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eSocial
Principais aspectos

Projeto do Governo Federal instituído pelo Decreto nº 8.373 de 11 de dezembro

de 2014, passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018

Estabelece os meios de envio das informações trabalhistas, previdenciárias,

fiscais e tributárias referentes aos trabalhadores e produção rural

Consórcio do eSocial: Ministério do Trabalho (MTb – atual Secretaria de

Trabalho), Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS), Secretaria da Previdência Social e a Caixa Econômica

Federal (CEF)

Obrigação que substituirá diversas obrigações acessórias, mensais e anuais,

vigentes

Não traz novidades ao ordenamento jurídico que regula as relações trabalhistas,

previdenciárias, fiscais e tributárias
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eSocial
Principais aspectos (cont.)

eSocial
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eSocial
Principais aspectos (cont.)

eSocialGFIP
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eSocial
Principais aspectos (cont.)

A estrutura do projeto foi toda ela construída sobre o conceito de eventos

Os eventos são divididos em quatro grupos distintos: eventos iniciais, eventos de

tabelas, eventos não periódicos e eventos periódicos

Podemos ainda segregar os eventos em dois grandes grupos: eventos não

relacionados à obrigações tributárias e/ou trabalhistas (ex. S-5001 –

Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador) e eventos

relacionados à obrigações tributárias e/ou trabalhistas (ex. S-1200 –

Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social)

Os eventos iniciais são aqueles que vão alimentar o Registro de Eventos

Trabalhistas (RET) para que seja possível iniciar o envio das informações

relativas à relação com os empregados e demais trabalhadores a serviço das

empresas. São enviados uma única vez e as informações contidas nesses eventos

são passíveis de alteração, retificação ou exclusão
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eSocial
Principais aspectos (cont.)

Os eventos não periódicos são aqueles cujo envio depende da ocorrência de

fatos específicos que geram a necessidade de comunicação aos órgãos partícipes

(ex. admissão, demissão, férias, acidente de trabalho, afastamento por doença,

alterações contratuais, etc.)

Os eventos periódicos são aqueles cujo o envio deve ocorrer mensalmente para

que seja possível o processamento das remunerações dos empregados e os

respectivos cálculos das contribuições, FGTS e IRRF devidos. São os eventos

necessários para “processar e fechar a folha de pagamento”

As tabelas identificam o empregador e contém dados básicos de sua

classificação fiscal e de sua estrutura administrativa

O eSocial, em sua versão 2.5 do leiaute, trabalhará com um total de 48 eventos

e 29 tabelas
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eSocial
A divisão dos Grupos do eSocial

Grupo Definição

Grupo 1

Entidades empresariais, nos termos do Anexo V da Instrução

Normativa RFB nº 1.634 de 27 de dezembro de 2016, com

faturamento superior a R$ 78.000.000,00 no ano de 2016.

Grupo 2

Demais entidades empresariais, nos termos do Anexo V da Instrução

Normativa RFB nº 1.634 de 27 de dezembro de 2016, exceto as

optantes pelo SIMPLES Nacional

Grupo 3

Empregadores optantes pelo SIMPLES Nacional, empregadores

pessoas físicas (exceto empregadores domésticos), produtores rurais

pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos

Grupo 4

Entes da Administração Pública e Organizações Internacionais e

Outras Instituições Extraterritoriais, nos termos do Anexo V da

Instrução Normativa RFB nº 1.634 de 27 de dezembro de 2016
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eSocial
O faseamento do eSocial

Informação Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Cadastro de empregador e 

tabelas iniciais

2018

Janeiro

2018

16 Julho

2019

10 Janeiro

2020

Janeiro

Cadastro dos trabalhadores e 

eventos não periódicos

2018

Março

2018

10 Outubro

2019

10 Abril

2020

Resolução Específica

Folha de pagamento
2018

Maio

2019

10 Janeiro

2019

10 Julho

2020

Resolução Específica

Substituição da GFIP para 

recolhimento de 

contribuições previdenciárias

2018

Agosto

2019

Abril

2019

Outubro

2020

Instrução Normativa 

Específica

Substituição da GFIP para 

recolhimento do FGTS

2019

Fevereiro

2019

Abril

2019

Outubro

2020

Circular CAIXA 

Específica

Dados de saúde e segurança 

do trabalhador

2019

Julho

2020

Janeiro

2020

Julho

2021

Janeiro
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eSocial
Principais aspectos para o Terceiro Setor

Em virtude do volume de normas que orbitam a prestação de serviços onerosa,

o principal e maior desafio para as entidades do Terceiros Setor, que é

compartilhado com os demais empregadores, é a adequação integral às

legislações trabalhista, previdenciária e tributária vigentes

A depender da informação a ser prestada ao Ambiente Nacional do eSocial, pode

ser necessário o envio de informações diariamente, demandando investimento

em estrutura (pessoas, sistemas, etc.) e capacitação

De acordo com a legislação vigente, todos os empregadores e instituições que

admitam trabalhadores como empregados estão obrigados à elaboração do

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Laudo Técnico de Condições

Ambientais do Trabalho (LTCAT)

As entidades do Terceiros Setor não fogem à regra e devem atualizar a sua

documentação relativa à Saúde e Segurança do Trabalho (SST), que servirá de

base para o envio dos eventos de SST do eSocial
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eSocial
Principais aspectos para o Terceiro Setor (cont.)

A consistência dos dados cadastrais dos trabalhadores a serviço das entidades é

fundamental. Neste sentido, a qualificação cadastral é uma ferramenta

indispensável para o saneamento da base de dados os trabalhadores

A integridade referencial é um conceito que assegura que a relação entre as

informações dos eventos propostos no sistema sejam respeitados

Os eventos do eSocial “conversam” entre si e a linha do tempo dessa

“conversa” não pode ser quebrada sob o risco de que os dados do RET deixem

de fazer sentido, comprometendo a qualidade da informação que é um dos

objetivos gerais do eSocial

O eSocial submente as informações prestadas pelos contribuintes a mais de 100

regras de validação diferentes, em seu leiaute 2.5 Essas regras de validação são

destinadas a assegurar a integridade das informações do RET, não permitindo,

por exemplo, que o contribuinte informe eventos de remuneração (S-1200) se o

FAP informado na tabela S-1005 divergir da base da RFB, ou que efetue o

registro de um trabalhador cujas informações estão inconsistentes nas bases do

CNIS e do CPF
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eSocial
Principais aspectos para o Terceiro Setor (cont.)

O controle da regularidade dos atos que concedem a isenção do recolhimento

de contribuições previdenciárias patronais e destinadas a outras entidades e

fundos será feito eletronicamente

O eSocial possui campos específicos onde serão informados:

Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado

Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,

número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão

através de Lei específica, o número da Lei

Data de Emissão do Certificado ou de publicação da Lei

Data de vencimento do Certificado

Número do protocolo do pedido de renovação

Data do protocolo de renovação

Data de publicação no Diário Oficial da União (DOU)

Número da página do DOU referente à publicação do documento de

concessão do certificado
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eSocial
Principais aspectos para o Terceiro Setor (cont.)

Na eventualidade de a isenção da entidade estar sub judice, as informações

necessárias ao acompanhamento eletrônico do processo também devem ser

prestadas ao eSocial

Para entidades que não gozam de isenção para fins de recolhimento das

contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos, mas que

questionam judicialmente alguma matéria que gera reflexos nos cálculos de

tributos e encargos incidentes sobre a folha de salários, o envio das informações

necessárias para o acompanhamento eletrônico do processo também é

obrigatória
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eSocial
Penalidades no âmbito do eSocial

Não há penalidade específica relacionada ao não envio do eSocial ou o seu envio

com informações incorretas

A ausência do envio das informações ou o seu envio com dados incorretos ou

omitidos sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação pertinente

à informação não enviada, enviada com erro ou omitida,

Esta multa atualmente correspondem a R$ 20,00 por cada grupo de 10

informações incorretas ou omitidas

Dentre outras, as informações transmitidas por intermédio do eSocial são

reguladas por: CLT, RPS, RIR etc.

As multas por infrações ao RPS atualmente variam entre R$ 2.411,28 a R$

241.126,88, conforme previsto pela Portaria ME nº 9/2019

As multas por infrações às Normas Regulamentadoras (NR) variam conforme a

gravidade e número de empregados, oscilando entre 378 e 6.304 UFIR (NR 28)
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eSocial
Penalidades no âmbito do eSocial (cont.)

As multas por infrações à CLT variam muito conforme o artigo e gravidade da

infração. Citamos como exemplos a multa por manutenção de empregados sem

registro (R$ 3.000,00 por empregado) ou as multas por infração à normas

relativas à jornada de trabalho (variável de R$ 40,25 a R$ 4.025,33, dobrada na

reincidência)



Realização:



Conteúdo Técnico:



OBRIGADO


