
eSocial e EFD Reinf
Andamento dos projetos

  



Impactos do eSocial

 Mais de 40 milhões de trabalhadores
 Mais de 8 milhões de empresas/contribuintes
 Mais de 80 mil escritórios de contabilidade
 Mais de meio milhão de empresas de TI
 Mais de 6 mil entes governamentais



Cronograma de implantação 
do eSocial



1º grupo – a partir de 8 de janeiro de 2018 – Todas as 
Pessoas Jurídicas de Direito Privado com faturamento 
superior a R$ 78 milhões no ano de 2016 (informado na 
ECF), totalizando 14.400 empresas e 15 milhões de 
trabalhadores nesta fase inicial. 

2º grupo – a partir de 16 de julho de 2018 – Todas as 
demais pessoas jurídicas de direito privado, inclusive 
Micros e Pequenas Empresas e os MEIs, somando um 
total de 4 milhões de empregadores e 24 milhões de 
trabalhadores. 

3º grupo – a partir de 14 de janeiro de 2019 – Todos os 
entes públicos, incluindo os 8 milhões de servidores 
públicos estatutários. 



Cronograma de Implantação - empresas
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•Após 28/02 ou 31/08, caso haja 
inconformidade da Fase 1, o contribuinte ficará 
impedido de prosseguir com a Fase 2 (Dados e 
Vínculos de Trabalhadores).

Fase 1 – Cadastros do Empregador e Tabelas



Cronograma de Implantação - empresas
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• Após 30/04 ou 31/10, caso haja 
inconformidade da Fase 2, o contribuinte 
ficará impedido de  prosseguir com a Fase 3 
(Folha de Pagamento e demais eventos não 
periódicos).

Fase 2 – Dados dos Trabalhadores e seus vínculos/eventos não periódicos



Cronograma de Implantação - empresas
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• Após 30/06 ou 31/12, caso haja 
inconformidade da Fase 3, o contribuinte 
ficará impedido de  prosseguir com a Fase 4 
(Substituição da GFIP).

Fase 3 – Folha de Pagamento e demais eventos periódicos



Cronograma de Implantação - empresas
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• Em julho/2018 ou janeiro/2019, os 
contribuintes obrigados deverão gerar os 
seus débitos e créditos por meio da DCTF 
Web e não mais por meio da GFIP

Fase 4 – Substituição da GFIP



Cronograma de Implantação - empresas
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Fase 5 – Dados de Segurança e Saúde do Trabalhador

•Em janeiro/2019, os contribuintes 
obrigados deverão enviar os dados 
relativos aos eventos de saúde e 
segurança do trabalhador



DADOS DE CONFORMIDADE FISCAL                    
POSIÇÃO ESTATÍSTICA DE CONTRIBUINTES IRREGULARES  EM 06/03/2018 – 1ª 
FASE





Ações para promover a 
conformidade estão sendo 

implantadas



Ambiente de pré produção  
(área restrita)

X
Ambiente de produção



Os eventos enviados no ambiente de testes 
na produção restrita não possuem validade 
jurídica e não serão migrados pelo 
sistema para o ambiente de produção. 
Cabe às empresas que realizaram os testes 
enviar seus eventos no ambiente de 
produção, obedecendo os prazos fixados.



O ambiente de produção é um Web 
Service, ou seja, um ambiente de 
processamento que permite que as 
aplicações enviem e recebam dados 
por meio de arquivos XML (os 
eventos do eSocial). 



Até o momento não há interface visual - via 
navegadores, semelhante ao eSocial 
Doméstico. A empresa deverá utilizar 
sistema próprio de WS para transmissão dos 
eventos.

Está em homologação o Portal eSocial para 
as empresas – previsão de entrada em 
produção – julho 2018



EFD Reinf
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•Primeiro grupo - empresas com 
faturamento superior a 78 milhões – 
obrigados a partir de 1º de maio de 2018
•Segundo grupo -  a partir de 1º de 
novembro de 2018 
•Terceiro grupo -  a partir de 1º de maio de 
2019.



Qualificação cadastral



As validações cadastrais serão 
aplicadas ao eSocial.

CPF
Cadastro de Pessoa Física

CNIS 
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais 



Validação do NIS com 
divergência não impedirá a 
admissão do trabalhador 

no eSocial



Serão feitas as validações do CPF e do 
NIS, mas uma divergência no cadastro 
do trabalhador no CNIS não impedirá o 

recebimento do evento no sistema. 
Neste caso, será gerada uma 

mensagem indicando pendência na 
validação do NIS.



Sítio do eSocial



24



Ferramentas de suporte ao 
empregador

•Fale Conosco (externo)
•Contestação da obrigatoriedade

•Suporte web (interno)



Módulos simplificados 

•MEI e Segurado Especial - em 
desenvolvimento

•Pequena empresa e Produtor 
rural PF - especificação



Esocial – 15 projetos em 
andamento simultaneamente:
•Esocial
•EFD Reinf
•CAEPF
•CNPJ
•CPF
•SERO
•DCTF WEB
•CND 
•Outros



Obrigada!
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