2017 a 20/10/2017     Prazo Final:25/10/17

(quarta-feira)



Calendário folha de pagamento

Folha competência Novembro/2017

Data de Pagto:06/12/2017 (quarta-feira)

Período apuração:    21/10/2017 a 30/11/2017Período apuração:    21/10/2017 a 30/11/2017

1ª apuração:     21/10/2017 a 20/11/2017   Prazo Final:23/11/17

2ª apuração:     21/11/2017 a 30/11/2017   Prazo Final:01/12/17 

(Período final da manhã)



Calendário folha de pagamento

Folha competência Dezembro/2017

Data de Pagto:05/01/2018 (Sexta-feira)

Período apuração:    01/12/2017 a 31/12/2017Período apuração:    01/12/2017 a 31/12/2017

1ª apuração:     01/12/2017 a 25/12/2017   Prazo Final:28/12/17 

(quinta-feira)

2ª apuração:     26/12/2017 a 31/12/2017   Prazo Final:02/01/18      

(terça-feira final manhã)



“Unir-se é um bom começo,

Manter a união é um progresso eManter a união é um progresso e

Trabalhar em conjunto é a vitória.” 

Henry Ford



Obrigada pela presença de todos!

www.esocial.gov.br


