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eSOCIAL

1. Entenda o eSocial
Obrigatório no país a partir de janeiro de 2018, o eSocial será a nova forma de
prestação de informações do mundo do trabalho que entrará em vigor no Brasil e integrará a
rotina de mais de 18 milhões de empregadores e 44 milhões de trabalhadores. O eSocial é um
projeto conjunto do governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica,
Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o
cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e
organizada, reduzindo custos, processos e tempo gastos hoje pelas empresas com essas
ações.
Na prática, o eSocial instituirá uma forma mais simples, barata e eficiente para que as
empresas possam cumprir suas obrigações com o poder público e com seus próprios
funcionários. Quando totalmente implementado, o eSocial representará a substituição de 15
prestações de informações ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por apenas uma.
Além disso, o eSocial também não introduzirá nenhuma nova obrigação ao setor
empresarial. As informações que serão encaminhadas ao programa já precisam ser registradas
hoje pelas empresas em diferentes datas e meios, alguns deles ainda em papel.
Além dos avanços que traz ao setor produtivo – por meio da redução de burocracia e
do ganho de produtividade – o eSocial também beneficiará diretamente a classe trabalhadora,
uma vez que será capaz de assegurar de forma mais efetiva o acesso aos direitos trabalhistas
e previdenciários.
Para as micro e pequenas empresas e MEIs está sendo desenvolvido um portal
simplificado para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias
por parte deste público. A plataforma mais simples também será direcionada aos
empregadores domésticos - cuja prestação de informações será unificada neste portal pequenos produtores rurais e segurados especiais.

2.

Cronograma de implantação do e-social:

Confira abaixo o cronograma de implantação:
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Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões:
Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do
empregador e tabelas.
Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar
informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não
periódicos), como admissões, afastamentos e desligamentos.
Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento
Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social).
Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e
saúde do trabalhado.
Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que
possuam empregados).
Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do
empregador e tabelas.
Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações
relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos), como
admissões, afastamentos e desligamentos.
Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento
Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de informações à Previdência Social) e
compensação cruzada.
Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e
saúde do trabalhador
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Etapa 3 - Entes Públicos:
Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos órgãos, ou seja, cadastros dos
empregadores e tabelas
Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam a ser obrigadas a enviar informações
relativas aos servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos não periódicos) Ex:
admissões, afastamentos e desligamentos
Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento
Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informações à Previdência) e
compensação cruzada
Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e
saúde do trabalhado.
3. E-social x Sistemas Complementares:
Por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial os obrigados enviarão as informações relacionadas às relações de
trabalho, que no campo da tributação previdenciária, abrangem, como regra, as informações
necessárias para a apuração das contribuições previdenciárias e das contribuições das outras
entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre a folha de pagamento ou remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos trabalhadores contratados.
No caso, todavia, das informações necessárias para a apuração da retenção do art.
31 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições previdenciárias substitutivas, ou seja, as
incidentes, em regra, sobre a receita bruta e as informações necessárias para compor a DIRF,
estas devem ser encaminhadas por meio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais (EFD-Reinf), instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 2017.
O papel da DCTFWeb no processo:
•

Recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações;

•

Recebe outros créditos (importados ou inseridos manualmente);

•

Exclusões;

•

Suspensões;

•

Parcelamentos;

•

Compensações

•

Pagamentos.

Efetua a vinculação dos créditos com os débitos:
•

Apura o saldo a pagar;

•

Transmissão da DCTFWeb

•

Gera DARF, inclusive em atraso (Vencimento dia 20 do mês seguinte);

•

Permite a retificação da DCTFWeb;
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•

Permite consultas e geração de relatórios.

O eSocial deverá ser enviado até dia 07 do mês seguinte, a EFD-Reinf até dia 15 do
mês seguinte e a DCTFWeb até dia 15 do mês seguinte.

4. Ambientes do eSocial:
Existem duas espécies de ambientes no eSocial:
a) Produção – Ambiente destinado para processamento e apuração das informações
do empregador que produz todos os efeitos jurídicos.
b) Produção restrita - Ambiente de teste no qual as informações do empregador não
serão validadas com os sistemas externos e não produzirão efeitos jurídicos.

5. Lógica do Sistema e Recomendações
O eSocial foi concebido para transmitir informações agrupadas por meio de eventos,
os quais devem ser encaminhados em uma sequência lógica, conforme toda a dinâmica das
contratações dos trabalhadores, desde o seu início até o seu término, como a identificação do
empregador e dos dados gerais das contratações realizadas por este, a admissão dos
trabalhadores, os dados específicos da contratação dos trabalhadores, a gestão dos serviços
prestados e do prestador de serviços, o pagamento da remuneração e o término da relação
contratual.
Essa sequência a ser observada conduz ao conceito de “empilhamento”, de modo que
as informações transmitidas nos eventos iniciais serão usadas nos eventos seguintes e para se
alterar um dado de evento antigo há que se verificar as consequências/repercussões nos
eventos posteriores.

6 .Situação Especial: Trabalhador Estrangeiro com Vínculo Empregatício no
Brasil
A Receita Federal, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores - MRE,
implementou nova sistemática de atendimento de inscrição no CPF para pessoas físicas
residentes no exterior. O interessado em obter a inscrição no CPF deve realizar os seguintes
procedimentos:
a) Preencher o formulário eletrônico nas versões em português, espanhol ou inglês,
disponível no portal da RFB, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, e imprimi-lo; e
b) Entregar o formulário, acompanhado de cópia dos documentos pessoais, em uma
repartição consular brasileira (Consulado ou Embaixada com setor consular), para fins de
conclusão da solicitação. A repartição consular brasileira processará a solicitação e informará o
número de inscrição no cadastro CPF ao interessado. Se houver inconsistência cadastral, o
pedido de inscrição será encaminhado à Receita Federal para análise. Nesse caso, o
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solicitante poderá acompanhar o andamento de seu pedido no portal da RFB, nas versões em
português, espanhol ou inglês. Dentro do prazo de 90 dias, o solicitante poderá:
a) Emitir o Comprovante de Inscrição no CPF por meio de serviço disponível no portal
da RFB; e
b) Em caso de incorreção nos dados cadastrais, requerer a retificação, sem ônus.

7. Descrição Simplificada
O empregador/contribuinte/órgão público gera um arquivo eletrônico contendo as
informações previstas nos leiautes, assina-o digitalmente, transformando-o em um documento
eletrônico nos termos da legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a autoria do
emissor. Este arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o Ambiente Nacional do
eSocial que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de envio e o enviará ao
empregador/contribuinte/órgão público.
O eSocial não funciona por meio de um Programa offline gerador de declaração –
PGD ou Validador e Assinador – PVA, ou seja, não possui um aplicativo para download no
ambiente do empregador/contribuinte/órgão público que importe o arquivo e faça as validações
antes de transmitir.
O arquivo pode ser gerado de duas formas:
a) pelo sistema de propriedade do empregador/contribuinte/órgão público ou
contratado de terceiros, assinado digitalmente (com utilização de certificado digital) e
transmitido ao eSocial por meio de webservice, recebendo um recibo de entrega
(comprovante);
b) diretamente no Portal do eSocial na internet - http://www.esocial.gov.br/, cujo
preenchimento e salvamento dos campos e telas já operam a geração e transmissão do
evento. Nessa hipótese, pode ser utilizado certificado digital ou, para os dispensados de ter
esse certificado, o código de acesso.
No momento da transmissão, o ambiente do eSocial retornará o protocolo de envio.
Após a realização das validações, o eSocial retornará o recibo de entrega ou mensagem de
erro. O número do recibo de entrega é a referência a ser utilizada em eventuais retificações ou
exclusões.

8. Acesso ao eSocial
O certificado digital utilizado no sistema eSocial deverá ser emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Os
certificados digitais serão exigidos em dois momentos distintos:
a) Transmissão: antes de ser iniciada a transmissão de solicitações ao sistema
eSocial, o certificado digital do solicitante é utilizado para garantir a segurança do tráfego das
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informações na INTERNET. Para que um certificado seja aceito na função de transmissor de
solicitações este deverá ser do tipo eCPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ);
b) Assinatura de documentos: para os empregadores pessoas jurídicas, os eventos
poderão ser gerados por qualquer estabelecimento da empresa ou seu procurador, mas o
certificado digital assinante destes deverá pertencer a matriz ou ao representante legal desta
ou ao procurador/substabelecido, outorgado por meio de procuração eletrônica e nãoeletrônica.
Para os empregadores pessoas físicas, os eventos deverão ser gerados pelo próprio
empregador ou seu procurador ou, ainda, o procurador/substabelecido, outorgado por meio de
procuração eletrônica e não-eletrônica, assinados, em todos os casos, por meio de certificado
digital.
Para os Órgãos Públicos, os eventos poderão ser gerados pelo representante
autorizado para efetuar a transmissão das respectivas unidades administrativas.
Os certificados digitais utilizados para assinar os eventos enviados ao eSocial deverão
estar habilitados para a função de assinatura digital, respeitando a Política do Certificado. Está
previsto para o projeto o uso de Procuração Eletrônica da RFB ou da Caixa. Os eventos que
compõem o eSocial devem ser transmitidos mediante autenticação e assinatura digital
utilizando-se certificado digital válido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
– ICP-Brasil.

9. Constituição de Créditos e Geração de Guias de Recolhimento.
As informações constantes do eSocial serão recepcionadas pelos entes do consórcio,
sendo que o empregador/contribuinte/órgão público utilizará as ferramentas de constituição de
crédito e emissão de guias de recolhimento:
a) No sítio da Receita Federal do Brasil – RFB para as contribuições previdenciárias,
contribuições para terceiros e imposto de renda referente à remuneração do trabalhador; b) No
sítio da Caixa Econômica Federal – CAIXA para o FGTS. O eSocial não irá apurar as
contribuições previdenciárias devidas aos RPPS para fins de constituição de crédito e geração
de guias de recolhimento.
Os eventos do eSocial servirão para compor os débitos relativos à contribuição
previdenciária, a contribuição social devida a outras entidades e fundos e ao imposto de renda
retido na fonte, a serem recolhidos à Receita Federal do Brasil – RFB, a qual, em ambiente
próprio, possibilitará ao contribuinte a geração da respectiva Declaração de Débitos e Créditos
Tributários – DCTFWeb. Neste ambiente (DCTFWeb) serão disponibilizadas as formas de
liquidação dos débitos tributários, cujas informações, com maior detalhamento, podem ser
encontradas no Manual da DCTFWeb. Esses eventos servirão também para compor os débitos
relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Contribuição Social devida
pelo empregador em caso de despedida sem justa causa.
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10. Folha de Pagamento
Constitui obrigação do empregador/contribuinte/órgão público “preparar folha de
pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de
pagamentos”, conforme art. 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
A folha de pagamento deve ser elaborada mensalmente, de forma coletiva, por
estabelecimento do empregador/contribuinte/órgão público, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização e deverá também:
a) discriminar o nome dos segurados, indicando carreira, cargo, função ou serviço
prestado;
b) agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
servidor público ativo vinculado ao RPPS aposentados e pensionistas e demais beneficiários
dos RPPS, trabalhador avulso, contribuinte individual;
c) destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais;
e) indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso;
f) quantificar o número de horas extras prestadas por trabalhador no período e
informar o fator utilizado; e
g) indicar a quantidade de horas noturnas laboradas e o percentual aplicado para a
obtenção do valor do adicional noturno.
A Folha de Pagamento no eSocial é um conjunto de informações que reflete a
remuneração
de
todos
os
trabalhadores
que
estiveram
a
serviço
do
empregador/contribuinte/órgão público naquela competência. Entretanto, cada trabalhador é
tratado individualmente, de forma que a retificação da remuneração de um trabalhador não
afeta os demais. A Folha de Pagamento, com eventos por trabalhador, deve ser enviada
compondo um movimento com prazo para transmissão e fechamento até o dia 07 do mês
seguinte ao do período de apuração, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.
O movimento relativo à Folha de Pagamento presume-se aberto com o envio do
primeiro evento “S-1200 – Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social já a transmissão do evento “S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos”
pelo eSocial, após processadas as devidas validações, conclui a totalização das bases de
cálculo contempladas naquela folha de pagamento, possibilita a constituição do crédito e os
recolhimentos das respectivas contribuições previdenciárias e FGTS.

Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul
seac@escolaseac.com
www.escolaseac.com
Fone: 51 3723 1758

8

11. Remuneração e Pagamento no eSocial
A informação declarada como folha de pagamento no eSocial servirá de base para os
cálculos da Contribuição Previdenciária, FGTS e IRRF. Seguindo a premissa de unicidade na
informação originada na folha de pagamento, como regra as rubricas de remuneração da folha
– regime de competência - devem ser informadas em um só evento, o “S-1200 – Remuneração
do Trabalhador vinculado ao Regime Geral da Previdência Social “ ou “S - 1202 Remuneração
do servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS”.
A data de pagamento efetivo ao empregado será informada no evento “S1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho”, acompanhada das rubricas que representam os
descontos de IRRF, bem como das deduções da base IRRF (ex. pensão alimentícia), que
seguem o regime de caixa.

12. Situação “Sem Movimento”
A situação “Sem Movimento” para o empregador/contribuinte/órgão público só
ocorrerá quando não houver informação a ser enviada, para o grupo de eventos periódicos S1200 a S-1280. Neste caso, o empregador/contribuinte/órgão público enviará o “S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos” como sem movimento na primeira competência do ano
em que esta situação ocorrer. Caso a situação sem movimento persista nos anos seguintes, o
empregador/contribuinte deverá repetir este procedimento na competência janeiro de cada ano,
exceto para empregador pessoa física, cuja informação é facultativa.
No evento de fechamento será enviada a informação competência sem movimento {CompSemMovto} com a descrição “Informar a primeira competência a partir da qual não
houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual.
Mesmo que o empregador/contribuinte/órgão público, pessoa jurídica, NUNCA tenha
remunerado qualquer trabalhador, uma vez por ano - competência janeiro – deve informar SEM
MOVIMENTO no evento “S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos”.

13. Retificações e Alterações
O procedimento ALTERAÇÃO das informações transmitidas ao eSocial ocorre
somente nos eventos de Tabelas (S-1005 a S-1080) e no evento “S-1000 - Informações do
Empregador/Contribuinte/Órgão Público”, atreladas à respectiva vigência ou período de
validade. Também é prevista a alteração por meio de eventos não periódicos específicos,
constantes neste manual. Todos os demais casos de “alteração” nas informações transmitidas
serão tratados pelo eSocial como procedimentos de RETIFICAÇÃO, ou mesmo de
EXCLUSÃO.
As alterações em eventos não periódicos, e principalmente em eventos de tabelas,
podem trazer consequências nos cálculos e apurações de fechamento dos eventos periódicos.
Assim sendo, é necessário rigoroso controle para que uma alteração não torne inconsistente
um movimento de evento periódico já fechado para determinado período de apuração.
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14. Consulta das Informações Transmitidas
O empregador/contribuinte/órgão público declarante poderá recuperar as informações
transmitidas “baixando” os arquivos enviados, utilizando-se da ferramenta eSocialBX. Esta
solicitação/consulta pode ser feita por arquivo ou por lote.
Os parâmetros para recuperação destes arquivos são:
 CNPJ ou CPF;
 Tipos de arquivos;
 Datas inicial e final;
 Arquivos com inconsistência.
15. Eventos de Saúde e Segurança no Trabalho – SST
São definidos como eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador – SST os abaixo
elencados:


S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho;



S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho;



S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador;



S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco;



S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial.

Tais eventos estão diretamente relacionados à SST, porém existem dados em outros
eventos que serão utilizados para compor as informações existentes nos formulários
substituídos, tais como o PPP e a CAT.
Desta forma, o fluxo do eSocial, no que tange às informações de SST, é estruturado
da seguinte forma:
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No grupo de “Reconhecimento dos Fatores de Risco e Monitoramento Biológico”,
destacado no fluxo acima, estão incluídos os seguintes eventos:


Evento S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho: Será descrito, para a

criação de uma tabela a ser usada pelo empregador/contribuinte em eventos posteriores, os
ambientes existentes na empresa e os fatores de risco a ele associados (utilizar tabela 23),
atribuindo-se um código a este ambiente. Neste momento, não haverá vinculação de qualquer
trabalhador, sendo uma informação geral, que será utilizada em momento posterior. A
atribuição de um código para cada ambiente evitará a redundância das informações, evitando
que seja exigida a descrição do ambiente para cada trabalhador.


Evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador: Neste evento será

feito o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu contrato de trabalho, com as
informações relativas aos atestados de saúde ocupacional (ASO) e seus exames
complementares. Tal informação corresponde àquela exigida no Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP.


Evento S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco:

Registrará a vinculação de cada trabalhador aos ambientes em que exercem atividades
(códigos do evento S-1060). Será individualizado a quais fatores de risco existentes no
ambiente o trabalhador está exposto, bem como a descrição das proteções coletivas e
individuais utilizadas e sua eficácia. Neste momento, ainda não ocorreu o reconhecimento do
direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade e nem mesmo o reconhecimento de
exposição a condições especiais de trabalho para fins de aposentadoria especial. Em um
ambiente podem existir diversos fatores de risco, mas o trabalhador estar exposto a apenas
alguns ou nenhum deles.


Evento S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial: Neste

evento o empregador/contribuinte/órgão público informará se as exposições declaradas no
evento S-2240 acarretam o direito ao pagamento dos adicionais de Insalubridade,
Periculosidade ou se reconhece a exposição a fatores de risco que ensejem o pagamento do
adicional previsto na legislação para o custeio da aposentadoria especial.
Para melhor sistematização das informações acima, podemos representá-las no
seguinte fluxo:
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Importante esclarecer que nos eventos acima elencados é constituído o histórico das
exposições a fatores de risco, sendo que a efetiva declaração da empresa de que deve os
adicionais de insalubridade e periculosidade será feita no evento “S-1200 – Remuneração do
Trabalhador”, quando informar o código relativo a tal parcela (conforme código criado no evento
“S-1010 – Evento de Tabela de Rubricas”, bem como a declaração relativa ao adicional para o
Financiamento da Aposentadoria Especial - FAE, quando informará o grau de exposição,
utilizando-se dos códigos previstos na tabela 2.
Por fim, importante destacar que a tabela 23 é bastante ampla, haja vista sua
finalidade de promover o monitoramento efetivo do ambiente de trabalho e da exposição a
fatores de risco. Entretanto, tal tabela inclui todos os agentes nocivos arrolados na legislação
previdenciária, para fins de aposentadoria especial, e nas Normas Regulamentadoras que
disciplinam o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade, permitindo a perfeita
correlação entre os fatores de risco e o direito a tais adicionais e/ou reconhecimento da
exposição a condições especiais de trabalho para fins de aposentadoria especial e o respectivo
custeio.
O evento “S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco” é
responsável pela individualização e vinculação do trabalhador a determinado ambiente. Os
fatores de risco declarados em um ambiente descrito no evento de tabela “S-1060 – Tabela de
Ambientes de Trabalho” não necessariamente atingem a todos nele presentes, e se atingir, é
possível que as intensidades, concentrações e doses não sejam uniformes a todos em todo o
ambiente. Por isso a necessidade dessa individualização, que alcança as medidas de proteção
coletiva e individual também por trabalhador.
Já o evento “S-2241- Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial”
individualiza a exposição descrita no evento S-2240 combinando com demais requisitos
específicos de forma a ensejar pagamento de insalubridade, periculosidade ou o recolhimento
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do FAE (Financiamento Aposentadoria Especial). Essa combinação de requisitos diz respeito à
subsunção da norma ao caso concreto. Ou seja, é possível que no ambiente haja fatores de
risco declarados na Tabela S-1060 e individualizados por trabalhador no evento S-2240, com
algumas combinações possíveis:

a) Sem insalubridade ou exposição a condições especiais de trabalho para fins de
aposentadoria especial: o fator de risco individualizado não ultrapassa os limites de tolerância
(ou consta de lista de atividades) ensejadores de adicionais de insalubridades ou ainda ficam
aquém daqueles que determinam a incidência de norma tributária – previdenciária
(aposentadoria especial).
b) Com insalubridade ou exposição a condições especiais de trabalho para fins de
aposentadoria especial: o fator de risco individualizado ultrapassa os limites de tolerância (ou
consta de lista de atividades) ensejadores de adicionais de insalubridades, bem como ativa
norma tributária – previdenciária (aposentadoria especial).
c) Sem insalubridade, mas com exposição a condições especiais de trabalho para fins
de aposentadoria especial. O fator de risco individualizado não ultrapassa os limites de
tolerância (ou não consta de lista de atividades) ensejadores de adicionais de insalubridades,
todavia ativa norma tributária – previdenciária (aposentadoria especial).
d) Com insalubridade, mas sem exposição a condições especiais de trabalho para fins
de aposentadoria especial: o fator de risco individualizado ultrapassa os limites de tolerância
(ou consta de lista de atividades) ensejadores de adicionais de insalubridade, todavia não ativa
norma tributária – previdenciária (aposentadoria especial).
e) Com insalubridade, com exposição a condições especiais de trabalho para fins de
aposentadoria especial e com periculosidade: o fator de risco individualizado ultrapassa os
limites de tolerância (ou consta de lista de atividades) ensejadores de adicionais de
insalubridades, bem como ativa norma tributária – previdenciária (aposentadoria especial) e
periculosidade.
Essa lista de combinações não é exaustiva, mas apenas exemplificativa, para
demonstrar a finalidade última do evento S-2241. Lembrando que o eSocial foi estruturado para
captar as informações relativas ao trabalhador em quaisquer situações, ainda que discutíveis
do ponto de vista jurídico. Tais situações devem estar contempladas nas combinações
possíveis. Por exemplo, discute-se a cumulatividade de insalubridade e periculosidade, mas se
há a ocorrência de ambos, por qualquer motivo, estas informações devem ser registradas no
eSocial.
16. S-1250 – Aquisição de Produção Rural
Conceito do Evento: são as informações relativas à aquisição de produção rural de
origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária, ou a cooperativa.
Quem está obrigado:
a) Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa
física ou de segurado especial, independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física;
b) Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa física
ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, outro produtor
rural pessoa física ou segurado especial;
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c) Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma
efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou
pessoa jurídica;
d) A cooperativa adquirente de produto rural;
e) A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), quando adquirir produtos do
produtor rural pessoa física ou do produtor rural pessoa jurídica, destinados ao Programa de
Aquisição de Alimentos, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003.
Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes
do envio do evento S - 1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro.
Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver
expediente bancário.
Pré-requisitos:
envio
do
evento
S-1000
Informações
do
Empregador/Contribuinte/Órgão Público/Órgão Público, S-1005 – Tabela de Estabelecimentos,
Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e, quando há processos, o envio do evento S-1070 –
Tabela de Processos Administrativos/Judicias.
Informações adicionais:
1) As informações deste evento devem ser enviadas ao eSocial agrupadas por tipo de
aquisição, e identificação do produtor rural. No caso de aquisição de produtor rural pessoa
jurídica, é obrigatório o detalhamento das notas fiscais.
2) No detalhamento das notas fiscais deve ser informado: o número e série do
documento fiscal, a data da emissão do documento, o valor bruto da nota fiscal emitida, o valor
da contribuição previdenciária descontada do produtor rural pessoa física, o valor da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, o
valor da contribuição destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
produtor rural pessoa física/segurado especial.
3) As empresas optantes pelo simples, as empresas com isenção da contribuição
previdenciária e as associações desportivas que mantém equipe de futebol profissional, são
responsáveis pelo recolhimento desta contribuição na condição de sub-rogadas.
4) Nos contratos de compra para entrega futura, que exigem cláusula suspensiva, o
fato gerador de contribuições ocorre na data de emissão da respectiva nota fiscal,
independentemente da realização de antecipações de pagamento.
5) Caso o produtor rural possua decisão judicial determinando a suspensão da
retenção ou o depósito judicial das contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição
de produção rural, deve cadastrar o processo no evento “S-1070 - Tabela de Processos
Administrativos/Judiciais” e indicá-lo neste evento. Deve ainda informar neste evento dados do
processo judicial, o valor da contribuição previdenciária, o valor da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, o valor da contribuição
destinada ao SENAR, que deixaram de ser retidos/recolhidos em decorrência da
decisão/sentença judicial.
6) O evento deve ser informado ainda:
a)
Na dação em pagamento, na permuta, no ressarcimento, na indenização ou na
compensação feita com produtos rurais pelo produtor rural com adquirente, consignatário,
cooperativa ou consumidor;
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b)

Quando houver qualquer crédito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos

cooperados, representando complementação de preço do produto rural, incluindo-se, dentre
outros, as sobras, os retornos, as bonificações e os incentivos próprios ou governamentais;
c)

No arremate de produção rural em leilões e praças, exceto se os produtos não

integrarem a base de cálculo das contribuições, como por exemplo: aquisição de produtos
rurais de origem mineral.
7) Quando for realizada a aquisição pela CONAB (Companhia Nacional de
Abastecimento) ou por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), as
mesmas deverão informar o CNPJ dos fornecedores dos produtos rurais.
17. Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar
Conceito do evento: Este evento é opcional, a ser utilizado quando não for possível
enviar todas as informações do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso
de Trabalhador” até o final do dia imediatamente anterior ao do início da respectiva prestação
do serviço. Para tanto, deve ser informado: CNPJ/CPF do empregador, CPF do trabalhador,
data de nascimento e data de admissão do empregado. É imprescindível o envio posterior do
evento S-2200 para complementar as informações da admissão e regularizar o registro do
empregado.
Quem está obrigado: este evento é opcional. Poderá ser utilizado pelo empregador
que admitir um empregado em situação em que não disponha de todas as informações
necessárias ao envio do evento S-2200. Não se aplica ao ingresso de servidores estatutários
independentemente do regime de previdência.
Prazo de envio: deve ser enviado até o final do dia imediatamente anterior ao do início
da prestação do serviço pelo trabalhador admitido. No caso de admissão de empregado na
data do início da obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos ao eSocial, o prazo de
envio da informação de admissão é o próprio dia da admissão.
Pré-requisitos:
envio
do
evento
S-1000
Informações
do
Empregador/Contribuinte/Órgão Público/Órgão Público.
18. S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho
Conceito do evento: este evento registra as alterações do contrato de trabalho, tais
como: remuneração e periodicidade de pagamento, duração do contrato, local, cargo ou
função, jornada, entre outros.
Quem está obrigado: todo empregador/órgão público em relação ao vínculo do
empregado/servidor, ou a empresa de trabalho temporário em relação ao trabalhador
temporário cujo contrato de trabalho seja objeto de alteração.
Prazo de envio: deve ser transmitido até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da
competência informada no evento ou até o envio dos eventos mensais de folha de pagamento
da competência em que ocorreu a alteração contratual.
Pré-requisitos: os dados originais do Contrato de Trabalho do vínculo já devem ter sido
enviados através do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso
do Trabalhador”.
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19. S-2230 – Afastamento Temporário
Conceito do evento: evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos
empregados/servidores e trabalhadores avulsos, por quaisquer dos motivos elencados na
tabela 18 – Motivos de Afastamento, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o
empregado/servidor possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para cada um
deles.
Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público, toda vez que o
trabalhador se afastar de suas atividades laborais em decorrência de um dos motivos
constantes na tabela 18, com indicação de obrigatória, conforme quadro constante no item 18
das informações adicionais.
Prazo de envio: o evento de afastamento temporário deve ser informado nos seguintes
prazos:
a) 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.
b) Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza, agravo de
saúde ou doença não relacionados ao trabalho, com duração entre 3 (três) a 15 (quinze) dias,
deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua ocorrência.
c) 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 nos itens
1 e 2.
d) 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.
e) Demais afastamentos devem ser enviados até o dia 7 (sete) do mês subsequente
ao da sua ocorrência ou até o envio dos eventos mensais de remuneração a que se
relacionem.
f) Alteração e término de afastamento: até o dia 07 (sete) do mês subsequente à
competência em que ocorreu a alteração ou até o envio do evento “S-1299 – Fechamento dos
Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro.
g) Para servidores de regime jurídico estatutário vinculados ao RPPS e regime
administrativo especial vinculados ao RPPS, deverão ser observados os prazos previstos na
legislação específica.

20. S-2250 – Aviso Prévio
Conceito do evento: este evento tem como objetivo registrar a comunicação e o
possível cancelamento do aviso prévio de iniciativa do empregador ou do empregado. Aviso
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prévio é o documento de comunicação, antecipada e obrigatória, em que uma das partes
contratantes (empregador ou empregado) deseja rescindir, sem justa causa, o contrato de
trabalho vigente.
Quem está obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a comunicação da rescisão
do contrato de trabalho, sem justa causa. Este evento não se aplica aos servidores
estatutários.
Prazo de envio: este evento deve ser enviado em até 10 (dez) dias de sua
comunicação.
Pré-requisitos: envio do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e
Admissão/Ingresso do Trabalhador”.
Informações adicionais:
O aviso prévio indenizado não gera o envio deste evento. Esta informação constará
somente no evento S-2299 - Desligamento. Este evento deve ser utilizado apenas quando
houver o cumprimento do aviso prévio.
O aviso prévio está classificado em 4 tipos, por indicação de quem avisou o
desligamento:
a) Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado que optou pela
redução de duas horas diárias (caput do art. 488 da CLT);
b) Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado que optou pela
redução de dias corridos (parágrafo único do art. 488 daCLT);
c) Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu
cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo
respectivo (§2º do art. 487 da CLT);
d) Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução
de um dia por semana (art. 15 da Lei 5889/73).
A recusa do empregado de comparecer ao trabalho durante o período do cumprimento
do aviso prévio não altera o tipo de aviso, devendo os dias sem comparecimento serem
considerados como faltosos.
Tratando-se de aviso prévio misto, ou seja, parte trabalhada e parte indenizada, o
empregador deve enviar o evento S-2250 – Aviso prévio, com a indicação da data prevista para
a rescisão (fim do período trabalhado) e incluir no evento S – 2299 – Desligamento o valor do
aviso prévio indenizado, correspondente aos dias indenizados.
A dispensa do cumprimento do aviso prévio dado pelo empregador, depois de
iniciado o seu curso, antecipa o prazo para homologação do Termo de rescisão, nos moldes do
artigo 477, § 6º, letra “b”
A utilização deste evento para CANCELAR a comunicação do aviso prévio é opcional
e pode ser utilizada quando o empregador deseja comunicar que houve a reconsideração do
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aviso prévio, após comunicar o AVISO PRÉVIO, seja ele de iniciativa da empresa ou do
trabalhador, necessite torná-lo se efeito.
Na hipótese deste evento, Aviso Prévio, ter sido transmitido indevidamente deve ser
enviado o evento “S-3000 – Exclusão de Eventos”, para sua exclusão.
Todo aviso prévio deve ser validado por um evento de desligamento. Caso este não
ocorra o aviso perde a validade na data do seu vencimento e o contrato continua válido. O
envio de um novo evento de aviso prévio implica o cancelamento do evento, anteriormente
enviado. O envio deste evento com o cancelamento do aviso prévio, em tese, deveria ser
enviado tão logo houvesse a decisão sobre a continuidade do contrato, porém, se isso não
ocorrer, nenhum outro evento será afetado.
Em caso de cumprimento parcial de aviso, não há necessidade de retificação do
evento S – 2250 – Aviso prévio e sim de ser informado no campo {IndCumprParc} do evento S2299 as seguintes opções: “1 – cumprimento parcial em razão de obtenção de novo emprego;
2 – cumprimento parcial por iniciativa do empregador”. Tratando-se da opção “2”, o empregador
deve informar, ainda, no evento “S – 2299 – Desligamento”, o valor dos dias indenizados de
aviso prévio.
Ocorrendo afastamento temporário durante o cumprimento do aviso e, em razão disso,
houver prorrogação da rescisão contratual, o aviso prévio não deverá ser retificado ou
cancelado. O empregador deve enviar o evento “S-2230 – Afastamento temporário”, mesmo
que o afastamento seja motivado por doença não relacionada ao trabalho e que tenha duração
de até dois dias. O empregador pode, ainda, utilizar o campo “observação” do evento S-2299 –
Desligamento” para informar eventual divergência entre a data da rescisão e a data prevista
para o desligamento, informada no evento S2250.
A opção “3 - Outras hipóteses de cumprimento parcial do aviso prévio” do campo
{indCumprParc} deve ser utilizada quando, por força de ACT ou CCT, o aviso é cumprido em
parte trabalhado e em parte indenizado (por exemplo, o aviso prévio hoje pode ser de 30 a 90
dias e a CCT pode especificar 30 dias trabalhado e 30 dias indenizado).

21. S-2299 – Desligamento
Conceito do evento: São as informações destinadas a registrar o desligamento do
trabalhador da empresa.
Quem está obrigado: Todo empregador que tenha encerrado definitivamente o vínculo
trabalhista com seu empregado por algum dos motivos constantes da Tabela 19 - Motivos de
Desligamento.
Prazo de envio: as informações de desligamento de empregados devem ser enviadas
até 10 (dez) dias seguintes à data do desligamento, desde que não ultrapasse a data do envio
do evento “S-1200 – Remuneração”, para o empregado a que se refere o desligamento.
Para servidores de regime jurídico estatutário e regime administrativo especial, deverá
ser observada a data do envio do evento “S-1200 – Remuneração de Trabalhador Vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social” e “S-1202 – Remuneração de servidor vinculado a
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Regime Próprio de Previdência Social”. No caso de desligamento por sucessão, o prazo de
envio é até o dia 7 do mês seguinte ao do desligamento.
Pré-requisitos: envio dos eventos S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e
Admissão/Ingresso do Trabalhador” e os eventos S-1005, S-1010, S-1020 se {mtvDeslig} não
for de transferência [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30] e, ainda, o evento S-1070, em caso de
existência de processo.
Algumas Informações Adicionais:
É nesse evento que a empresa deve informar os valores das verbas rescisórias,
individualizando por itens da remuneração do trabalhador que, por sua vez, devem estar de
acordo com a Tabela de Rubricas cadastrada pela empresa.
Uma mesma rubrica {codRubr} não pode ser informada mais de uma vez no mesmo
evento S- 2299. No caso de eventual repetição de uma mesma rubrica, o
empregador/contribuinte/órgão público deve consolidar os valores desta rubrica repetida e
lançar uma única vez.
O pagamento de parcelas salariais, de natureza remuneratória, relativas à
competência anterior ao desligamento, devem ser enviadas por meio do evento “S-1200 –
Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social”.
No grupo de informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde
[infoSaudeColet] consta o detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde
e informações dos dependentes do plano privado de saúde. O preenchimento das informações
é obrigatório se houver registro de rubrica igual no código 9219 - Desconto de assistência
médica ou odontológica (desconto referente a participação do trabalhador no custo de
assistência médica ou odontológica, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior).
No detalhamento deve ser informado o CNPJ da operadora do plano de saúde, registro da
operadora na Agência Nacional de Saúde, o valor pago pelo titular e dados do CPF, data de
nascimento, nome, relação de dependência e valor pago por dependente.
O desligamento do empregado encerra o vínculo contratual existente com aquele
empregador e antecipa todas as parcelas salariais devidas e já conhecidas, tais como
comissões pendentes e percentagens, que devem ser liquidadas e informadas neste evento.
O pagamento de parcelas salariais, de natureza rescisória, apuradas depois do envio
do evento “Desligamento”, requer a retificação deste evento, exceto aquelas decorrentes de
fatos jurídicos posteriores ao desligamento, provenientes de sentenças normativas,
convenções ou acordos coletivos de trabalho e participação de lucros e resultados.
As diferenças salariais, provenientes de sentenças normativas, convenções ou
acordos coletivos de trabalho e participação de lucros e resultados, devidas após o envio do
evento “Desligamento”, devem ser informadas em campos próprios no evento S-1200 Remuneração.
Os pagamentos das parcelas salariais, bem como as de natureza indenizatória,
informadas neste evento, SEMPRE devem ser informados no evento “S-1210 Pagamentos de
Rendimentos do Trabalho”.
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22. S-2298 – Reintegração
Conceito do evento: São as informações de reintegração, em sentido amplo, de
empregado/servidor previamente desligado do empregador/ Órgão Público. Integram o conceito
de reintegração, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem o vínculo tornando sem
efeito o desligamento.
Quem está obrigado: Todo empregador/ Órgão Público que, por decisão
administrativa/judicial, tenha que reintegrar o trabalhador. Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do
mês seguinte a que se refere a reintegração, desde que não ultrapasse a data do envio do
evento “S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social vinculado ao Regime Geral de Previdência Social”, e o “S-1202 – Remuneração do
servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência Social”, para o trabalhador a que se refere.
Pré-requisitos: envio prévio do evento “S-2299 – Desligamento” ou S-2200 com o
campo dtDeslig preenchido.

23. S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial
Conceito do evento: Este evento é utilizado pelo empregador público para registrar os
fatores de risco descritos na Tabela 23 – Fatores de Risco Ambientais, que criam condições de
insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho, bem como a sujeição aos fatores de
risco que ensejam a concessão da aposentadoria especial e o dever do respectivo custeio. O
evento também é utilizado para comunicar mudança nas condições e nos ambientes sujeitos a
fatores de risco e para comunicar o encerramento de exercício das atividades do trabalhador
nestes ambientes.
Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra,
a parte concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos. No caso de servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da informação é
facultativo.
Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência ou antes
do envio dos eventos mensais de remuneração, relacionados ao trabalhador que fizer jus ao
pagamento de adicional pelo exercício de trabalho insalubre ou perigoso, e/ou que esteja
sujeito a condições especiais para fins de aposentadoria especial, ou quando houver alteração
ou cessação das atividades realizada nestes ambientes.
Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e
Admissão/Ingresso de Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo
Emprego/Estatutário – Início” e “S- 1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho".
Informações adicionais:
1) O evento somente será informado caso a exposição aos fatores de risco descritos
na tabela S-2240 seja fato gerador dos adicionais de insalubridade ou periculosidade ou se for
condição especial que enseje o pagamento do adicional do SAT para o financiamento da
aposentadoria especial.
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2) As informações desse evento deverão ser prestadas somente a partir da
obrigatoriedade dos eventos de SST no eSocial, sendo que para o período anterior serão
utilizados os procedimentos vigentes à época.
3) Deve ser informada a data a partir da qual o trabalhador passa a exercer atividade
em condições insalubres ou perigosas, assim como em ambientes com exposição a fatores de
risco que possam ensejar a concessão de aposentadoria especial, conforme ambientes
descritos no evento “S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho”. Entretanto, esta data não
pode ser anterior ao início da obrigatoriedade deste evento no eSocial.
4) Quando se tratar de ambientes insalubres ou perigosos, o empregador deve
informar, no campo {CodFatRis}, do grupo [insalPeric], o código do fator de risco ao qual o
trabalhador está submetido, conforme descrito na Tabela 23.
5) Na ocorrência de fatores de risco que acarretem o dever de recolher o adicional
para o financiamento da aposentadoria especial o campo {CodFatRis}, do grupo
[aposentadoria], deve ser preenchido com um código obtido na Tabela 23.
6) A existência concomitante das condições de insalubridade e periculosidade deve
ser informada. Essa condição não implica incidência de mais de um adicional sobre a
remuneração do empregado.
7) Em caso de registros de ambientes de trabalho localizados no exterior, os campos
do grupo {respReg} deverão ser preenchidos com as informações do responsável pelo PPRA
no Brasil.

24. S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego
Conceito do evento: este evento é utilizado para prestar informações cadastrais
relativas a trabalhadores que não possuem vínculo de emprego.
Quem está obrigado: o empregador gestor de mão de obra, o sindicato de
trabalhadores avulsos não portuários e a cooperativa, quando utilizarem mão de obra dos
seguintes trabalhadores, sem vínculo de emprego.
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Além dos trabalhadores relacionados acima, a empresa/órgão público podem
cadastrar, opcionalmente, outros contribuintes individuais, que achar necessário, para facilitar
seu controle interno, bem como outros trabalhadores (em sentido amplo), como os das
categorias 307 (militar efetivo), 308 (conscrito), 903 (bolsista, nos termos da Lei nº 8.958/94) e
904 (participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de
emprego/estatutário).
Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da
sua ocorrência, desde que não ultrapasse a data do envio do evento “S-1200 - Remuneração
de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Regime Geral
de Previdência Social”, e do “S-1202 – Remuneração do servidor vinculado a Regime Próprio
de Previdência Social”, ou antes da transmissão de qualquer outro evento relativo a esse
trabalhador. Para os trabalhadores que iniciaram suas atividades antes do início da
obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos ao eSocial, o prazo de envio desse
evento é até o último dia do mês subsequente ao do início dessa obrigatoriedade ou antes do
envio de qualquer outro evento referente ao trabalhador.
Pré-requisitos:
envio
do
evento
S-1000
Informações
do
Empregador/Contribuinte/Órgão Público/Órgão Público e dos eventos S-1030 no caso de
Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho e do
evento S-1040 no caso de existir função para as categorias acima citadas.

25. 5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte
Conceito do evento: Trata-se de um evento de retorno do ambiente nacional do
eSocial para cada evento de Pagamentos de Rendimentos do Trabalho (S-1210), que tenha
sido transmitido pelo empregador e internalizado pelo ambiente nacional do eSocial após as
devidas validações. Nele constará a totalização dos rendimentos tributáveis e não tributáveis, o
Imposto de Renda Retido na Fonte, as deduções do rendimento tributável bruto, isenções,
demandas judiciais e suspensão de incidência em função de decisões judiciais.
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Quem está obrigado: Não aplicável ao contribuinte. Evento gerado no ambiente
nacional do eSocial para cada evento de Pagamento de Rendimentos do Trabalho transmitido
pelo contribuinte e recepcionado no ambiente nacional do eSocial após as devidas validações.
Prazo de envio: O evento é gerado e enviado ao contribuinte na medida em que os
eventos de pagamentos são transmitidos e internalizados pelo ambiente nacional do eSocial,
após as devidas validações. Assim, este evento de retorno não depende de solicitação de
fechamento de eventos periódicos.
Pré-requisitos: Envio de evento de Pagamentos de Rendimentos do Trabalho (S1210).
Informações adicionais:
1) Para geração dos valores contemplados no evento S-5002, são utilizadas
informações do evento de pagamentos (S-1210) e também informações dos eventos
remuneratórios (S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399) que tenham sido referenciados no
evento de pagamentos.
2) Espera-se como procedimento padrão, que os valores informados nos eventos
remuneratórios sejam correspondentes a valores devidos aos trabalhadores, cujos pagamentos
sejam refletidos de forma integral no evento de pagamentos. Por exemplo, numa folha de
pagamento, apura-se que o somatório das rubricas de salários, horas extras e desconto de
contribuição previdenciária seja de R$ 1.000,00. Continuando este exemplo, espera-se que
este valor de R$ 1.000,00 seja pago integralmente numa determinada data, situação em que
deva ser feita uma informação desse pagamento através do evento de pagamentos.
No entanto, pode haver situações de exceção, em que o pagamento é feito em valor inferior ao
valor previsto inicialmente para ser pago. Continuando o exemplo acima, em vez de se fazer o
pagamento no valor de R$ 1.000,00 paga-se, por exemplo, R$ 500,00. Isso pode ocorrer nos
casos em que o empregador tem dificuldades em seu fluxo de caixa, situação em que faz
pagamentos parciais, de forma diferente do que foi informado através dos eventos
remuneratórios.
Há, portanto, duas formas em que o evento S-5002 é gerado: uma na qual o pagamento
informado através do evento S-1210 é integral, tal como previsto nos eventos remuneratórios e
outra na qual o pagamento é parcial. A informação do pagamento total ou parcial é feita no
campo {tpPgto} do evento S-1210.
Para a geração do evento S-5002, a única diferença entre um pagamento total e um parcial é
apresentada a seguir:
a) No caso de pagamento total, as informações dos valores devidos são oriundas dos
eventos de remuneração e as informações de retenções na fonte são oriundas do evento de
pagamentos;
b) No caso de pagamento parcial, todas as informações são oriundas do evento de
pagamentos.
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26. S-3000 – Exclusão de Eventos
Conceito do evento: utilizado para tornar sem efeito um evento enviado
indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2400, com exceção dos
eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos
Periódicos.
Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público quando necessitar
tornar sem efeito um determinado evento.
Prazo de envio: sempre que necessária a exclusão de algum evento enviado
indevidamente.
Pré-requisitos: envio anterior do evento a ser excluído.
Informações adicionais:
1) A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da
obrigação de prestar informações ao eSocial, dentro dos prazos estabelecidos.
2) Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos relativos ao período de
apuração fechado, ou seja, para o qual já exista evento S-1299 – Fechamento dos Eventos
Periódicos - antes do envio do evento de reabertura respectivo S-1298 – Reabertura dos
Eventos Periódicos - para o período de apuração.
3) A exclusão de eventos não periódicos segue às regras que constam no leiaute do
próprio evento, pois podem estar diretamente relacionados. Por exemplo: não é possível excluir
um evento de admissão se já houver evento de afastamento para o mesmo CPF/vínculo.
4) Para a exclusão de um evento deve-se informar o número de seu recibo de entrega.
O campo {nrRecEvt} indicado no recibo deve existir no Registro de Eventos Trabalhistas - RET,
não pode estar marcado como "excluído" e o tipo do evento deve ser o mesmo indicado no
campo {tpEvento}.
5) No caso de exclusão de eventos em que exista a identificação do trabalhador, o
eSocial, além do número do recibo de entrega também valida o CPF e NIS do trabalhador.
6) Este evento não pode ser utilizado para exclusão dos registros que compõem as
tabelas (S-1005 a S1080) e as informações do empregador/contribuinte (S-1000).

27. Novidades do eSocial

27.1 Ambiente de Testes DCTFWEB
A partir do dia 8 de maio de 2018, estará disponível para testes, em ambiente de
produção restrita, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A nova declaração substituirá a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) como instrumento de confissão de débitos
previdenciários e de terceiros, conforme o disposto no art. 13 da IN RFB nº 1.787, de 7 de
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fevereiro de 2018. O sistema será acessado pelo portal e-CAC no ambiente de produção
restrita,
disponível
no
sítio
da
RFB,
no
endereço
<https://www.ecac.pre.receita.fazenda.gov.br>. Após efetuar o login, deve-se clicar em
“Declarações e Demonstrativos” e na sequência em “Acessar o sistema DCTFWEB”.
Os
testes
podem
ser
realizados
por
qualquer
interessado
que
possua Webservices para envio dos eventos do eSocial e da EFD-Reinf em ambiente de
produção restrita. Além disso, não é necessário realizar nenhum cadastro prévio para acessar
a aplicação. O sistema DCTFWeb é compatível com os navegadores nas seguintes versões:
Google Chrome 62-65, Firefox 52 e Internet Explorer 11.
Os erros que porventura acontecerem deverão ser reportados por meio do Fale
Conosco do eSocial (https://portal.esocial.gov.br/servicos/producao-restrita-1) com o assunto
“Integração
com
a
DCTFWeb”
ou
do
Fale
Conosco
da
EFD-Reinf
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/sped/efd-reinf-1) no assunto
“Integração da EFD-Reinf com a DCTFWeb”. O ambiente de testes ficará disponível até 20 de
julho de 2018.
27.2 Sobre o Programa DCTFWEB
DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários
e de Outras Entidades e Fundos. Trata-se da obrigação tributária acessória por meio da qual o
contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a
terceiros. DCTFWeb é também o nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração,
transmiti-la e gerar a guia de pagamento.
A nova declaração e seu sistema substituem a GFIP e o SEFIP. Essa substituição se
dá em conjunto com as escriturações digitais mencionadas no parágrafo a seguir. Da mesma
forma como ocorria com a GFIP, as informações prestadas na DCTFWeb têm caráter
declaratório, ou seja, constituem confissão de dívida. É, portanto, instrumento hábil e suficiente
para a exigência das contribuições não recolhidas.
A DCTFWeb é gerada a partir das informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf,
escriturações digitais integrantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Transmitidas as apurações, o sistema DCTFWeb recebe, automaticamente, os respectivos
débitos e créditos, realiza vinculações, calcula o saldo a pagar e, após a entrega da
declaração, possibilita a emissão da guia de pagamento. A aplicação fica disponível no
Atendimento

Virtual

(e-CAC)

da

Receita

Federal,

acessível

pelo

endereço

idg.receita.fazenda.gov.br. O formato utilizado, plataforma web, permite uma maior integração
com os sistemas da RFB, facilitando o preenchimento da declaração e diminuindo a ocorrência
de erros. É possível, por exemplo, importar informações de compensações, parcelamentos,
guias de arrecadação pagas, entre outros.
Além disso, não é necessário fazer o download e instalação de Programa Gerador de
Declaração (PGD) ou Programa Validador e Assinador (PVA) na máquina do usuário. Basta
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acessar o portal na Internet e usufruir todas as funcionalidades da aplicação. Cabe destacar
também que a interface gráfica amigável permite uma navegação intuitiva, facilitando o acesso
às diversas ferramentas disponíveis.
O sistema DCTFWeb foi desenvolvido de forma a modernizar o cumprimento das
obrigações tributárias, diminuindo a ocorrência de erros e aumentando a segurança na
prestação das informações. A nova sistemática de integração entre escrituração, declaração e
emissão da guia de pagamento representa um marco no relacionamento entre o contribuinte e
a Administração Tributária, e tende a se estender a outros tributos federais.

Referências:
Manual eSocial 2.4 março/2018.
Novidades do eSocial disponível em: http://portal.esocial.gov.br/ultimas-noticias, Acesso em 28
de abril de 2018.
Manual DCTFWEB 1.0 janeiro/2018.


Considera-se a apostila concluída em 28/04/2018, sendo atualizada até a

presente data, conforme Legislação Vigente publicada até o momento.
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