
e- Sociale- Social
Também conhecido como folha de pagamento digital

Wagner B. de Castro
Contador/Economista



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Subsecretaria de Fiscalização

e-SOCIAL

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 
SUFIS Nº 05, DE 17 DE JULHO DE 2013.SUFIS Nº 05, DE 17 DE JULHO DE 2013.

Aprova e divulga Sistema de Escrituração 
Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial

Manual de
Orientação do eSocial (www.esocial.gov.br)



e-Social
• O e-Social tem por objeto, informações trabalhistas, previdenciárias, 

tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra 
onerosa, com ou sem vínculo empregatício e também de outras 
informações previdenciárias e fiscais previstas na lei n° 8.212, de 1991.

• Conceito do e-Social• Conceito do e-Social

O e-Social é um projeto do governo federal que vai coletar as informações 
descritas no Objeto do eSocial, armazenando-as no Ambiente Nacional do 
e-Social, possibilitando aos órgãos participantes do projeto, sua efetiva 
utilização para fins previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do 
FGTS.



Informações Trabalhistas em tempo 
Real                

Receita Federal;
Ministério do Trabalho e Emprego;
INSS;INSS;
Ministério da Previdência Social;
Caixa Econômica Federal – FGTS;
O empregado terá acesso aos    
dados referentes a ele.

Quem terá acesso 
as informações

eSocial reunirá informações de mais de 44 milhões de 
trabalhadores do setor público e privado do país em um 
único sistema.



e-Social

• As informações podem ser classificadas em três tipos, a saber:

a) Eventos trabalhistas: é uma ação ou situação advinda da relação entre 
empregador e trabalhador, como por exemplo, a admissão de empregado, 
alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos, etc.;

b) Folha de Pagamento; e

c) Outras informações tributárias, trabalhistas e previdenciárias: são 
aquelas previstas na lei nº 8212, de 1991, e em Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.



Impacto do e-Social

• Compreender o que é o e-Social e como ele funciona é fundamental para que os 
gestores possam estabelecer metas para os seus negócios de forma mais 
adequada, alinhando-as ao planejamento estratégico de suas organizações.

• Antes da entrada em vigor das regras, as informações deviam ser enviadas para 
diferentes órgãos: Previdência Social, Receita Federal, Ministério do Trabalho etc.

• Hoje, todas as informações passaram a ser integradas, sendo possível o envio de 
todos os dados por meio de uma única plataforma.

• Isso centraliza as atividades dentro da empresa, facilitando, até certo ponto, a 
gestão e o controle das informações. Por outro lado, no que diz respeito aos 
órgãos de fiscalização, a mudança gera um aumento no controle, trazendo maior 
facilidade para o cruzamento de dados.



Impacto do e-social

• O trabalho foi centralizado, tornando-se mais fácil, também houve um aumento 
significativo na quantidade de informações enviadas, já que o e-Social trouxe 
consigo uma elevação no envio de informações cadastrais e a exigência de novos 
dados, como PPRA, PCMSO, exames médicos e informações sobre demandas 
judiciais na esfera trabalhista, entre outros.

• Para funcionar na prática, o e-Social exige mudanças em setores importantes da • Para funcionar na prática, o e-Social exige mudanças em setores importantes da 
empresa, além de ensejar o Treinamento dos colaboradores, a adequação das 
rotinas e a mudança em velhos hábitos de trabalho. (soluções tecnológicas).

• Embora não tenham ocorrido mudanças na legislação, os empresários devem estar 
atentos à necessidade de cumprir com o prazo de envio de informações pelo 
sistema do e-Social, já que o descumprimento pode implicar penalidades, como 
aplicação de multas, que podem ser dobradas em caso de reincidência.



Legislação que serviu de base para e-Social

• O e-Social está sendo idealizado há alguns anos. 
• Em janeiro de 2007 o Decreto 6022 instituiu o Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped).
• No início voltado para área tributária, por meio do qual as empresas foram 

obrigadas a fornecer, de forma digital e unificada, as informações 
contábeis e fiscais que antes eram registrados em programas, livro e contábeis e fiscais que antes eram registrados em programas, livro e 
formulários apartados.

• Em 17.07.2013, nasce o e-Social. É um modulo do Sped.
• Isso já tem gerado polêmica entre as empresas pelo nível de informações 

que serão prestados e o detalhamento necessário para geração dos 
arquivos.

• O e-Social não cria nova obrigação trabalhista ou previdenciária, mas 
apenas consolida as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 



e-Social
• Identificadores

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 matrícula CEI para as pessoas físicas, foi criado o 
CAEPF – Cadastro de Atividades da Pessoa Física, que será um número 
sequencial, acoplado ao número do CPF.

• Os trabalhadores, por sua vez, terão como identificadores obrigatórios, o • Os trabalhadores, por sua vez, terão como identificadores obrigatórios, o 
CPF e o NIS (NIT, PIS ou PASEP). O par “CPF x NIS” deverá estar consistente 
com o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais e será validado no 
ato da transmissão. Sua inconsistência gerará recusa no recebimento da 
informação.

• Os empregadores deverão dar atenção especial às informações cadastrais 
de seus trabalhadores, certificando-se de sua consistência com o CNIS e, 
se necessário, proceder a regularização das inconsistências antes da data 
de entrada em vigor do eSocial.



Objetivos do e-Social

• Preservar os direitos dos trabalhadores;
• Simplificação dos processos das empresas;
• Melhorar a qualidade das informações do Estado;• Melhorar a qualidade das informações do Estado;
• Dar mais transparência as informações por

consequência aumento da arrecadação;
• e-Social é apenas uma nova forma de se cumprir as 

obrigações existentes;



Descrição Simplificada do Modelo Operacional

• O empregador gera um arquivo eletrônico contendo as informações 
previstas nos leiautes, assina o digitalmente, transformando-o em um 
documento eletrônico nos termos da legislação brasileira vigente de 
maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este 
arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o ambiente nacional arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o ambiente nacional 
do eSocial, que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de 
recebimento e o enviará ao empregador.

• Informações geradas: tributárias, trabalhistas, previdenciárias, de folha de 
pagamentos, admissão, alteração de salários, afastamento, exposição do 
funcionário a agentes nocivos, entre outros. 



Fase de implantação 

• 1º) Fase – informação somente da empresa;

• 2º) Fase – passa a prestar as informações dos • 2º) Fase – passa a prestar as informações dos 
administrados e a relação/vínculo existente;

• 3º) Fase – informações sobre a folha de pagamento, 
competência e classificação dos valores pagos.   



e-Social

• Os prazos para o envio dessas informações através do sistema, variam de acordo 
com quatro principais grupos de empresas, a saber:

• Grupo 1: Empresas que obtiveram faturamento acima de R$78 milhões no ano de 
2016. Os documentos do e-Social devem ser enviados por essas empresas durante 
duas vezes por ano, a saber:

• 1ª entrega: A partir de Agosto/2018 – GFIP  Contribuição Previdenciária.  
Substituição da GFIP para recolhimentos dos FGTS para Agosto/2019 .

• 2ª entrega: A partir de julho/2019 - Documentos sobre saúde e segurança do 
trabalhador

Esse grupo representa 13.707 mil empresas e 
cerca de 15 milhões de trabalhadores, o que 
representa aproximadamente 1/3 do total de 

trabalhadores do país



e-Social

• Grupo 2: Demais entidades empresariais

• As demais entidades empresariais com faturamento até 78 milhões, que não se 
enquadram no primeiro grupo, necessitam enviar as obrigações para o e-Social 
com mais frequência ao longo do ano, confira:

• 1ª entrega: Janeiro 2019 - Folhas de pagamentos dos funcionários

• 2ª entrega : Abril 2019 - Substituição da GFIP para o recolhimento das 
contribuições da previdência. SST – Segurança e Saúde do Trabalhador 01/2020.

• 3ª entrega: Abril 2019 - Substituição da GFIP para o recolhimento do FGTS

Obrigatoriedade de implantação do sistema para todos os entes 
públicos. Janeiro de 2019 a julho de 2019.



e-Social

• Grupo 3: Empresas optantes do Simples Nacional

• As obrigações fiscais para Varejo 2019 das empresas que são optantes pelo 
Simples Nacional, precisam enviar a documentação do e-Social com mais 
frequência neste ano. Confira as datas:

• 1ª entrega: Janeiro - Cadastros do empregador e demais tabelas
• 2ª entrega: Abril - Dados de vínculos dos trabalhadores
• 3ª entrega: Abril - Eventos não-periódicos
• 4ª entrega: Julho - Folhas de pagamento dos colaboradores
• 5ª entrega: Outubro/2019 - Substituição da GFIP para o recolhimento das 

contribuições previdenciárias
• 6ª entrega: Outubro/2019 - Substituição da GFIP para recolhimento de FGTS.
• 7º entrega :Julho/2020 - SST(Dados de Segurança e Saúde do Trabalhador) 



Mudanças trazidas pelo e-Social para pequenas 
e médias empresas

• E é justamente para essas empresas, de médio e pequeno porte, que está o ponto 
mais complexo da questão.

• e-Social exige uma forte reestruturação organizacional.
• Um dos principais gargalos se refere à adaptação dos softwares de folha de 

pagamento. Neste caso, será exigido o investimento na área de T.I. com o 
compromisso de suportar questões como o uso de arquivos Xml, volumetria, 
transmissão via webservices, assinatura digital e conectividade, entre outros.transmissão via webservices, assinatura digital e conectividade, entre outros.

• Esse escopo de obrigações é claramente mais complexo para médias e pequenas 
empresas, entre outros motivos, porque exige infraestrutura e investimento 
financeiro, que, a depender do tamanho das operações da empresa, pode alcançar 
a casa das centenas de milhares de reais.

• Isso porque, vale reforçar, o T.I. não é a única área em que se faz necessário o 
investimento. Toda a empresa precisará ser envolvida no e-Social. 

• O e-Social gera a necessidade das empresas redesenharem processos e rotinas, 
trabalharem a comunicação interna, desenvolverem treinos de gerenciamento, 
definirem responsabilidades e realizarem monitoramento rigoroso do seu sistema.



Mudanças trazidas pelo e-Social para pequenas 
e médias empresas

• Serão ainda relevantes ações como estabelecimento de fluxo padrão para realizar 
contratações, tornando a gestão centralizada, diagnóstico dos processos atuais, 
elaboração de um manual de procedimento e saneamento de cadastro dos 
funcionários, necessário para corrigir todas as divergências entre as informações 
dos empregados disponíveis nas empresas e àquelas nos bancos de dados das 
entidades governamentais de controles e administração de fundos e obrigações, 
como INSS, Receita Federal e Caixa Econômica Federal.como INSS, Receita Federal e Caixa Econômica Federal.

• Toda a gestão de pequenas e médias empresas que estão desatualizadas, assim, 
deverá ser otimizada para que a transição para o novo sistema se dê da melhor 
forma possível, já que, se o sistema for alimentado com dados incorretos, o erro 
poderá sair caro para o empreendedor. 

• É recomendado que os gestores contem com um software especializado para não 
incorrer em falhas e assegurar que as precauções devidas sejam tomadas.



Mudanças trazidas pelo e-Social para pequenas 
e médias empresas

• O sistema contará com funcionalidades como consulta da situação cadastral do 
funcionário (com possibilidade de busca imediata de informações nas bases do 
Cadastro de Pessoas Físicas e do Número de Identificação Social); 

• Calculo automático de valores de verbas rescisórias do empregado, fechamento de 
folha de pagamento, gestão de férias, entre outros.

• A unificação dos dados permite que o governo federal obtenha maior 
centralização na comprovação da realização de obrigações trabalhistas e 
tributárias, já que o cadastro padronizado é capaz de alimentar vários órgãos ao 
mesmo tempo de maneira simplificada.

• Os prazos para envio de dados seguem inalterados, sendo definidos pela 
legislação vigente.



O que o RH pode fazer para se preparar

• A palavra de ordem para quem busca adaptar seus processos e rotinas às 
exigências do e-Social é modernização: a inclusão manual de dados e as chamadas 
“gambiarras” perdem espaço com a chegada do novo sistema.

• Tem que haver um engajamento maior entres os departamentos de RH, 
contabilidade, jurídico e de TI, que podem acessar informações a qualquer 
momento e a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet.momento e a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet.

• Durante o período de adaptação, no entanto, a comunicação deve manter-se 
fluida entre colaboradores e administradores, já que qualquer erro na inserção de 
informações na plataforma digital pode trazer prejuízos e perda de tempo com 
correções.

• O processo de admissão começa antes do início das atividades, de fato, e as 
alterações no contrato, como cargo, salário e carga horária, deverão ser 
informadas assim que se realizarem, não sendo mais possível fazer a assinatura de 
documentos de forma retroativa.



Fiscalização e autuação e as multas que podem 
ser aplicadas

• Folha de pagamento fora da regra
As multas por conta de folhas de pagamento fora do novo padrão começam a 
partir do valor de R$ 1.812,87. É muito importante se adequar às novas regras, 
evitando processos manuais, que estão mais sujeitos a erros.
Irregularidade no ASO
Outro ponto importante é a questão dos exames médicos obrigatórios, previstos no Outro ponto importante é a questão dos exames médicos obrigatórios, previstos no 
artigo 168 da Consolidação das Leias Trabalhistas (CLT) e regulamentados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Norma Regulamentadora NR 7. As multas 
para esses casos podem variar de R$ 402,53 até R$ 4.025,33.
• Os exames obrigatórios:
• Exame periódico;
• Exame de retorno ao trabalho;
• Exame admissional;
• Exame de mudança de função; e
• Exame demissional.



Fiscalização e autuação e as multas que podem 
ser aplicadas

• Dados cadastrais desatualizados
Os dados dos contratos de trabalho da empresa estão atualizados? Saiba que a CLT 
também prevê normas para isso. Estamos falando do art. 41, parágrafo único. As 
multas que podem correr por conta desse tipo de situação podem variar de R$ 201,27 
a R$ 402,54 por trabalhador.
• Atraso na comunicação de admissão
Outra multa recorrente ocorre por conta do atraso na comunicação de admissão de 
um colaborador. Antes do e-Social, o aviso deveria ocorrer até o dia sete do mês 
seguinte, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Agora, é 
preciso que esse aviso ocorra um dia antes do início do trabalho.
• Falta de comunicação de acidente de trabalho
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) tem prazo de aviso de um dia útil para 
o INSS e o e-Social. No caso de óbito do trabalhador, é preciso que essa comunicação 
aconteça de maneira imediata. As multas variam entre os limites do salário de 
contribuição e podem dobrar em caso de reincidência.



Fiscalização e autuação e as multas que podem 
ser aplicadas

• Irregularidade no PPP
As empresas devem oferecer informações sobre os trabalhadores expostos a 
substâncias nocivas à saúde. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o 
documento para fazer esse relatório. Caso não o preencha, a empresa pode sofrer 
multas que variam entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63.

• Irregularidade na RAIS
O RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, que foi substituída pelo e-Social. Os 
dados devem ser enviados dentro do prazo, caso contrário, a organização pode 
receber uma multa cujo valor mínimo é de R$ 425,64 e o valor máximo de R$ 42.564.



O que muda no dia-a-dia das empresas

• Contratação de tecnologia para cumprir as obrigações do e-social;

• Treinamento de pessoal para operacionalização do programa e sistema;

• Novos investimentos e custo operacional maior; e

• Grandes chances de elevação de atuações trabalhistas e tributárias.



Fiscalização Trabalhista

• O MT e Emprego terá, de forma eletrônica, acesso a dados que 
atualmente são levantados somente em fiscalização de campo. Ex.: 
volume de horas extras por período, por empregado.

• Dados como admissão e demissão e descrição de salário por função 
chegarão muito mais rapidamente a fiscalização.



Prazos de informação sobre eventos 
trabalhistas

• Os prazos para informação ficarão muito mais apertado;

• As horas extras precisarão ser informadas até o final do mês de 
competência ( antes as empresas conseguiam informar até o mês 
seguinte);

• Ao se admitir um funcionário, o arquivo com  as informações tem que ser 
transmitida antes que ele inicie as atividades;

• A empresa precisa transmitir ao e-Social  os demais eventos, como aviso 
de férias, afastamento, início de estabilidade, aviso prévio, entre outros.    



Fiscalização Tributária

• A fiscalização conseguirá cruzar dados contábeis e de IR fonte, já 
informado no Sped contábil, com os dados do e-Social; 

• Essas informações permitirá a fiscalização fazer de forma rápida seu 
próprio cálculo sobre a base tributável de contribuição previdenciária.



Acompanhamento de Inconsistências

• Com um volume maior de informações, as empresas terão de despender 
mais recursos não só para alimentação de dados como também para o mais recursos não só para alimentação de dados como também para o 
levantamento de inconsistências pelo Fisco que possam comprometer a 
emissão de certidões negativas de débito.  



Detalhamento e Precisão de Informações

• e-Social tem mais de 20 tabelas com centenas de itens de preenchimento;

• O levantamento revela que o RH, fica no topo da lista das 
responsabilidades, com 53% dos esforços centralizados neste setor. No responsabilidades, com 53% dos esforços centralizados neste setor. No 
entanto, o departamento Financeiro será responsável por 19% dos dados 
necessários, enquanto a área de Cadastro (um departamento ou pessoas 
que realizam a inclusão dos dados cadastrais da empresa ou de novas 
empresas) deve concentrar 9% dos esforços de trabalho. Os 
departamentos Contábil/Fiscal (8%), Medicina do Trabalho (6%) e Jurídico 
(5%) também deverão participar.

• Serão aproximadamente 44 arquivos, somando 1.675 campos que deverão 
ser preenchidos pelas empresas.



Dicas de Especialistas
• Equipe multidisciplinar para mapear o  leiaute do projeto.
• Primeiramente, os especialistas explicam que é importante entender a 

sistemática de adequação ao eSocial e suas três principais etapas: os 
eventos iniciais e tabelas contendo dados cadastrais dos funcionários, 
preenchidos uma única vez; as informações trabalhistas não periódicas –
admissão, demissão, afastamentos e atualizações de registro, por exemplo 
– que deverão ser enviadas quando houver necessidade e, por último, os – que deverão ser enviadas quando houver necessidade e, por último, os 
eventos periódicos, como folha de pagamento, serviços tomados e 
prestados.

• A primeira etapa, composta aproximadamente de 10 arquivos e 538 
campos.

• A 2ª etapa é a mais complicada, pois envolve eventos não periódicos, que 
devem ser informados quando ocorrerem, conta com 20 arquivos, 632 
campos.

• A terceira e última etapa relacionada à folha de pagamento é extensa 
sendo composta por 14 arquivos, 505 campos.



Dicas de Especialistas

• Parte desses dados já devem estar nos vários sistemas ou softwares de 
gestão das empresas.

• Será preciso consolidar as informações nos diversos arquivos XML para 
serem enviados ao eSocial. serem enviados ao eSocial. 

• A organização da empresa será primordial para que todas as tabelas sejam 
preenchidas corretamente e enviadas dentro do prazo.

• Sincronia necessária entre todos os setores envolvidos no intuito de 
consolidar todos esses arquivos em um documento único.



Desafios para as Empresas

• Prazo prorrogado para 2018, revolução nas informações de dados relativos 
aos trabalhadores (empresas lucro real, com faturamento anual, acima de 
78 milhões);

• Preocupação quanto ao volume de autuações tanto fiscais como 
trabalhistas;

• Informações em tempo real facilitará o cruzamento dos dados de valores • Informações em tempo real facilitará o cruzamento dos dados de valores 
retidos na fonte (IR), contábeis e dados sobre salários pagos e encargos 
pagos aos empregados;

• Fiscais trabalhistas terão acesso as informações sobre afastamentos, 
licenças, atestados médicos, horas extras pagas, jornadas de trabalho 
exaustiva, insalubre dentre outras sem ter que se deslocar até empresa;

• O manual de orientação tem um conjunto de mais de 20 tabelas, a maioria 
com centenas de itens para preenchimento.      



Desafios para as Empresas

• O e-Social irá aumentar de forma significativa a visibilidade das empresas;
• As empresas terão menos tempo para retificar eventuais informações 

podendo gerar fiscalização. Diminuir periodicidade de auditoria externa;
• Informações inconsistentes poderá não gerar certidões negativas de 

débitos. O ajuste precisará ser muito mais fino;
• Com o e-Social a fiscalização fará, com base nos dados, os cálculos sobre o • Com o e-Social a fiscalização fará, com base nos dados, os cálculos sobre o 

que considera a base tributável;
• Trabalhista o requinte chega ao ponto de saber a carga de horas 

trabalhadas sem precisar verificar o sistema de ponto;
• A repercussão na área trabalhista será bem mais rigorosa do que a 

tributária;
• O desafio de implantação será muito grande pelo volume e diversidade de 

informações;



• Enquanto o Sped contábil e fiscal se alimenta da contabilidade, contas a 
pagar e da área de compras, o e-Social exigirá muito mais esforço;

• As informações para e-Social: folha de pagamentos, impostos e 
contribuições, cadastros, do financeiro – tributos, recolhimentos, 
pagamentos a terceiros e dados contábeis; 

• Informações sobre ações judiciais, modulo próprio, que será 
implementado na sequencia;

Desafios para as Empresas

implementado na sequencia;
• Sinergia muito maior Recursos Humanos, Contabilidade e jurídico;
• Informações geradas em papel que terão que ir para o sistema, como 

exames admissionais, demissionais, periódicos, atestados médicos;
• A transmissão em tempo real de informações vai exigir uma auditoria 

prévia nas empresas, antes do sistema entrar em vigor sob pena de 
confessar práticas que a empresa adota que violam a legislação. Ex.: 
Empresas que autorizam funcionário a fracionar férias, o que é permitido 
pela legislação;     



Desafios para as Empresas

• Revisão geral sobre a área trabalhista e quadro de  pessoal. Atualização de 
todas as informações; 

• Inventário de todas as ações judiciais trabalhistas em andamento. Próximo 
módulo a ser implantado;

• CAT tem que ser emitido no mesmo dia que ocorrer o acidente de 
trabalho;trabalho;

• Custo  que será gerado para a  adaptação à nova exigência; 
• Treinamento e Sistema Operacional; e 
• Pesquisa entre empresas, já trabalhando sobre as alterações, para cada 

mil funcionários será necessário dois novos funcionários para cuidar do e-
Social.



Até o próximo encontro

• wagner@somatoria.com.br
(11) 3087.58.93(11) 3087.58.93
(11) 97648.85.83 


