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e-Social   

Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas. 
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  ECD  

  EFD  

  NF-e  

     EFD-ISSQn 

 CT-e  

 EFD – Contribuições 

 PIS-COFINS e CPRB  

      eSocial 

 NFS-e  

    EFD-IRPJ  

FCont  

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital 
Decreto nº 6.022 de 22/01/2007 
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Objeto  do  eSocial 
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Estabelecer a forma única com que 

passam a ser prestadas as 

informações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias e fiscais 

relativas à contratação e utilização 

de mão de obra onerosa, com ou sem 

vínculo empregatício, ... 
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... outras informações previstas na 

legislação trabalhista e 

previdenciária e, também,  

 

 de pagamentos efetuados por 

empregadores/contribuintes sujeitos 

à retenção na fonte. 
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O eSocial sistema de coleta das 

informações, armazenando-as no 

Ambiente Nacional do eSocial, 

possibilitando aos orgãos 

participantes a sua utilização 

para fins trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e do 

FGTS. 
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•Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

•Ministério da Previdência Social – MPS 

•Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

•Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 

•Caixa Econômica Federal, representando o 

Conselho Curador do FGTS 

Entes participantes do eSocial? 



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo. 

Por  que  o  eSocial ? 
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TRCT 
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Consequências 
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Objetivos  do  eSocial 
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Premissas do eSocial 
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Como funcionará o eSocial ? 



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo. 

 

 Empresa 

 Integração com os sistemas 

previdenciários e trabalhistas 

 Processos Simplificados 

 Informações Consistentes 

 Transparência Fiscal 

Único Canal 

Ambiente Nacional 

Os 

partícipes 

do 

Consórcio 

recebem as 

informações 

do eSocial e 

as tratam 

em seus 

ambientes.    

Resultados 

Ambiente Nacional  

eSocial 
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Forma de prestação de 

informações e 

funcionalidades do sistema 
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 O registro dos Eventos será efetuado por meio 

do envio de um arquivo no formato XML, o qual 

será validado e armazenado em um ambiente 

consorciado e depois distribuído aos entes 

participantes do eSocial. 

Prestação das informações 

 Haverá os seguintes tipos de Eventos: 

• Eventos Iniciais 

• Eventos de Tabelas 

• Eventos não Periódicos 

• Eventos Periódicos 
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 Eventos Iniciais e de Tabelas: utilizados na implantação do eSocial. 

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 

S-1010 a S-1090  - Eventos de Tabelas 

S-2100  - Cadastramento inicial de Vínculos – contratos vigentes 

Atenção!!! 

 Estes eventos devem ser enviados na ordem acima. 

 Todos os trabalhadores com vínculo ativo, mesmo que afastados (auxílio 

doença, acidente de trabalho, licença maternidade  etc.) devem ser 

informados no cadastramento inicial de vínculos.  

 Informar Trabalhadores Sem Vínculo – TSV com Características Específicas 

(diretor não empregado, dirigente sindical, avulso, estagiário e cooperado). 
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 Eventos de Tabelas: Informações que se repetem ou 

são utilizados em vários eventos. 

S-1010 - Tabela de Rubricas 

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias 

S-1030 - Tabela de Cargos 

S-1040 - Tabela de Funções 

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

S-1060 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de CC 

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 

S-1090 - Tabela de Ambientes de Trabalho 
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 Eventos Não-Periódicos: Eventos que ocorrem aleatoriamente. 

S-2190 – Informação Parcial de Admissão 

S-2200 - Admissão de Trabalhador 

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho 

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho 

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

S-2230 - Afastamento Temporário – Início 

S-2235 – Afastamento Temporário – Alteração 

S-2339 – Afastamento Temporário - Término 
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S-2240 - Condições Ambientais de Trabalho – EFR – Início 

S-2245 – Condições Ambientais de Trabalho – EFR – Alteração 

S-2249 – Condições Ambientais de Trabalho – EFR – Término 

S-2250 - Aviso Prévio 

S-2259 - Aviso Prévio – Cancelamento 

S-2299 – Desligamento 

S-2298 - Reintegração 

S-2300 - TSV de Emprego - CE- Início 

S-2305 - TSV de Emprego – CE - Alteração Contratual 

S-2309 - TSV de Emprego - CE – Término 

S-3000 - Exclusão de Evento (enviado indevidamente) 

 Eventos Não-Periódicos: Eventos que ocorrem aleatoriamente. 
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 Trabalhador avulso portuário e não portuário 

 Dirigente Sindical 

 Estagiário 

 Diretor não empregado 

 Cooperado 

 Servidor público indicado para Conselho ou Órgão 

Administrativo 

 Membro de Conselho Tutelar 

 Servidor Cedido 

Trabalhador Sem Vínculo Empregatício – TSV

 com Características Específicas - CE: 
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 Admissão: 

• Até o dia anterior ao do início da atividade laboral. 

• Evento pode ser enviado com até 30 dias de 

antecedência. 

Eventos Não-Periódicos: Prazo para transmissão dos eventos: 

até o dia 7 do mês subsequente. 

 CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho: 

• Até o primeiro dia útil subsequente. 

• No mesmo dia no caso de óbito. 
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Eventos Não-Periódicos: Prazos para transmissão do evento. 

 Desligamento: 

• Até o 1º dia útil seguinte à data de desligamento (aviso 

prévio trabalhado ou termino CPD) e 

• até 10 dias seguintes ao desligamento nos demais casos. 

 Aviso Prévio: 

• Até 10 dias da comunicação ao empregado. 
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Eventos Não-Periódicos: Prazos para transmissão do evento. 

 Afastamento temporário por acidente de trabalho, 

acidente de qualquer natureza e doença com duração 

superior a 15 dias: 

• Até 16º da sua ocorrência. 

 Envio até o dia 07 do mês seguinte – de 3 a 15 dias 

 Não precisa enviar – Até 02 dias por doença e não são 

objeto de CAT  

  Caso haja afastamento com mesmo motivo dentro de 

60 dias e que o total do período supere 15 dias, o novo 

afastamento junto com os anteriores não informados 

devem ser transmitidos até o 16º dia. 
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S-1200 - Remuneração do Trabalhador 

S-1201 – Desoneração da Folha de Pagamento – Informações 

Complementares 

S-1202 – Simples Nacional – Receitas de Atividades 

Concomitantes 

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho 

 0561-Rendimento do Trabalho Assalariado, 0588-Rendimento do TSV, 

2063-Remuneração Indireta, 3533-Proventos de Aposentadoria, 

Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública, 3562-

PLR, 0473-Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

 Eventos Periódicos: Eventos que ocorrem regularmente.  
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S-1250 – Aquisição de Produção Rural – Adquirente PF 

 

S-1260 – Comercialização da Produção Rural de Produtor PF 

S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não 

Portuários 

S-1298 – Reabertura de Eventos Periódicos - Remuneração 

 

S-1299 – Fechamento de Eventos Periódicos - Remuneração 

 

S-1300 – Totalizador da Apuração 

 Eventos Periódicos: 
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 Não havendo informações que requeira o envio dos 

Eventos Periódicos informar que não possui 

movimento até o prazo de vencimento da primeira 

competência em que ocorrer a ausência de 

informações. 

 Enquanto permanecer essa situação enviar a 

informação de ausência somente na competência 

janeiro de cada ano. 

 Sem Movimento 
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 Obrigatoriedade do uso de certificado digital ICP-Brasil: 

A1 ou A3 (PF e PJ) 

 

• Procuração eletrônica: Substabelecimento e 

Procuração Manual. 

Aspectos Técnicos – Segurança no Acesso 
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 Utilização do CNPJ e do CPF como chave de 

identificação do Empregador. 

Aspectos Técnicos – Chaves de Identificação 

 Utilização do CPF associado ao NIS como chave de 

identificação do Trabalhador. 

 

 Utilização da matrícula do Trabalhador na Empresa 

como identificador do vínculo contratual. 

Para cada vínculo será informada uma matrícula 
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 O Empregador/Contribuinte: 

• Alimenta um aplicativo próprio; 

• Gera arquivo eletrônico em leiautes preestabelecidos; 

• Assina digitalmente – documento eletrônico 

• Transmite-o ao Ambiente Nacional do eSocial. 

 O Ambiente Nacional do eSocial 

• Recepciona esse arquivo e aplica validações. 

• Retorna arquivo resposta: 

• Protocolo – atestando recepção do arquivo. 

• Mensagem erro – rejeitando o arquivo. 

 Aspectos Técnicos – Geração, Envio e Recepção dos 

Eventos 
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Aspectos Técnicos – Tipo de Arquivo  

 Adoção do formato XML: 

• Possibilita a utilização de diferentes plataformas 

(Windows, Linux etc.). 

• Possibilidade de envio da informação de forma 

descentralizada: 

• Por estabelecimentos da empresa. 

• Por departamento da empresa.  

Atenção!!! 

• A transmissão descentralizada deve ser gerenciada 

pelo empregador/contribuinte. 
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 Prestação da informação ao eSocial – Módulo WEB 

 Módulo Simplificado - utilizando código de acesso 

 Pequenos empregadores/contribuintes com até 07 

empregados: 

• Empregador Doméstico 

• Segurado Especial 

• Produtor Rural 

• ME e EPP optante pelo Simples Nacional 

• CI equiparado a empresa 

• MEI 
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 Características: 

• Conteúdo simplificado. 

• Identificação prévia do tipo de 

empregador/contribuinte. 

• Assistente de preenchimento / Mensagens de 

orientação. 

• Validações em tempo de preenchimento e 

transmissão. 

• Recuperação de informações de meses anteriores. 

• Linguagem menos técnica e mais didática. 

 Prestação da informação ao eSocial – Módulo WEB 
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Sistema 
 Interno 

Webservice 

• Haverá dois canais para prestação da informação: 

Aplicativo Web 

Browser 
Autenticador 

ou 
Código Acesso 

 Aspectos Técnicos – Canais para envio dos Eventos  

Internet 
O eSocial valida o 

arquivo e 

devolve um 

Protocolo ou uma 

Mensagem de 

erro. 

O eSocial valida o 

arquivo em 

tempo real. 

Ambiente Nacional  

eSocial 
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SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA No- 1/2014 
O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DA MICRO E 

PEQUENA EMPRESA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das 

atribuições conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em visto o disposto na Lei n°10.683, de 28 de maio de 

2003, resolve: 

Art. 1º Tornar pública a abertura do processo de 

Consulta Pública de proposta com o objetivo de subsidiar 

o desenvolvimento de módulo específico do eSocial 

destinado às Micro e Pequenas Empresas, conforme 

acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Receita 

Federal do Brasil, Ministério da Previdência Social, 

Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica 

Federal. 
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SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA No- 1/2014 
 

Art. 2º As contribuições e sugestões fundamentadas e 

devidamente identificadas deverão ser encaminhadas por 

meio do formulário eletrônico disponível no endereço 

http://www.governoeletronico.gov.br, na seção destinada 

a esta Consulta Pública, no período de 00h00 do dia 06 de 

outubro de 2014 até às 23h59 do dia 04 de novembro de 

2014 (30 dias). 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
GUILHERME AFIF DOMINGOS 

(DOU 01/10/2014 – Seção 3) 
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Empregador 

Doméstico 
MEI 

Segurado Especial Simples Nacional 

Produtor Rural PF Módulo Completo 
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Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial 

 Retificar 

• Corrigir algo que estava errado desde o princípio. 

 Alterar 

• Mudar informação que era correta em determinado 

período e que sofreu alteração ao longo do tempo. 

 Excluir 

• Deixar sem efeito jurídico um evento enviado 

anteriormente. 
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Infraestrutura tecnológica e 

Cronograma 
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Entes 

Eventos Iniciais 

Sistema 
 Interno 

Eventos Trabalhistas 

Sistema 
 Interno 

Eventos Mensais - Folha 

WS 

RET 

Arquivo 

eSocialBx 

Caixa 

Folha de 

Pagamento 

Sistema 
 Interno 

Arquitetura eSocial  

Cadastro/Tabelas 

Do Empregador 

INSS 

 

 

WS 

Clientes: 

WS e 

ReceitanetBx 

Clientes: 

WS e 

ReceitanetBx 

MTE 

Clientes: 

WS e 

ReceitanetBx 

RFB 

Clientes: 

WS e 

ReceitanetBx 

Original 

- CNPJ 
- CPF 
 

- CNIS 
 

WS 

WS 

WS 

CPF/NIS 

Aplicativo Web 

Browser 
Autenticador 

Ou 
Código Acesso 

MPS 

Clientes: 

WS e 

ReceitanetBx 
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Eventos Iniciais 

Sistema 
 Interno 

Eventos Trabalhistas 

Sistema 
 Interno 

Eventos Mensais - Folha 

WS 

RET 

Arquivo 

ReceitanetBx 

Folha de 

Pagamento 

Sistema 
 Interno 

Cadastro/Tabelas 

Do Empregador 

WS 

Original 

WS 

WS 

WS 

CPF/NIS 

Aplicativo Web 

Browser 
Autenticador 

Ou 
Código Acesso 

GRFGTS 

Validação de Estrutura – Schema XML 

 

DCTF e DARF 
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Alterações  nos 

cadastros 
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Matrícula 

CEI 

Equiparado à empresa 

Obra de construção 

civil de PF 

Produtor rural 

Segurado especial 

Empregador 

doméstico 
Obra de construção 

civil de PJ 

Titular de cartório 

Situação Atual  -  Utilização da Matrícula CEI 
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Situação a  partir do eSocial 

Titular de cartório 

Obra de construção 

civil de PF 

Obra de construção 

civil de PJ 
Segurado especial 

Imóveis 

Atributos específicos 

Cadastro de 

Atividades 

Econômicas da PF 

Atributos específicos 

Empregador doméstico 

CPF 

Equiparado à empresa 

Cadastro 

Nacional 

de Obras 

Produtor rural 
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Reflexos na RFB 
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RFB  

Certidão Unificada Completa 

 

 

Emissão única das Certidões 

 e Relatórios de restrições 
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CERTIDÃO UNIFICADA – 20/OUT/2014 – Portaria MF 358/2014 

 

1. Com apenas um acesso o contribuinte obterá o documento 

que atesta sua situação fiscal perante a Fazenda Nacional; 

 
 

2. Na impossibilidade de emissão de certidão por meio da 

internet, o contribuinte poderá consultar suas pendências no 

e-CAC, no sítio da RFB, sem a necessidade de se dirigir a uma 

unidade; 
 

 

3. Regularizada eventuais pendências, a certidão será obtida 

na própria internet; 
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CERTIDÃO UNIFICADA – 20/OUT/2014 – Portaria MF 358/2014 

 

4. Não haverá mais a vedação para tirar uma certidão antes 

de 90 dias do término da validade de uma anterior; 

 
 

5. Os contribuintes com parcelamentos previdenciários em 

dia poderão obter a certidão positiva com efeitos de negativa 

pela internet; 

 
 

6. A certidão unificada deixa de ter finalidade específica, ou 

seja, uma vez obtida a certidão, ela vale para fazer prova de 

regularidade junto à Fazenda Nacional para quaisquer fins; 
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RFB  

Declaração do 

IRPF pré-

preenchida: 

Integração das 

informações 

do eSocial com 

a Malha da 

Pessoa Física 
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Malha PJ  

 

Incentivo à autoregularização: 

 

 Detecção e comunicação do erro; 

  Extrato com as informações inconsistências; 

  Possibilidade de retificação espontânea. 
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  Único documento de arrecadação – DARF: 

 Pagamento de vários tributos em um único documento 

(Contribuições Previdenciárias e IRRF) 

 Numerado e emitido pela Internet 

 Extinção gradual da Guia da Previdência Oficial (GPS) 

  Compensação e pedidos de Restituição e 

Reembolso (CMO/salário-família e salário-

maternidade) pelo PER/DCOMP 

  Parcelamento unificado 

 

RFB - Outras simplificações 
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Quando  será  

implantado  o eSocial ? 
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 Cronograma de implantação 

 
I - Fase final de elaboração: 

  Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 

  Manual de especificação técnica do XML 

 

II - Após 6 meses da publicação dos manuais – ambiente de testes  

 

III - Após 6 meses da disponibilização do ambiente de testes 

obrigatoriedade do 1º grupo de empregador/contribuinte: 

 Empresas com faturamento anual em 2014 acima de R$ 

3.600.000,00 

 

* Para as demais empresas o cronograma está sendo definido com a 

participação das entidades representativas. 
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 Cronograma de implantação - Estimado 

 

 
A partir de 1º de setembro de 2015: 
  

Empresas com faturamento anual em 2014 acima de R$ 

3.600.000,00 

 

 

 

A partir de 1º de janeiro de 2016  
 

Para os demais obrigados ao eSocial 
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Pontos de Atenção 

 Conscientização organizacional a partir 

dos gestores. 

 Reciclagem  /  Conhecimento da 

legislação. 

 Mudança do perfil do profissional de RH. 

 Relevância do papel dos contabilistas 

como agentes de mudança.  

 Revisão dos processos internos, com foco 

na integração.  
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“As idéias e estratégias são 

importantes, mas o verdadeiro desafio 

é a sua execução.”  

Percy Barnevick  
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Bom para o trabalhador! 

Bom para o empregador! 

Bom para o Estado! 

Melhor para todos! 

www.esocial.gov.br 


