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Contexto AtualContexto Atual

O Terceiro Setor ocupa hoje um lugar de 
destaque, transformando-se num setor 
econômico como os demais.

O Brasil é um país marcado por grande carência 
de assistência à pessoa e de respeito à 
dignidade de homens e mulheres.



Contexto AtualContexto Atual
O caminho da captação de recursos é marcado 

por grandes obstáculos, como a falta de um 
plano de obtenção de recursos, planejamento e 
cumprimento das obrigações legais e fiscais.

Recebem recursos, precisam cumprir as normas 
estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores e 
prestar contas.



Contexto AtualContexto Atual
E na medida em que está evoluindo em 

importância, também cresce o interesse da 
sociedade em suas atividades e obrigações 
legais surgem. 

Assim, novos desafios exigem do profissional 
atuante no Terceiro Setor uma postura 
gerencial, não apenas refletindo transparência, 
mas inovação e empreendedorismo.





SPED – eSocial e EFD-ReinfSPED – eSocial e EFD-Reinf





eSocialeSocial



eSocialeSocial



eSocialeSocial



eSocial - Cronograma Publicado: 29/11/2017eSocial - Cronograma Publicado: 29/11/2017



eSocial - CronogramaeSocial - Cronograma
 Apenas informações relativas às empresas, ou seja, 

cadastros do empregador e tabelas
 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

 Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento
 Substituição da GFIP (Guia de informações à 

Previdência Social) e compensação cruzada
 Na última fase, deverão ser enviados os dados de 

segurança e saúde do trabalhador



 Eventos não periódicos (set/2018)- eventos trabalhistas – 
quando eu começo a informar dentro dos prazos 
previstos? Admissão? – 01/09/2018.

eSocial - CronogramaeSocial - Cronograma ATENÇÃO!

!

 Desligamento (S1200) – Protocolo/folha/rescisões/gera 
DARF – 01/11/2018.

 Quando inicia EFD-Reinf? 1ªfolha é novembro.



eSocial - Primeiros PassoseSocial - Primeiros Passos
  Atualizar dados cadastrais dos trabalhadores;
 Validar os dados no aplicativo de Qualificação Cadastral;
 Verificar o correto preenchimento dos laudos ambientais e 

condições de risco (PMSO, PPRA, PPP);
 Conferir como estão parametrizados FGTS, INSS, IRRF, 

Contribuição Sindical;
 Analisar os contratos com terceiros (PF e PJ) – retenções;
 Capacitar e integrar envolvidos;
 Procedimentos internos – gargalos – planejamento;
 Manual de procedimentos internos



Eventos iniciais;

Eventos de tabelas;

Eventos não periódicos (trabalhistas);

Eventos periódicos (substituem a 

SEFIP);

eSocial – Classificação dos EventoseSocial – Classificação dos Eventos



eSocial – Eventos IniciaiseSocial – Eventos Iniciais

 1º grupo 
 Identificam o 

empregador/contribuinte
 Classificação fiscal e estrutura 

administrativa
 S1000



eSocial – Eventos IniciaiseSocial – Eventos Iniciais

 Indicativo de entidade
Educativa sem fins lucrativos;
 Entidade de prática desportiva;
 Empresas Isentas – Dados da 

Isenção
 CEBAS



eSocial – Eventos de TabelaseSocial – Eventos de Tabelas

 São os eventos que completarão
os iniciais e irão validar todas as 
informações dos eventos periódicos e 
não periódicos;

 Constantes na primeira fase;
 Informação permanente na base de 

dados – forma histórica – data do fim da 
validade;



eSocial – Cadastro de VínculoeSocial – Cadastro de Vínculo
 S-2200;
 Base do registro de eventos trabalhistas – 

vem antes dos eventos não periódicos e 
periódicos;

 Qualificação Cadastral – antes do envio de 
qualquer evento ao eSocial:





eSocial – Eventos não eSocial – Eventos não 
Periódicos (eventos trabalhistas)Periódicos (eventos trabalhistas)

 Fato jurídico trabalhista entre 
empregador e trabalhador;

 Natureza informativa;

 Envio: como os de tabela, o melhor 
momento é logo após sua ocorrência;;



eSocial – Eventos não eSocial – Eventos não 
Periódicos (eventos trabalhistas)Periódicos (eventos trabalhistas)



eSocial – Eventos não eSocial – Eventos não 
Periódicos (eventos trabalhistas)Periódicos (eventos trabalhistas)

Até o envio da Folha:
Afastamentos temporários;
Alterações de contrato;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
Condição de trabalho diferenciada;
Trabalhador sem vínculo;
Reintegração;
Exclusão;



eSocial – Eventos não eSocial – Eventos não 
Periódicos (eventos trabalhistas)Periódicos (eventos trabalhistas)
 Também devem constar informações dos 

trabalhadores sem vínculo (trabalhadores avulsos, 
dirigentes sindicais, estagiários, diretores não 
empregados e cooperados);

 Autônomos: é facultativo, porém lançado em evento 
“Remuneração do Trabalhador” (evento periódico);

 Os eventos são validados - só consigo inserir uma 
reintegração, se o afastamento foi anteriormente 
lançado;



eSocial – Eventos Periódicos (irão eSocial – Eventos Periódicos (irão 
substituir o SEFIP)substituir o SEFIP)

 Até  o dia 7 do mês seguinte;

 Detalhamento muito superior ao do SEFIP – 
cruzamento de informações;

 São os eventos que ocorrem regularmente – 
portanto, são a base a apuração dos valores a 
recolher/pagar;

 Folha de Pagamento - salários;



eSocial – Eventos Periódicos (irão eSocial – Eventos Periódicos (irão 
substituir o SEFIP)substituir o SEFIP)

 S-1200, remuneração do trabalhador: regime de 
competência X S-1210, pagamentos de 
rendimentos do trabalho: regime de caixa;

 Encerramento;

 Sem movimento – janeiro – S-1299 “Fechamento 
dos Eventos Periódicos;



eSocial – EnvioeSocial – Envio



eSocial – Geração das GuiaseSocial – Geração das Guias





eSocial – Geração das Guias – DCTFWebeSocial – Geração das Guias – DCTFWeb
(IN RFB 1.787 de 7 de fevereiro de 2018)



EFD-ReinfEFD-Reinf
Escrituração Fiscal Digital das 

Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída

É o fim da DIRF?

EFD mensal / DIRF anual



EFD-ReinfEFD-Reinf
TODAS as retenções do 
Contribuinte sem relação com o trabalho;
 Informações sobre a receita bruta para 

apuração das contribuições previdenciárias 
substituídas;

Envio sem movimento no mês que não houver 
retenção;

Prazo: até dia 15 do mês seguinte;



EFD-ReinfEFD-Reinf
Débitos:
 Retenções feitas sobre notas fiscais – Lei 

9.711/98 (serviços tomados);
 Comercialização Produção Rural-PJ;
 Patrocínio clubes de futebol; 
 CPRB – Lei 12.546/11; 
 Receita de Espetáculos Desportivos. 



EFD-ReinfEFD-Reinf
Créditos:

 Retenções sofridas sobre notas fiscais – 
Lei 9.711/98 (serviços prestados).



 Evento R-2070:
Retenções na Fonte (IR, CSLL, COFINS, 

PIS/PASEP) – Pagamentos Diversos.

R-2010:
Serviços tomados mediante cessão de 

mão de obra – INSS de 11%

EFD-ReinfEFD-Reinf



 Evento R-3010:

 Recursos recebidos e/ou repassados 
para associação desportiva – clubes de 
futebol;

 Patrocínios para clube de futebol;

EFD-ReinfEFD-Reinf



Resultado  de  fiscalizações encerradas no  Resultado  de  fiscalizações encerradas no  
ano de  2010:ano de  2010:

sobre diferença de valores de contribuições 
previdenciárias devidas que foram informadas 
em folha de pagamento e não foram declaradas 
em GFIP: R$ 3.556.082.242,60;

sobre  salário e ordenados pagos a empregados 
não incluídos em folha de pagamento pelas 
empresas: R$ 1.743.830.046,93;



Resultado  de  fiscalizações encerradas no  Resultado  de  fiscalizações encerradas no  
ano de  2010:ano de  2010:

 sobre  o  enquadramento incorreto da quantidade 
de empregados na atividade preponderante para  
pagamento  da contribuição sobre os riscos 
ambientais do trabalho: R$ 134.267.124,01;

sobre remuneração devida sobre férias não 
declaradas:  R$ 99.818.970,75



Resultado  de  fiscalizações encerradas no  Resultado  de  fiscalizações encerradas no  
ano de  2010:ano de  2010:
 O projeto completo do eSocial irá introduzir um controle 

inexistente sobre verbas decorrente do acréscimo de 
jornada de trabalho, mudança de estabelecimento e de 
horário especial.

 Devido  à  falta  de  informações  integradas, o resultado 
das fiscalizações sobre estas remunerações devidas não 
declaradas teve baixo rendimento:  
 Horas extras  R$ 1.766.217,10; 
 Adicional Noturno – R$ 93,90 ;
 Despesa de viagem – R$ 1.768.740,45;



Próximos Passos do Próximos Passos do 
Projeto eSocialProjeto eSocial

Banco de Dados com 
“visão empregado”;

Módulo Reclamatória Trabalhista;

Cruzamento total de dados – auditoria e 
fiscalização;







- Pode dizer-me que caminho devo tomar?
- Isto depende do lugar para onde você quer ir.
  (Respondeu com muito propósito o gato)
- Não tenho destino certo.
- Neste caso qualquer caminho serve.
“Alice no País da Maravilhas”
 - Lewis Carrol

http://www.youtube.com/watch?v=oaJsKgLOQSQ


Referências:Referências:
 BRASIL. Manual de Orientação do eSocial. Versão2.4

 ______. Manual do Desenvolvedor da EFD-Reinf. Versão 1.03.02

 ______. Manual de Orientação da DCTFWeb. Versão 1.0

 ______. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.

 ______. Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014.

 ______. Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017.

 ______. Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 07 de fevereiro de 2018.

 CRCRS. Guia de Orientação para o Profissional da Contabilidade. Janeiro 
2016.

 http://sped.rfb.gov.br/

 http://portal.esocial.gov.br/



Muito obrigada pela atenção de 
todos!
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