
e-SOCIAL



eSocial

Todo aquele que contratar prestador de serviço 
pessoa física e possua alguma obrigação 
trabalhista, previdenciária ou tributária, em função 
dessa relação jurídica de trabalho, inclusive se tiver 
natureza administrativa, conforme a legislação 
pertinente, está obrigado a enviar informações 
decorrentes desse fato por meio do eSocial.



O uso do sistema é obrigatório desde 08 de janeiro 
de 2018 e as informações nele prestadas têm 
caráter declaratório, constituindo instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos e 
encargos trabalhistas delas resultantes e que não 
tenham sido recolhidos no prazo consignado para 
pagamento.





Conforme Nota Orientativa nº 2018.007, publicada 
em 09/10/2018, as ME/EPP não optantes pelo 
Simples Nacional poderão enviar seus eventos de 
tabelas e eventos não-periódicos de forma 
cumulativa com os eventos periódicos, no prazo 
previsto para estes últimos, qual seja, 10 de janeiro 
de 2019.



MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL

Versão 2.5 (aprovada pela Resolução CG do 
eSocial nº 20, de 29/11/18 – DOU de 
30/11/2018) (republicada em 03/12/2018) 



Principais itens alterados: SST

S-1060 – inserção de campo para informar o nome do 
ambiente de trabalho: (já tinha: codigo do ambiente)
S-2210 – CAT – campo da HORA do acidente passa a ser 
obrigatorio apenas para doenças.
S-2220 – ASO – ordem do exame, codigo 1.exame inicial 
(referencial) 2. exame sequencial.
S-2221 – Exame toxicologico (motorista profissional) CNPJ 
laboratorio e dados do medico nome/CRM/UF passam a ser 
opcional.
Inserido a indicação se o empregado se recusou ou não de 
realizar o exame na demissão.

E outros pequenos ajustes, 



CAEPF Cadastro obrigatorio:

O CAEPF é o cadastro administrado pela Receita 
Federal que reúne informações das atividades 
econômicas exercidas pela pessoa física.

O CAEPF proporciona um meio eficiente de coletar, 
identificar, gerir e acessar os dados cadastrais 
relativos às atividades econômicas exercidas pelas 
pessoas físicas.



Quem já possui matrícula CEI necessita 
efetuar a inscrição no CAEPF

De forma facultativa: A partir de 01/10/2018

De forma obrigatória: A partir de 15/01/2019*

*A partir de 15/01/2019, o CAEPF substituirá 
o Cadastro Específico do INSS – CEI



Contribuinte Individual
•possua segurado que lhe preste serviço;
•Titular de Cartório;
•PF não produtor rural, que adquire produção 
rural para venda, no varejo, a consumidor 
pessoa física, nos termos do inciso II do §7º 
do art. 200 do RPS (Dec 3.048/99);
•produtor rural contribuinte individual;

Segurado Especial, cfe Lei 8.212/91



Registro de Eventos Trabalhistas – RET

Os eventos não periódicos e periódicos 
alimentam a base de dados no Ambiente 
Nacional do eSocial, chamada de Registro 
de eventos trabalhistas-RET que fara a 
verificação de sequencia e validação dos 
envios, incluindo os trabalhadores sem 
vinculo



Eventos não periodicos

São aqueles que não têm uma data pré-fixada para 
ocorrer, pois dependem de acontecimentos na 
relação entre o empregador/órgão público e o 
trabalhador que influenciam no reconhecimento de 
direitos e no cumprimento de deveres trabalhistas, 
previdenciários e fiscais



Eventos não periodicos



S-2190 – Admissão de Trabalhador – 
Registro Preliminar 

Este evento é opcional, enviado até o final do dia 
imediatamente anterior ao do início da respectiva 
prestação do serviço. 

 

informar: CNPJ/CPF do empregador, CPF do 
trabalhador, data de nascimento e data de 
admissão do empregado



S-2206 Alteração de contrato de trabalho
 

O 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. 

Nos casos de alteração contratual de efeito 
retroativo, em que já houve envio de informações 
da folha de pagamentos, o eSocial avaliará as 
informações modificadas



S-2230 – Afastamento temporario



S-2230 – Afastamento temporario



Um empregado tem os seguintes afastamentos, motivados 
por uma mesma doença relacionada ao trabalho: 

1ºAfastamento 1: 01/03/2014 a 03/03/2014 (3 dias); 

2º afastamento 2: 08/03/2014 a 17/03/2014 (10 dias); e 

3ºafastamento 3: 13/04/2014 a 15/04/2014 (3 dias). 

 

 Os afastamentos 1 e 2 devem ser informados no dia 
07/04/2014. 

O afastamento 3 deverá ser informado até o dia 
15/04/2014, quando completa 16 dias de afastamento.



Prazo de envio



Eventos Periodicos



S-1210 – Pagamento Renda Trab
Para cada pagamento a empresa deve utilizar um grupo de Informações do(s) 
pagamento(s) efetuado(s), o qual requer as seguintes informações: 
a)Data de pagamento;  
b)Indicação se o pagamento está sendo efetuado ao beneficiário residente no 
Brasil ou não; 
c)Tipo de pagamento, informando:   

a) Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200,
b) Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S- 

2299, 
c) Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-

2399,  
d) Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202 

-Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência 
Social,

e) Pagamento de Benefícios Previdenciários,  
f) Recibo de férias e  
g) Pagamento relativo a competências anteriores ao início de 

obrigatoriedade do eSocial



A retificação de um evento S-1200 somente será aceita se 
houver correspondência com o valor líquido informado no S-
1210. 

Caso haja desconformidade de valor, impõe-se excluir o S-
1210 antes da retificação do S-1200.

Quando ocorrer um adiantamento para um contribuinte 
individual, ou seja, quando for feito um pagamento referente 
a um serviço que será realizado futuramente, o mesmo 
deverá ser reportado no S-1200 e no S-1210 identificado na 
tag {ideDmDev}.



Atenção com o inicio da obrigatoriedade: 

 A folha de mês anterior ao inicio da 
obrigatoriedade, não será informada no eSocial, 
pois é anterior ao início de obrigatoriedade.

Os pagamentos relativos a competências 
anteriores ao início de obrigatoriedade, mas 
efetivados já na vigência do eSocial, devem ser 
informados no grupo [detPgtoAnt]. 



Prazos de envio



Trabalhador sem vinculo emprego



Na contratação de MEI - Microempreendedor 
Individual, 

quando este prestar serviços de:

hidráulica, eletricidade, pintura, 
alvenaria, carpintaria e de manutenção 
ou reparo de veículos, a pessoas 
jurídicas.



Enquadrar na categoria 741 e informar a 
remuneração, 

• Nome,CPF, NIS, Data Nascimento

– Deve ser tratado como contribuinte individual sem 
retenção de INSS

– Nos demais casos de contratação de MEI por pessoa 
jurídica, o contratante nada informará no eSocial

– A contribuição previdenciária patronal calculada sobre 
os valores pagos ao MEI será demonstrada no evento S-
5011 



SEM Movimento

 Devem enviar informações ao ambiente do eSocial os 

contribuintes na situação “Sem Movimento” .

 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 da empresa persista nos 
anos seguintes, o empregador/contribuinte deverá repetir 
este procedimento na competência janeiro de cada ano.



Comprovante de entrega 
 

O recibo de entrega dos eventos serve para oficializar a 
remessa de determinada informação ao  eSocial e 
também para obter cópia de determinado evento, retificá-
lo ou excluí-lo quando for o caso. 

 Cada evento transmitido possui um recibo de entrega. 

Quando se pretende efetuar a retificação de determinado 
evento deve ser informado o número do recibo de entrega 
do evento que se pretende retificar



Evitar o  envio de eventos concomitantes:

Enquanto o envio dos eventos periodicos 
estiver ocorrendo;

Durante o fechamento de folha



Eventos SST
 

S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho;

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho;

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador;

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional 

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

S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria 
Especial.

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados 
e Outras Anotações



Atenção a SST, se organize:  (exemplo)

S-1060: nome, codigo e descrição do 
ambiente: obedecer o PPRA/PCMSO – as 
alterações de cargos, por exemplo, como 
esta sendo controlado? É terceirizado? É em 
Posto de trabalho? Qual exame tem de ser 
feito?
E os empregados locados em 3º, esta 
vinculado na operação, quais os riscos lá na 
empresa? O que a empresa esta 
informando?



Emissão de guias INSS x GRRF

A liberação das guias se dara por meio de acesso online ou via WebService 
(programa de folha da empresa).

Da DCTFWeb : DARF/DAE gerado exclusivamente pelo portal e emitido 
automaticamente após o encerramento da declaração.

Da GRRFGTS mensal ou rescisoria podera ser emitido pelo acesso direto ao 
portal conectividade ou via webservice do sistema da empresa, após ter enviado 
S-2299 do esocial



Relação com a Reinf  x  DCTFWeb

A Reinf complementa as informações das empresas 
referente as retenções de INSS por cessão de mão de obra, 
retenções de terceiros e outras informações 
(INSS,PIS,COFINS, CSLL, CPRB,..), que finalizam com os 
débitos direcionados a DCTFWeb.

A DCTFWeb será gerada, automaticamente, a partir das 
informações prestadas nas escriturações do eSocial e Reinf.



Envolvimento dos setores da empresa

 

O RH na implementação das regras de tempos de entrega 
das rotinas obrigatórias, entre outras,

O departamento de SST nas informações de ASO, PPRA, 
PCMSO, LTCAT, etc,

O Juridico referente as reintegrações, aos processos de 
contestação tributarias,

O setor TI nas adequações dos sistemas,

O Departamento Fiscal nas retenções, relação com 
produção rural, etc.



Divulgação das regras aos trabalhadores
 

Processos de adequação da cultura da empresa

O chamado “sempre foi feito assim” deve ser observado 
com atenção, principalmente nos prazos de informações 
repassados ao RH/DP, como por exemplo, ocorrencias 
com datas retroativas.

A empresa deve revisar o quanto esta “ajustando” processos 
executados de forma mais elástica e/ou sem atenção 
especifica aos prazos determinados pela legislação.

É recomendavel a divulgação a todos os envolvidos sobre o 
eSocial e suas implicações diretas nas rotinas do RH/DP.





Agradeço a atenção de todos

Daisy Machado

planper@planper.com.br

51 3337.5309
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