
e-SOCIAL
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Entenda o eSOCIAL:

√ Sistema de integração entre contribuinte e 
fisco, habilitando, via webservice, a integração 
do sistema de geração de folha adquirido por 
empresa, escritório contábil ou pelo portal de 
acesso.
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Entenda o eSOCIAL:

√ Integram o Projeto: 
      
      Caixa Econômica Federal;
      Ministério do Trabalho;
      Receita Federal; e
      Previdência Social.
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É possível optar pelo eSocial?

Não. O eSocial é obrigatório. 

√ Janeiro de 2018. 

Conforme Cronograma de Implantação.
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Quem esta obrigado?

√ Todo aquele que contratar prestador de 
serviço pessoa física e/ou possua alguma 
obrigação trabalhista, previdenciária ou 
tributária, conforme a legislação pertinente, está 
obrigado a enviar informações decorrentes desse 
fato por meio do eSocial.
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eSocial - Últimas Noticias: 

√ FGTS: A Circular Nº 858 da Caixa 
Econômica Federal estabeleceu e esclareceu que 
as empresas poderão recolher o FGTS até a 
competência outubro de 2019 através do sistema 
SEFIP e gerar a Guia GRFGTS rescisória 
através da GRRF eletrônica até 31 de outubro de 
2019.
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Eventos do eSocial- Novos Prazos:

√O Comitê Gestor do eSocial definiu 
que, durante o período de implantação do 
eSocial, o prazo de envio dos eventos que 
vencem no dia 07 do mês seguinte ao da 
competência informada, incluindo o fechamento 
de folha (S-1299), passará para o dia 15 de 
cada mês.
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Como estão distribuídos os grupos 
do eSocial?
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Importante:

√ O Cronograma de Implementação esta em 
andamento, permitindo um alinhamento dos 
processos relativo as obrigações trabalhistas, 
com atenção que algumas obrigações “antigas” 
seguem sendo enviadas até que haja publicação 
oficial dispensando o envio das mesmas. 
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Importante:

√ A substituição da GFIP/SEFIP ocorre com a 
completa implantação e integração do eSocial, da 
EFD-Reinf e da DCTFweb. 

Vejamos o Cronograma Completo de Implantação:
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Qual a relação da EFD-Reinf com a 
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.
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Novo Processo:
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Cronograma



www.escolaseac.com

Quando ocorrerá a transmissão: 

Será realizada após a assinatura digital 
de cada evento a ser enviado.

Obedecendo uma ordem histórica das 
ocorrências abrangidas pelo eSocial.
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O que deverá ser observado com 
relação ao Fluxograma?

No Fluxograma Geral são exibidos todos os 
passos que o empregador deve realizar para 
gerenciar as informações de seus trabalhadores, 
encerrar sua folha de pagamento e gerar as guias 
de recolhimentos dos tributos e FGTS.
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Sempre que necessário, informações 
adicionais e alterações deverão ser inseridas no 
sistema, como inclusão de rubricas e 
estabelecimentos, afastamentos, férias e 
alterações de salários de empregados.

Exemplo: Ao registrar uma admissão com 
uma nova função, primeiramente a função terá 
que ser enviada ao eSocial, para posteriormente 
ser utilizada no cadastro da admissão. 
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Fluxograma
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Qual é o papel dos eventos de 
Tabelas no eSocial?

As tabelas são importantes para que o sistema 
entenda o que esta ocorrendo, através dela se 
“configura” as informações repassadas ao eSocial.

São eventos que identificam o empregador/ 
contribuinte/órgão público, contendo dados básicos 
de sua classificação fiscal e de sua estrutura 
administrativa. 
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Importante:

A perfeita manutenção dessas tabelas é 
fundamental para a recepção dos eventos 
periódicos e não periódicos e à adequada 
apuração das bases de cálculo e dos valores 
devidos.
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Tabelas: 



www.escolaseac.com

Qual a importância da Tabela de 
Rubricas: 

A tabela de rubricas tem vital importância no 
contexto, uma vez que a vinculação entre as 
incidências configuradas no sistema próprio da 
empresa de cada uma de suas rubricas 
influenciara no calculo do valor de INSS, IRRF 
e FGTS que a empresa deverá recolher no mês.
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O que são eventos não periódicos?

São aqueles que não têm uma data pré-fixada para 
ocorrer, pois dependem de acontecimentos na relação entre o 
empregador e o trabalhador.

Por exemplo: a admissão/ingresso de um empregado, a 
alteração de salário, a exposição do trabalhador a agentes 
nocivos e o desligamento, dentre outros.
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Eventos não periódicos:
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Qual é o prazo de envio dos 
eventos não periódicos?

Os eventos não periódicos sem prazo 
diferenciado devem ser enviados antes dos 
eventos mensais da folha de pagamento.

Como regra geral, a definição dos prazos de 
envio dos eventos não periódicos respeita regras 
que asseguram os  direitos dos trabalhadores.
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O que são eventos periódicos?

São aqueles cuja ocorrência tem 
periodicidade previamente definida, compostos 
por informações de folha de pagamento e de 
apuração de outros fatos geradores de 
contribuições previdenciárias. 

Por exemplo: Imposto sobre a renda retido na 
fonte sobre pagamentos a pessoa física, feito 
pelo contribuinte.
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Eventos Periódicos:
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Qual o prazo de envio dos eventos 
periódicos?

Os eventos periódicos devem ser transmitidos até o 
dia 15 do mês seguinte.

Exceto as informações refente 13º salário que 
devem ser enviadas até 20 de dezembro do ano 
correspondente. 
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Eventos de Saúde e Segurança no 
Trabalho – SST

S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho;

S- 2210 - Comunicação de Acidente de 
Trabalho;

S- 2220 - Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador;
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Eventos de Saúde e Segurança no 
Trabalho – SST

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

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, 
Exercícios Simulados;

S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista 
Profissional.
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Qual é o papel dos eventos de 
saúde e segurança do trabalhador? 

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.
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Quais as informações constantes 
no evento S-1060? 

Evento S-1060 – Tabela de Ambientes de 
Trabalho: Serão descritos os ambientes existentes, 
atribuindo-se um código a cada ambiente.

Neste momento não haverá vinculação de qualquer 
trabalhador aos ambientes, sendo apenas informação 
geral que será utilizada quando da prestação de 
informações no evento S-2240.
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Quais as informações constantes 
no evento S-2210? 

Evento S-2210 – Comunicado de Acidente de 
Trabalho. Evento a ser utilizado para comunicar o 
acidente de trabalho pelo empregador, ainda que não 
haja afastamento do trabalhador de suas atividades 
laborais.

Prazo de Envio: Até o primeiro dia útil seguinte ao 
da ocorrência, ou em caso de morte, imediatamente.



www.escolaseac.com

Quais as informações constantes 
no evento S-2220? 

Evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador: Evento acompanha a saúde do 
trabalhador durante o seu contrato de trabalho, com  
informações do ASO e seus exames complementares. 
Informações que correspondem ao Perfil 
Profissiográfico Previdenciário – PPP e ao Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 
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Quais as informações constantes 
no evento S-2221? 

Evento S-2221 – Exame Toxicológico do 
Motorista Profissional. Evento utilizado para registrar 
informações relativas ao exame toxicológico realizado 
pelo motorista profissional.

Quem esta obrigado? O empregador que tenha 
contratado motorista profissional. 
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Quais as informações constantes 
no evento S-2240? 

Evento S-2240 – Condições Ambientais do 
Trabalho – Fatores de Risco: Serão prestadas as 
informações da exposição do trabalhador aos fatores 
de risco, conforme Tabela 23. Declara a existência de 
EPCs e EPIs.  

A informação relativa aos EPIs não substitui a 
obrigatoriedade do registro de entrega destes 
equipamentos.
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Quais as informações constantes 
no evento S-2245? 

Evento S-2245 – Evento utilizado para 
registro de informações sobre os treinamentos, 
capacitações e exercícios simulados.

Prazo de Envio: Até o dia 07 do mês 
seguinte a finalização do treinamento.
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Importante:

As informações prestadas neste evento 
referem-se aos treinamentos, capacitações e 
exercícios simulados OBRIGATÓRIOS de 
acordo com as NRs.

Só devem ser registrados os treinamentos 
com data superior ao inicio da obrigatoriedade.
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Contratação de MEI

Contribuição previdenciária patronal de 20%

Na contratação de MEI –, 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. 
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Contratação de MEI

Neste caso o MEI é 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. 

No campo Desconta INSS, informar 0 Nenhum.
E lançar a nota no menu Cálculos > Terceiros > 
Pagamentos Pessoa Física.

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

O contribuinte enviará o “S-1299 - Fechamento 
dos Eventos Periódicos” como “Sem 
Movimento”
Na primeira competência           Sem Movimento

       Seguindo sem movimento deverá enviar 
janeiro de cada ano sem movimento. 
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SEM MOVIMENTO
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.
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Evento S-2250 – Aviso Prévio

Este evento tem como objetivo registrar a 
comunicação e o possível cancelamento do aviso 
prévio de iniciativa do empregado e do 
empregador. Lembrando que o aviso prévio é o 
documento de comunicação obrigatória, em que 
uma das partes contratantes (empregador ou 
empregado) deseja rescindir sem justa causa o 
contrato vigente. 
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Evento S-1210 – Pagamentos de 
Rendimentos do Trabalho

Neste evento são informados os pagamentos 
referentes aos rendimentos do trabalho com ou sem 
vinculo empregatício e o pagamento de participação 
de lucros ou resultados, objeto de negociação entre 
empresa e empregados.
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Evento S-1250 – Aquisição de 
Produção Rural 

Neste evento serão informadas as aquisições de 
produção rural de origem animal ou vegetal decorrente 
de responsabilidade tributária a que se submete, em 
decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a 
empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou 
a cooperativa. 
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Evento S-1260 – Comercialização de 
Produção Rural Pessoa Física:

Neste evento será informada a comercialização da 
produção rural pelo produtor rural pessoa física e pelo 
segurado especial. 
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Quem esta obrigado? 

O produtor rural pessoa física e o segurado 
especial devem informar o valor da receita bruta da 
comercialização da produção rural própria e dos 
subprodutos e resíduos, se houver, quando 
comercializar com:
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•Adquirente domiciliado no exterior (exportação);

•Consumidor pessoa física no varejo;

•Outro produtor rural pessoa física;

•Outro segurado especial;
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•Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, 
consumidora ou consignatária;

•Pessoa física não produtor rural, quando adquire 
produção para venda, no varejo ou a consumidor 
pessoa física;

•Destinatário incerto ou quando não houver 
comprovação formal do destino da produção. 
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Dúvidas????
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“Molde sua mente para enxergar as 
oportunidades que os problemas trazem”

Enquanto uns choram ....
                                 outros vendem lenços.

                                       Silvio Santos

Muito Obrigado!!!
Débora da Luz

desenvolver.megaresultados@gmail.com
51-31028711

mailto:desenvolver.megaresultados@gmail.com
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