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FOCO DESTE EVENTO

Diante das mudanças trazidas pelo eSocial,
qual será a minha atitude e a atitude da
minha equipe?

A palavra-chave deve ser OPORTUNIDADE!



Regulamentação

� Ato Declaratório SUFIS 05/2013 de 17 de julho de
2013:

� Declara aprovado o leiaute dos arquivos que
compõem o Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial), que será exigido para os
eventos ocorridos a partir da competência de
janeiro de 2014.



Regulamentação

� Decreto 8373,  de 11/12/2014 - Instituiu:

� O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);

� O Comitê Diretivo, composto por representantes
dos seguintes órgãos: Casa Civil, Secretaria da
Micro e Pequena e Empresa, Ministérios da
Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e
Emprego.



Regulamentação

� Decreto 8373,  de 11/12/2014 - Instituiu:

� O Comitê Gestor do eSocial: Ministério do
Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência
Social; Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e
o Conselho Curador do FGTS, representado pela
Caixa Econômica Federal, na qualidade de
agente operador do FGTS.



Regulamentação

� Resolução do Comitê Gestor nº 001/2015, de 
24/02/2015 – Aprovou a versão 2.0 do Manual de 
Orientação do eSocial (MOS).

� Em 29-04-2015 liberado pelo fisco o Manual de 
Orientação do Desenvolvedor versão 1.0 e Esquemas 
XSD e WSDL do eSocial versão 2.0

� Circular CEF 673 de 27/02/2015  aprova o MOS para 
FGTS



Pendente

� A publicação da Resolução do Comitê Diretivo com
os prazos de entrega dos eventos e o cronograma
da obrigatoriedade.

� Disponibilização do ambiente de teste

� Qualificação Cadastral  - Portal do eSocial



Cronograma Estimado

Empregador com faturamento superior a R$ 78 milhões em

2014

� A partir da competência maio de 2016, obrigatoriedade de
prestação de informações por meio do eSocial, exceto as
relacionadas no próximo item;

� A partir da competência janeiro de 2017, obrigatoriedade
da prestação de informação referente à tabela de
ambientes de trabalho, comunicação de acidente de
trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador e
condições ambientais do trabalho.

Fonte: http://www.esocial.gov.br/doc/ApresentacaoPadraoeSocial.pdf



Cronograma Estimado

Qualquer atividade ou faixa de faturamento, inclusive

órgãos públicos:

� A partir da competência janeiro de 2017, obrigatoriedade
de prestação de informações por meio do eSocial, exceto
as relacionadas no próximo item;

� A partir da competência julho de 2017, obrigatoriedade
da prestação de informação referente à tabela de
ambientes de trabalho, comunicação de acidente de
trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador e
condições ambientais do trabalho.
Fonte: http://www.esocial.gov.br/doc/ApresentacaoPadraoeSocial.pdf



O que é o eSocial

� É um projeto do governo federal que tem por objetivo
desenvolver um sistema de coleta das informações
descritas no seu objeto, armazenando-as no Ambiente
Nacional do eSocial, possibilitando aos órgãos participantes
do projeto, sua efetiva utilização para fins trabalhistas,
previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS.



Objetivos do eSocial

� Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas aos trabalhadores;

� Simplificar o cumprimento de obrigações; e

�Aprimorar a qualidade de informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e fiscais.



Obrigatoriedade

Os empregadores, inclusive o doméstico, a empresa e
a eles equiparados em legislação específica; e o
segurado especial inclusive em relação a trabalhadores
que lhe prestem serviço. Todos estes contribuintes
deverão declarar informações através do eSocial.

Todo aquele que contratar mão-de-obra remunerada.



� GFIP
� Livro de registro de empregados
� Caged (as mesmas informações já vão na GFIP)
� Seguro-desemprego
� CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
� PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
� Rais
� Dirf (parcialmente)

eSocial – Substituição de Declarações



Cenário Atual



Cenário Proposto



Sequência



Acesso ao eSocial

� Com utilização do certificado digital (A1 ou A3)

� Dispensados da utilização do Certificado Digital:
�Micro Empreendedor Individual – MEI com empregado;
�O segurado especial;
�Os relacionados a seguir que possuam até 07 empregados
permanentes:

a) Empregadores domésticos;
b) Micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional;
c) Contribuinte individual equiparado à empresa; e
d) Pequeno produtor rural.



Alteração da Legislação?

� Não muda para os que estão cumprindo a legislação.

� A legislação trabalhista não foi alterada, o e-social
torna o cumprimento da mesma mais efetivo.



Transmissão do Arquivo

O eSocial não funciona por meio de um Programa offline
Gerador de Declaração – PGD ou Validador e Assinador –
PVA, ou seja, não possui um aplicativo para download no
ambiente do empregador/contribuinte que importe o
arquivo e faça as validações antes de transmitir.

No momento da transmissão, o ambiente do eSocial
retornará o protocolo de envio. Após a realização das
validações, o eSocial retornará o recibo de entrega ou
mensagem de erro.



Transmissão do Arquivo

Protocolo de Envio

Não atesta o cumprimento da obrigação acessória.

Apenas indica que o evento ou lote de eventos enviado
está com a estrutura satisfatória.

Recibo de Entrega

Atesta o cumprimento da obrigação acessória.
Indica que o Ambiente Nacional do eSocial aplicou as
validações dos Eventos, armazenando as informações.



Identificação e Cadastro do Empregador

A partir da data de entrada em vigor do eSocial os
empregadores serão identificados apenas pelo CNPJ, se
pessoa jurídica e apenas pelo CPF, se pessoa física.

No lugar da matricula CEI para as pessoas físicas, foi
criado o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa
Física (CAEPF), que será um número sequencial,
vinculado ao numero do CPF.

A pessoa física deverá providenciar registro no CAEPF de
acordo com normatização específica da RFB.





Identificação e Cadastro de Obras

Para as obras de construção civil, que possuem responsáveis
pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser
substituída pelo Cadastro Nacional de Obras – CNO que,
obrigatoriamente, é vinculado a um CNPJ ou a um CPF.

As matrículas CEI existentes na data de implantação do CNO,
relativas às obras de construção civil, passam a compor o
cadastro inicial do CNO.

Até a implantação do Cadastro Nacional de Obras, deverá ser
usado o CEI da obra no lugar do CNO no eSocial.





Identificação e Cadastro dos Trabalhadores

Os trabalhadores, por sua vez, têm como identificadores
obrigatórios, o CPF e o NIS - Número de Identificação Social.

O trio de informações “CPF x NIS x Data de nascimento” deve estar

consistente no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, e

será validado no ato da transmissão.

Cadastro Inconsistente não valida:

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo,

S-2200 - Admissão de Trabalhador ou

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo – Início,



Qualificação Cadastral

Os empregadores/contribuintes devem atentar às
informações cadastrais dos trabalhadores a seu serviço,
certificando-se de sua consistência no Cadastro Nacional
de Informações Sociais – CNIS, do INSS e na base no
Cadastro de Pessoa Física – CPF, da RFB e, se necessário,
proceder a atualização dos dados cadastrais antes da data
de entrada em vigor do eSocial.



Ambientes do eSocial

1- Produção – Ambiente destinado para processamento e
apuração das informações do empregador que produz
todos os efeitos jurídicos.

2- Pré-produção - dados reais – Ambiente de testes
utilizando dados reais que serão validados, inclusive
com os sistemas externos, sem efeitos jurídicos.

3- Pré-produção - dados fictícios – Ambiente de teste
que não serão validados com os sistemas externos.



Eventos do eSocial

As informações são prestadas ao eSocial por meio
dos seguintes grupos de eventos:

�Iniciais;

�Tabelas;

�Não periódicos; e

�Periódicos



Alguns Eventos do eSocial

- S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte
(Evento do Grupo: Iniciais)

- S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de
Construção Civil – CNO (Evento do Grupo: Iniciais)

- S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias (Evento do
Grupo: Tabelas) - CAEPF



Alguns Eventos do eSocial

- S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos (Evento
do Grupo: Tabelas)

- S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
(Evento do Grupo: Tabelas)

- S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho (Evento do
Grupo: Tabelas)



Alguns Eventos do eSocial

- S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
(Evento do Grupo: Tabelas)

- S-1200 – Remuneração do Trabalhador (Evento do
Grupo: Periódicos)

- S-1250 – Aquisição de Produção Rural Pessoa Física
(Evento do Grupo: Periódicos)



Alguns Eventos do eSocial

- S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa
Física (Evento do Grupo: Periódicos)

- S-1280 – Informações Complementares aos Eventos
Periódicos (Evento do Grupo: Periódicos)

- S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos (Evento
do Grupo: Periódicos)



Alguns Eventos do eSocial

- S-1300 – Contribuição Sindical Patronal (Evento do
Grupo: Periódicos) – Compulsória e Facultativas

- S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo (Evento do
Grupo: Iniciais) – Estoque Inicial

- S-2190 – Admissão do Trabalhador – Registro
Preliminar (Evento do Grupo: Não Periódicos) -
Opcional

CNPJ/CPF do Empregador x CPF do Trabalhador x Data de 

Admissão do Trabalhador x Data de Nascimento do Trabalhador



Alguns Eventos do eSocial

- S-2200 – Admissão de Trabalhador (Evento do Grupo:
Não Periódicos) - Obrigatório

- S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
(Evento do Grupo: Não Periódicos)

- S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho (Evento
do Grupo: Não Periódicos)



Alguns Eventos do eSocial

- S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho
(Evento do Grupo: Não Periódicos)

- S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador
(Evento do Grupo: Não Periódicos)

- S-2230 – Afastamento Temporário (Evento do Grupo:
Não Periódicos)



Alguns Eventos do eSocial

- S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores
de Risco (Evento do Grupo: Não Periódicos)

- S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e
Aposentadoria Especial (Evento do Grupo: Não
Periódicos)

- S-2250 – Aviso Prévio (Evento do Grupo: Não
Periódicos)



Alguns Eventos do eSocial

- S-2299 – Desligamento (Evento do Grupo: Não
Periódicos)

- S-3000 – Exclusão de Eventos (Evento do Grupo: Não
Periódicos)

- S-4000 – Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e
Contribuições (Evento do Grupo: Periódicos)

- S-4999 – Adesão Antecipada ao eSocial (Evento do
Grupo: Iniciais)



Registro de Eventos Trabalhistas – RET

Composição:

� Eventos Não Periódicos

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.



Registro de Eventos Trabalhistas – RET

Exemplo 1: o evento de desligamento de empregado
somente é aceito se, para aquele empregado, tiver sido
enviado anteriormente, o evento de admissão.

Exemplo 2: um evento de reintegração somente é aceito se o
empregado já estiver desligado.

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.



Registro de Eventos Trabalhistas – RET

O RET também será alimentado com as informações dos
Trabalhadores Sem Vínculo:

I. os trabalhadores avulsos,

II. os dirigentes sindicais,

III. os estagiários, e

IV. algumas categorias de contribuintes individuais, como
diretores não empregados e cooperados.

Todos os contribuintes individuais, mesmos os não
abrangidos pelas atividades específicas obrigatórias
supracitadas, podem ser incluídos como Trabalhadores Sem
Vínculo, de forma opcional.



Sequencia de Envio – Carga Inicial

S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte

S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

S-2100 – Cadastramento Inicial de Vínculo (Empregados)

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo – Início (Sócios, Estagiários)

S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho



S-1010  - Tabela de Rubricas

A tabela será enviada pelo empregador/contribuinte, na
primeira vez que utilizar o eSocial e toda vez que for
criada, alterada ou excluída uma determinada rubrica.

A tabela deverá ser enviada antes dos eventos:

� S-1200 - Remuneração do Trabalhador

� S-2299 – Desligamento e

� S-2399 – Trabalhador sem Vínculo - Término



Sequencia de Envio – Mensal

� S-2230 – Afastamento Temporário

� S-2200 – Admissão de Trabalhador

� S-1010 – Tabela de Rubricas (Proventos e Descontos)

� S-2299 – Desligamento

� S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

� S-2250 – Aviso Prévio



Sequencia de Envio – Movimento da Folha 

Mensal

� S-1200 – Remuneração do Trabalhador

� S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

� S-4000 – Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e
Contribuições

� S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho



Movimento e Período de Apuração Para os 

Eventos Periódicos

O movimento relativo à Folha de Pagamento
presume-se aberto com o envio do primeiro
evento S-1200 – Remuneração do Trabalhador.

O evento S-1299 é o Fechamento dos Eventos
Periódicos – utilizado para informar ao ambiente
do eSocial o encerramento da transmissão dos
eventos periódicos daquele movimento, em
determinado período de apuração.



Movimento e Período de Apuração Para os 

Eventos Periódicos

A aceitação do evento de fechamento pelo
eSocial, após processadas as devidas validações,
conclui a totalização das bases de cálculo
contempladas naquele movimento, possibilita a
constituição do crédito e os recolhimentos de
contribuições previdenciárias e FGTS.



Movimento e Período de Apuração Para os 

Eventos Periódicos

Caso seja necessário o envio de retificações ou
novos eventos referentes a um movimento já
encerrado, o mesmo deverá ser reaberto com o
envio do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos
Periódicos. Efetivada uma reabertura para o
movimento, torna-se necessário um novo envio
do evento fechamento.



Folha de Pagamento

A Folha de Pagamento no eSocial é um conjunto de
informações que reflete a remuneração de todos os
trabalhadores que estiveram a serviço do
empregador naquela competência. Entretanto, cada
trabalhador é tratado individualmente, de forma que
a retificação da remuneração de um trabalhador não
afeta os demais.



Eventos Periódicos - Prazos de envio

Os eventos periódicos devem ser transmitidos até
o dia 07 do mês seguinte, antecipando-se o
vencimento para o dia útil imediatamente
anterior, em caso de não haver expediente
bancário.



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.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Retificação

• É realizada de forma pontual e no leiaute do próprio evento que 
necessita ser retificado.

• Necessária a informação do número do recibo do arquivo a ser 
retificado.

� Prováveis efeitos em folha de competências anteriores:

• Admissão.
• Afastamento temporário.
• Alteração de motivo de afastamento.
• Retorno do afastamento temporário.
• Trabalhador sem vínculo – Início e Término.
• Desligamento.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Retificação

Exemplo

• Retificação de dados do contrato de trabalho:
• Trabalhador admitido em 01/08/2015.

• Data informada no evento ‘Admissão do Trabalhador’ -
01/09/2015.

� Para retificar

• Enviar ao eSocial o evento ‘Admissão do Trabalhador’:
• com indicativo de RETIFICAÇÃO
• informar o número do recibo do arquivo a ser retificado e a

data de admissão correta - 01/08/2015.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Alteração

• É realizada apenas em eventos específicos:
• Alteração de dados cadastrais.
• Alteração de dados contratuais.
• Trabalhador sem vínculo – alteração contratual.
• Alteração de motivo de afastamento.

� Prováveis efeitos em folha de competências anteriores:

• Alteração contratual.
• Alteração de motivo de afastamento.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Alteração

Exemplo 1

• Alteração de dados cadastrais do trabalhador:
• A trabalhadora casou e assumiu o sobrenome do marido.

� Para alterar

• Enviar ao eSocial o evento ‘Alteração de Dados Cadastrais do
Trabalhador’

• com indicativo de ORIGINAL ;
• informar todas as informações cadastrais do evento (O

módulo web exigirá edição apenas no campo que está
sendo alterado).

• Obs.: desde que atualizado na base CPF



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Alteração

Exemplo 2

• Alteração de dados do contrato de trabalho:
• Trabalhador exercia o cargo de ALMOXARIFE e foi promovido a

ENCARREGADO DE COMPRAS.

� Para alterar

• Enviar ao eSocial o evento ‘Alteração de Contrato de Trabalho’
• com indicativo de ORIGINAL ;
• informar todas as informações do evento (O módulo web

exigirá edição apenas no campo que está sendo alterado)



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Exclusão

� Necessária a informação do número do recibo do arquivo a ser 
alterado.

� Não pode ser um dos eventos relativos a tabelas

� Prováveis efeitos em folha de competências anteriores:

• Admissão.
• Alteração contratual.
• Afastamento temporário, alteração e retorno.
• Trabalhador sem vínculo – Início e Término.
• Desligamento.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Exclusão

Exemplo:

• Enviado ao eSocial, no dia 01/08/2015, evento ‘S-2200- Admissão
do Trabalhador’ com data de admissão em 20/08/2015.

• A admissão não se concretizou.

� Para excluir

• Enviar ao eSocial o evento ‘S-3000 -Exclusão de Eventos’.
• Informar o número do recibo do arquivo a ser excluído.

Atenção!!!

� A matrícula relativa a este vínculo será inutilizada.



Retificação, Alteração e Exclusão no eSocial

� Exclusão

Exemplo:

• Enviado ao eSocial, no dia 07/08/2015 e houve alteração dos
proventos informados ao empregado.

� Para excluir

• Enviar ao eSocial o evento ‘S-3000 - Exclusão de Eventos’.
• Informar o número do recibo do arquivo a ser excluído.

� Transmitir novo evento ‘S-1200 – Remuneração do Trabalhador’
com a informação correta.



Sem Movimento

A situação “Sem Movimento” para o empregador/contribuinte só
ocorrerá quando não houver informação a ser enviada, para o grupo
de eventos periódicos S-1200 a S-1299.

� S-1200 Remuneração do Trabalhador

� S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

� S-1220 Pagamentos a Beneficiários Não Identificados

� S-1250 Aquisição de Produção Rural

� S-1260 Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

� S-1270 Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

� S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos

� S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos

� S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos



Sem Movimento

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

Mesmo que o empregador/contribuinte, pessoa jurídica,

NUNCA tenha remunerado qualquer trabalhador, uma vez

por ano - competência janeiro – deve informar SEM

MOVIMENTO no evento S-1299 - Fechamento dos Eventos

Periódicos.



Penalidades

Por enquanto, não existe normatização dispondo sobre
aplicação de multas em face da não implantação do eSocial.
Todavia, devemos aguardar a manifestação dos órgãos
competentes sobre o assunto.

Observado o disposto em legislação própria, menciona que
aquele que deixar de prestar as informações no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou omissões ficará
sujeito às penalidades previstas na legislação específica



Situações a Serem Confrontadas no eSocial

a) Comparativo dos salários pagos aos empregados ocupantes
de mesmas funções, para equiparação salarial, ainda que
os cargos tenham denominações diferentes.

b) Observância da quantidade de horas extras pelo empregado
durante o mês.

c) Informação sobre horário de trabalho noturno por outro
Evento do eSocial sem o respectivo pagamento do adicional
na folha.



Situações a Serem Confrontadas no eSocial

d) Lançamento de adicional de insalubridade sem informação
de mudança de cargo com realização de exame médico de
mudança de função por meio de Evento específico.

e) Informação de adicional de periculosidade sem a
correspondente informação sobre o risco no Evento específico.

f) Empregado lotado em cliente, em departamento com
insalubridade, sem o lançamento correspondente do adicional
em folha e sem o efetivo pagamento.



Situações a Serem Confrontadas no eSocial

g) Informação de fracionamento e antecipação de férias, de forma
habitual, demonstrando que não foi observada a determinação da
CLT que somente autoriza fracionar férias em casos especiais.

h) Lançamento de ajuda de custo, sem as respectivas incidências
tributárias, considerando que a verba é paga apenas no caso de
transferência do empregado, e sendo paga habitualmente passa a
ter caráter remuneratório.

i) Lançamento de diárias para viagem acima do limite (50% do
salário do empregado), portanto, com caráter remuneratório.



Situações a Serem Confrontadas no eSocial

j) Possibilidade de checar o cumprimento das cotas:

� Menor Aprendiz

� PNE – Portador Necessidade Especial

l) Contratação de estagiários acima dos limites estabelecidos em
lei



Perfil Profissiográfico Previdenciário

A partir da implantação do PPP em meio digital, este
documento deverá ser preenchido para todos os segurados,
independente do ramo de atividade da empresa, da
exposição a agentes nocivos e deverá abranger também
informações relativas aos fatores de riscos ergonômicos e
mecânicos.

A implantação do PPP em meio digital será gradativa e
haverá período de adaptação conforme critérios pela
Previdência Social.



Contexto Legal

Instrução Normativa 971 da RFB de 13/11/2009

Art. 47 . A empresa e o equiparado, sem prejuízo de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária,
estão obrigados a:
(...)
III – elaborar folha de pagamento mensal da remuneração

paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
de forma coletiva por estabelecimento, por obra de construção
civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização e resumo geral, (...)



Código Civil

Capítulo III - Seção III
Do Contabilista e outros Auxiliares

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do
preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua
escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má- fé, os
mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são

pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos

atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o

preponente, pelos atos dolosos.

Contexto Legal



Código Penal

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento

de informações previsto pela legislação previdenciária

segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou

trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem

serviços;

II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa as quantias descontadas dos
segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços;

Contexto Legal



Lei 4.729 de 14 de Julho de 1965

Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,

informação que deva ser produzida a agentes das pessoas

jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-

se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou
operações de qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;

Contexto Legal



Saíram do eSocial

� Cessão de mão de obra (tomador e prestador);

� Patrocínios a Associações Desportivas;

� Serviços tomados/repassados p/Cooperativa;

� Produção rural (agroindústria e produtor PJ);

� Retenções na contratação de serviços;

� Pagamentos não relativos a remunerações.



EFD- Reinf: Retenções e Informações

� Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra
� Serviços Prestados por Cooperativas de Trabalho
� Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra
� Serviços Tomados de Cooperativas de Trabalho
� Aquisição de Produtos Rurais
� Comercialização da Produção Rural por Pessoa

Jurídica
� Recursos Recebidos ou Repassados p/ Clube de

Futebol
� Receitas de Espetáculos Desportivos (Federações e
Confederações)



Cruzamento de Retenções

� Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra:

-> Na emissão da NF destaca o valor do INSS Retido

� Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra

-> Obrigação de recolher o INSS retido – GPS código
2631 (atualmente)

Observação válida para os demais tributos retidos

(quando houver): IR, PIS, COFINS e CSLL .



O eSocial irá além de mudar a rotina do
escritório contábil: transformará o
relacionamento entre o profissional de
contabilidade e seus clientes, demandando
rapidez, transparência e precisão de
informações. É uma mudança cultural, de
processos e de tecnologia, que levará à
utilização cada vez maior e mais frequente de
sistemas de gestão de informação.

Preparação para o eSocial: Realidade



Preparação para o eSocial: e agora?

“Por onde eu começo?”

“Qual o primeiro passo?”

“Quem eu devo envolver?”
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Preparação para o eSocial

Recursos Humanos Departamento Pessoal

Fiscal e Contábil

Jurídico

Segurança e 

Medicina do 

Trabalho

Gestão de 

Contratos

Gestores

Tecnologia da 

Informação (TI)

eSocial



Preparação para o eSocial: Envolvimento

Comece a questionar se:

�Você, realmente, entendeu o projeto eSocial, sua

abrangência e o que ele muda no seu dia a dia?

�Sua equipe está capacitada?

�Seu cliente está ciente dos impactos e dos custos?



Preparação para o eSocial: Parceria

A Wolters Kluwer Prosoft se propõe a ser

parceira:

Fornecendo ferramentas e recursos facilitadores;

Capacitando sua equipe;

Conscientizando seus clientes e as equipes de seus clientes;

Capacitando as equipes de seus clientes, etc.

Procure nosso time de Especialistas e Parceiros!
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