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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 

 

O projeto integra  Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS 

e Receita Federal, permitindo que as empresas cumpram suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e organizada. 

 

 

Cronograma de implantação do e-social: 
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Grupos do eSocial 

 

Grupo 1 - Empresas com naturezas jurídicas 201-1 a 233-0 e faturamento anual 

superior a R$ 78 milhões: 

Grupo 2 - Demais empresas privadas, exceto optantes pelo Simples Nacional (nesta 

situação em 01/07/18)  MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados), Instituições sem 

fins lucrativos. 

Grupo 3 - os obrigados ao eSocial não pertencentes ao 1º, 2º e 4º grupos: 

 

Grupo 4 - Entes Públicos e as organizações internacionais 

 

Fases do eSocial 

 

Fase 1:  cadastros do empregador e tabelas. 

 Constantes dos eventos de tabela S1000 a S-1080, exceto os eventos S-1060, 

 Não há necessidade de que todas as tabelas sejam enviadas no primeiro dia do 

prazo. Os obrigados têm dois meses para o envio das tabelas e podem enviá-las 

ao longo desse período. 

 

 Fase 2:  eventos não periódicos – dados empregados e vinculos 

 constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2400, 

 Informar os eventos S-2299 (Desligamento) e S-2399 (TSVE – Término), sem o 

grupo {verbasResc} referente às informações de remuneração, até a data fixada 

para o envio dos eventos periódicos. 

 

Fase 3: eventos periódicos - folha de pagamento 

 constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1300, 

 Informar os eventos S-2299 (Desligamento) e S-2399 (TSVE – Término), com o 

grupo {verbasResc} referente às informações de remuneração. 

 

Fase 4: Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social). 

 DCTFWeb  

 Compensação cruzada 

 GRRF/CEF 
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Fase 5: dados de segurança e saúde do trabalhador 

 constantes dos eventos relativos à Segurança e Saúde no Trabalho (SST)  

 Eventos de SST, descritos no Capítulo I, item 18 do Manual eSocial 

 

Nota orientativa 07/2018: 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: código do ambiente) 

S-2210 – CAT – campo da HORA do acidente passa a ser obrigatório 

apenas para doenças. 

S-2220 – ASO – ordem do exame, código 1.exame inicial (referencial) 2. 

exame sequencial. 

S-2221 – Exame toxicológico (motorista profissional) CNPJ laboratório 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 
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o De forma facultativa: A partir de 01/10/2018 

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

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

INSS – CEI 

Obrigados CAEPF: 

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, inciso VII do caput do artigo 12 

(a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 
que, individualmente ou em regime de economia familiar). 

 

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. 

 

Todos os arquivos de eventos não periódicos, ao serem transmitidos ao eSocial, são 

submetidos às regras de validação e somente são aceitos se estiverem consistentes com o 

RET. 

 

O RET também é utilizado para validação da folha de pagamento, composta pelos eventos 

de remuneração e pagamento dos trabalhadores, que fazem parte dos eventos periódicos. 
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Eventos não periódicos 

 
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 como, por exemplo, a admissão/ingresso de um 

empregado/servidor, a alteração de salário, a exposição do trabalhador a agentes nocivos e 

o desligamento, dentre outros. 

 

 

 

S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar  

  

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.  
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É imprescindível o envio posterior do evento S-2200 para complementar as informações da 

admissão e regularizar o registro do empregado.  

 

Não se aplica ao ingresso de servidores estatutários independentemente do regime de 

previdência.  

 

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.  

 

Este evento não deve ser utilizado para os trabalhadores sem vínculo de emprego 

contratados com natureza permanente (avulsos, diretores não empregados, cooperados, 

estagiários, etc.), cuja informação inicial deve ser enviada através do evento específico “S-

2300 - Trabalhador Sem Vínculo Emprego/Estatutário – Início”.  

 

 O evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do Trabalhador” 

deve confirmar os dados deste evento. Em caso de mudança em qualquer um dos dados 

informados, a admissão não será confirmada.  

 

Não é permitido retificar este evento. Havendo necessidade, ele deverá ser excluído.  

 

No caso da Admissão informada por este evento não se efetivar, o evento deverá ser 

excluído.  

 

Não é possível a exclusão de evento de admissão preliminar se já houver evento de 

admissão S- 2200 referenciando esta mesma admissão. Neste caso é necessário excluir, 

primeiramente, o evento de admissão "definitivo" (S-2200), para, em seguida, excluir o 

evento de admissão "preliminar".  

 

O contrato de trabalho do empregado tem validade desde a data da admissão informada 

neste evento.  
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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.  

 

Este evento não deve ser utilizado para corrigir informações enviadas incorretamente no 

evento de admissão do trabalhador. Neste caso deve ser enviado arquivo retificador do 

próprio evento de admissão.  

 

Este evento deve ser utilizado para promover a rigidez das informações relativas a um 

determinado vínculo, identificado pelo número do CPF e da matrícula do empregado.  

 

As alterações do contrato de trabalho devem ser transmitidas antes do envio do próximo 

evento de remuneração deste empregado, reportando-se à data do fato ocorrido. 

 

 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.  

 

Existindo arquivo de folha de pagamentos, em período igual ou posterior à data da alteração 

contratual informada no campo {dtAlteracao}, as informações já prestadas na folha de 

pagamento podem se tornar inconsistentes. 

 

S-2230 Afastamento temporario 

 

Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, 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. 
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Exemplo: 

1.  

2. 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, sendo que o 2º 

afastamento deve ter o campo {infoMesmoMtv} preenchido com “S”.  

 

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

afastamento, também com o campo {infoMesmoMtv} preenchido com “S”.  

 

Prazos de envio dos eventos não periodicos 

 

Como regra geral, a definição dos prazos de envio dos eventos não periódicos respeita as 

regras que asseguram os direitos dos trabalhadores.  

 

 Esses fatos/eventos passam a ter prazo específico para sua transmissão ao eSocial, 

vinculados a sua efetiva ocorrência, o manual apresenta em cada descrição dos eventos 

não periódicos seu respectivo prazo de envio.  

 

Os eventos não periódicos sem prazo diferenciado devem ser enviados, quando ocorrerem, 

antes dos eventos mensais da folha de pagamento, com o objetivo de se evitar 

inconsistências entre a folha de pagamento e os eventos de tabelas e os não periódicos.  
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O eSocial aceita registros sempre respeitando a ordem cronológica. Caso você tenha 

prestado alguma informação fora de ordem, exclua os eventos e volte a informá-los na 

ordem correta. 

 

Eventos Periodicos 
 

São aqueles cuja ocorrência tem periodicidade previamente definida, compostos por 

informações de folha de pagamento, de apuração de outros fatos geradores de 

contribuições previdenciárias como, por exemplo, os incidentes sobre pagamentos 

efetuados às pessoas físicas quando da aquisição da sua produção rural, e do imposto 

sobre a renda retido na fonte sobre pagamentos realizados a pessoa física. 
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S-1210 Pagamentos de rendimentos do trabalho 

 

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  
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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}. Quando ocorrer a 

aplicação desse adiantamento em um documento fiscal/RPA do contribuinte individual, 

deverá ser reportado o desconto do adiantamento no S-1200 com rubrica de desconto de 

adiantamento (natureza = 9200). 

 

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].  

 

O pagamento informado neste grupo não tem vinculação e independe  de prévia informação 

no S-1200 

S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

 

Evento utilizado para prestar informações que afetam o cálculo da contribuição 

previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por 

empregadores/contribuintes, em função da desoneração de folha de pagamento e atividades  

concomitantes dos optantes do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e 

não substituída. 

Obrigado para: 

 

 1. As empresas que desenvolvem as atividades ou a venda de produtos relacionados no 

art. 7º e/ou no art.8º da Lei nº 12.546/2011-desoneradas da contribuição patronal;  
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 2. O Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO  

 

 As empresas optantes pelo Simples Nacional que exercerem atividades concomitantes, ou 

seja, aquelas cuja mão-de-obra é empregada de forma simultânea em atividade enquadrada 

no anexo IV em conjunto com outra atividade enquadrada em um dos demais anexos (I, II, 

III e V) da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Prazos de envio dos eventos periodicos 

 

Deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao mês de referência do evento, 

exceto o referente ao período de apuração anual (13º salário, gratificação natalina etc.), 

caso em que deve ser transmitido até o dia 20 do mês de dezembro do ano a que se refere.  

 

Nos dois casos, antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não 

houver expediente bancário. 

 

Trabalhador sem vinculo emprego 
 

Este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que 

não possuem vínculo de emprego. 
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Fica 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, obrigados a enviar este evento. 

 

 

 

Em se tratando de trabalhadores com múltiplos vínculos, para que haja a correta apuração 

da contribuição previdenciária a ser descontada do trabalhador, no caso deste possuir 

outras relações de trabalho, regidas pelo RGPS, na mesma competência, devem ser 

informados o CNPJ/CPF do(s) outro(s) contratante(s) e a(s) correspondente(s) 

remuneração(ões).  

 

Como o salário de contribuição do segurado é a soma de todos os valores recebidos no 

mês, caso o segurado trabalhe para mais de um empregador, seu salário de contribuição é 

a soma do que recebe de cada um deles.  

 

Se o segurado empregado ou trabalhador avulso prestar serviços a mais de um 

empregador/órgão público, ele deve comunicar a todos eles os valores das remunerações 

recebidas e das contribuições descontadas, de modo a possibilitar a aplicação da alíquota 

correta (alíquota incidente sobre a totalidade da remuneração recebida pelo segurado na 

competência, em todas as fontes pagadoras, respeitando o limite máximo do salário de 

contribuição).  
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O empregado deve definir a ordem dos empregadores a fim de permitir a realização do 

desconto da sua contribuição previdenciária corretamente.  

 

 

Contratação de MEI 
 

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, o contratante deverá enquadrá-lo na categoria 741 da Tabela 

1 – Categoria de Trabalhadores.  

 

Neste caso, o MEI deve ser tratado como contribuinte individual, sem sofrer, no entanto, a 

retenção da contribuição previdenciária devida por esta espécie de segurado e ser 

identificado pelo CPF e NIS.  

 

Resumo: 

– 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  

Nos demais casos de contratação de MEI por pessoa jurídica, o contratante nada informará 

no eSocial. 

 

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 
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da empresa persista nos anos seguintes, o empregador/contribuinte deverá repetir este 

procedimento na competência janeiro de cada ano. 

 

Os obrigados ao eSocial, que no início da utilização não tiverem empregados, nem 

quaisquer fatos geradores de contribuição previdenciária, nem de imposto de renda, devem 

enviar, durante a implementação progressiva do eSocial, o evento S-1000 na primeira fase 

de envio dos eventos e o evento S-1299 sem movimento na primeira competência em que o 

envio dos eventos periódicos se tornar obrigatório e novamente na primeira competência em 

que se tornar obrigatório o envio do DCTFWeb. 

Excetuam-se dessa obrigação:  

 

a) a pessoa física que, no início da obrigatoriedade do eSocial, encontra-se na 

situação “Sem Movimento”, enquanto essa situação perdurar;  

b) o MEI sem empregado que não possua obrigação trabalhista, previdenciária ou 

tributária;  

c) os Fundos de Investimento, os quais não são revestidos de personalidade jurídica 

e, portanto, não podem contratar. As informações devem ser prestadas pela 

instituição financeira administradora do fundo. 

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.  

 

Estes recibos serão mantidos no sistema por tempo indeterminado, porém, por segurança, é  

importante que a empresa guarde seus respectivos recibos, os quais comprovam a entrega 

e o cumprimento da obrigação.  

 

O efetivo cumprimento da obrigação trabalhista, previdenciária e fiscal será atestado pelo 

recibo de entrega. 
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É de suma importância que o empregador/contribuinte/órgão público tenha um controle para  

armazenamento dos números dos recibos de entrega dos eventos.  

 

Evitar o envio de eventos 
 

De outros grupos durante o envio dos eventos periódicos  

 

O fluxo de processamento dos eventos periódicos se inicia com o processamento do 

primeiro evento do período e termina com o processamento do evento de fechamento. 

 

Enquanto o envio de eventos periódicos está em aberto, pode-se enviar eventos de outros 

agrupamentos (eventos iniciais, de tabelas e não periódicos) para o sistema eSocial, mas 

alguns destes eventos podem gerar impacto nos eventos periódicos já enviados, fazendo 

com que seja necessário retificá-los.  

 

Com isto, o envio de eventos de outros agrupamentos enquanto o envio de eventos 

periódicos está em aberto é desencorajado.  

 

Caso seja estritamente necessário pede-se muita atenção para evitar transtornos no 

fechamento do envio de eventos periódicos.  
 

Durante o processamento do fechamento da folha 

  

Durante o processamento dos eventos S-1295 e S-1299 o eSocial não irá internalizar 

nenhum evento, com o objetivo de garantir a integridade dos dados do Empregador no  

Sistema.  

 

Caso algum evento seja enviado durante o processamento dos eventos citados acima ele 

será rejeitado. O retorno do processamento do lote informará que o(s) evento(s) enviado(s) 

foi(ram) rejeitado(s) pelo motivo da folha estar em processamento.  

 

Nesta situação, o Empregador deve aguardar o término do fechamento através da recepção 

do recibo dos eventos S-1295 e S-1299 e retransmitir o(s) evento(s). 
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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-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  

 

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.  

 

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: Serão descritos os ambientes 

existentes na, atribuindo-se um código a cada ambiente. Neste momento, não haverá 

vinculação de qualquer trabalhador aos ambientes, sendo esta uma informação 

geral, que será utilizada quando da prestação das informações do evento S2240. A 

atribuição de um código para cada ambiente evitará a redundância das informações, 

evitando que seja exigida a descrição do ambiente para cada trabalhador.  

-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. Tais informações correspondem àquelas exigidas no Perfil 

Profissiográfico Previdenciário – PPP e no Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO).  

-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco: Serão 

prestadas as informações da exposição do trabalhador aos fatores de risco, 
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conforme Tabela 23. A empresa deverá vincular os trabalhadores a cada ambiente 

em que exercem atividades (códigos do evento S-1060) e identificar os fatores de 

risco aos quais o trabalhador está exposto. Deverá também ser declarada a 

existência de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) instalados, bem como os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponibilizados. A informação relativa 

aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega destes equipamentos 

conforme disposição normativa. 

 

Evento S-2245 – Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras 

anotações: Serão prestadas informações sobre os treinamentos, capacitações e 

exercícios simulados realizados, bem como informações dos trabalhadores 

autorizados a realizar intervenções em instalações elétricas e em máquinas e 

equipamentos, conforme Tabela 29. Para facilitar a identificação da referência 

normativa, os dois primeiros dígitos do código correspondente se referem à Norma 

Regulamentadora que dispõe sobre a realização do treinamento, capacitação, 

exercício simulado ou informações relativas a trabalhadores autorizados.  

 

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. 

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:  
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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; 

 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

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). 
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INSS: 

A guia GPS sera substituída pelo DARF/DAE gerado exclusivamente pela DCTFWeb, 

emitido automaticamente depois de encerrada a declaração DCTFweb. 

 

FGTS: 

Nesta fase do eSocial, as procurações realizadas do ambiente da Receita Federal do Brasil 

não são válidas para fins de FGTS. Desta forma, para que sejam validados no ambiente do 

FGTS, os eventos deverão ser assinados pelo próprio empregador ou por 

outorgado/substabelecido que tenha recebido a outorga de procuração eletrônica por meio 

do canal Conectividade Social ICP. 

 

Os eventos periódicos devem ser transmitidos até o dia 07 do mês seguinte ao período de 

apuração 

 

Emissão da GRRF: 

 

Para solicitação de GRFGTS Regular é imprescindível que a empresa tenha enviado os 

eventos remuneração (S-1200), referente à competência da guia 

 

Nos casos onde o empregador não consegue realizar o fechamento da folha, poderá 

solicitar à CAIXA, por meio de webservice ou a partir de serviço online. 

 

WEB SERVICES  

 

Ao fazer a solicitação de qualquer serviço via web service a empresa receberá como retorno 

um número de protocolo.  

 

A empresa consulta esse protocolo recebido através do serviço “consulta protocolo” e então 

será devolvido, efetivamente, o resultado do serviço solicitado.  

 

A Circular 832 de 30/10/2018 da Caixa Economica Federal, informa que será permitido o 

envio da GRF emitida pelo Sefip ate a competência 01/2019 e a GRRF de recolhimento 

rescisório pode ser utilizado nos recolhimentos das verbas rescisórias acorridas ate 

31/01/2019.   
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Tipos de Guia  

 

- Guia para recolhimento de uma única competência e contempla 

todos os trabalhadores que tiveram remuneração informada para o período até o 

momento da geração;  

- Tem informação apenas do valor total da guia além dos dados 

do recolhedor. Disponível somente no módulo WEB de forma online para utilização 

exclusiva do agente operador;  

- Guia para recolhimento das diversas 

competências em aberto para um determinado trabalhador;  

- Guia para recolhimento de FGTS de um 

determinado trabalhador em uma competência específica;  

- Permite gerar guia específica considerando informação de 

estabelecimento(s), lotação(ões) e trabalhador(es) que devem fazer parte da guia;  

original, complementar e atualização da guia) - Permite geração 

da GRFGTS para recolhimento rescisório.  

 

Para solicitação de GRFGTS Rescisória, é necessário o envio do evento S-2299 ou S-2399, 

conforme a categoria do trabalhador, emitida automaticamente a partir do envio destes 

eventos. 

 

Relação com a Reinf e 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 Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial) e/ou da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped).  
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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 
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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. 

              

 

 

Referências: 

Manual eSocial 2.5 Novembro/2018. 

Manual Desenvolvedor 4.0 CEF 

Manual GRFGTS 3.0 CEF 

Manual Orientação Desenvolvedor REINF 1.4 

Manual DCTFWEB 1.3 outubro/2018.  

 Considera-se a apostila concluída em 05/01/2019, sendo atualizada até a 

presente data, conforme Legislação Vigente publicada até o momento. 

 

Daisy Machado 

planper@planper.com.br 

51.3337.5309 

mailto:planper@planper.com.br

