
Cartilha 
eSocial

O que vai mudar na nossa 
relação trabalhista e 

previdenciária?



O QUE É O eSocial?O QUE É O eSocial?O QUE É O eSocial?O QUE É O eSocial?

• Nova forma de enviar ao Governo (Ministério do Trabalho, Receita
Federal, Previdência Social e Caixa Econômica Federal (gestora do
FGTS), as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias inclusive de
SST para, um ÚNICO BANCO DE DADOS na internet.

• O eSocial foi instituído pelo Decreto 8.373/14 e mais detalhes estão no
portal www.esocial.gov.br .

• Serão mais de 40 (quarenta) tipos de arquivos diferentes, com
informações muito detalhadas sobre as relações trabalhistas.

• Todos os sistemas de gestão de pessoas do Brasil serão alterados em
função do eSocial.

• O eSocial entrou em vigor em 08/01/2018 para as empresas que tiveram
faturamento de no mínimo R$ 78.000.000,00 em 2016, com previsão
para começar em 16 de julho/2018 para as demais empresas.

• As informações de SST serão obrigatórias para todas as empresas a
partir de janeiro/2019.

• Antes do início, vários procedimentos precisam ser mudados, pois
haverá um detalhamento muito grande no envio das informações.

• Fique atento às NOVAS ORIENTAÇÕES sobre os procedimentos que
precisarão ser seguidos para evitar AUTUAÇÕES e MULTAS a empresa!
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QUAIS OS OBJETIVOS DO eSocial?QUAIS OS OBJETIVOS DO eSocial?QUAIS OS OBJETIVOS DO eSocial?QUAIS OS OBJETIVOS DO eSocial?

• Para o Governo: Maior poder de fiscalização na garantia de
direitos dos trabalhadores e exigência do cumprimento das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pelo
empregador.

• Para os empregadores: maior fiscalização por parte do
governo e do trabalhador e simplificação de processos,
porém esta simplificação só virá quando todos os
procedimentos estiverem adequados ao eSocial.

• Para os trabalhadores: Garantia de Direitos. Os trabalhadores
terão acesso a todos os dados da sua relação laboral com o
empregador através da internet.

• E é para apresentar estes PROCEDIMENTOS que elaboramos
esta Cartilha, que deverá ser seguida pelos empregadores.
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ENTES PARTICIPES DO eSocialENTES PARTICIPES DO eSocialENTES PARTICIPES DO eSocialENTES PARTICIPES DO eSocial

�Estes são os órgãos envolvidos no eSocial:
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OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES QUE SERÃO OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES QUE SERÃO OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES QUE SERÃO OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES QUE SERÃO 
SUBSTITUIDAS PELO eSocialSUBSTITUIDAS PELO eSocialSUBSTITUIDAS PELO eSocialSUBSTITUIDAS PELO eSocial
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PROCESSOS DA EMPRESA AFETADOS PELO eSocialPROCESSOS DA EMPRESA AFETADOS PELO eSocialPROCESSOS DA EMPRESA AFETADOS PELO eSocialPROCESSOS DA EMPRESA AFETADOS PELO eSocial
� As informações enviadas ao eSocial são englobadas pelos seguintes 

processos:

• Admissão de Colaborador

• Afastamento

• Alteração de Contrato de Trabalho

• Alterações de Dados Cadastrais

• Alterações em Tabelas 

• Atestado de Saúde Ocupacional

• Atividades desempenhadas pelo trabalhador

• Comunicação de Acidente de Trabalho

• Condição Diferenciada de Trabalho

• Estabilidade

• Reintegração

• Trabalhador sem Vínculo Empregatício

• Aviso Prévio

• Rescisão do contrato de trabalho

• Folha de Pagamento
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO –––– SUSPENSÃO DE TRIBUTOSSUSPENSÃO DE TRIBUTOSSUSPENSÃO DE TRIBUTOSSUSPENSÃO DE TRIBUTOS

� Caso haja algum processo para não tributação ou não retenção de
tributos, devemos informar no eSocial.

� Este processo deverá ser analisado pelo setor jurídico para avaliar a
veracidade de informações e acompanhamento.

� S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

� Conceito do evento: evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão
de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do
empregador, de entidade patronal com representação coletiva, de
trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no
projeto do eSocial e que tenha influencia no calculo das contribuições,
dos impostos ou do FGTS, e de outras empresas, quando influenciem no
cumprimento das suas obrigações principais e acessórias

� Não devem ser informados nesse evento os processos judiciais que
envolvam matéria trabalhista, sejam reclamatórias trabalhistas ou
seus correspondentes
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TRIBUTAÇÃO DE INSS, IRRF E FGTSTRIBUTAÇÃO DE INSS, IRRF E FGTSTRIBUTAÇÃO DE INSS, IRRF E FGTSTRIBUTAÇÃO DE INSS, IRRF E FGTS

� Todas as empresas terão que informar ao eSocial as tributações e
reflexos nas rubricas de proventos trabalhistas.

� Não será permitido evitar tributação de INSS, FGTS ou Imposto de
Renda que não esteja prevista na legislação (salvo se houver
processo Administrativo em curso).

� Todas as cláusulas de Convenção Coletiva de Trabalho precisarão
ser cumpridas.
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ADMISSÕESADMISSÕESADMISSÕESADMISSÕES

Ao empregado que será contratado, antes de qualquer
procedimento, deverá ser feita a QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
no site da receita federal no link www.esocial.gov.br batimento
de:

• CPF

• PIS

• NOME

• DATA DE NASCIMENTO

• Orientamos para que o próprio candidato ou o empregador
faça. Em caso de algum erro, o candidato deverá corrigir os
dados antes da contratação no órgão competente.

O empregado já deverá ter feito o Exame Médico
Admissional.

As contratações nas empresas privadas serão informadas no
máximo um dia ANTES da Admissão ao eSocial!

Os documentos completos dos novos empregados precisam
chegar ao escritório QUATRO DIAS ANTES da admissão.
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ADMISSÃO PRELIMINAR / OU EFETIVAADMISSÃO PRELIMINAR / OU EFETIVAADMISSÃO PRELIMINAR / OU EFETIVAADMISSÃO PRELIMINAR / OU EFETIVA

� A partir da entrada em vigor do eSocial, em julho de 2018. Todas
pretensões de admissões, deverão ser enviadas ao eSocial com no
máximo um dia útil antes do inicio da efetiva contratação através do
evento S-2190 ou S-2200 .

� S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de
Trabalhador

� Conceito do evento: Este evento registra a admissão de empregado, a
partir da implantação do eSocial. Ele serve também para o
cadastramento inicial de todos os vínculos ativos pela empresa, no
inicio da implantação, com seus dados cadastrais e contratuais
atualizados. As informações prestadas nesse evento servem de base
para construção do "Registro de Eventos Trabalhistas" - RET, que será
utilizado para validação dos eventos de folha de pagamento e demais
eventos enviados posteriormente. Trata-se do primeiro evento relativo a
um determinado vinculo.
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CONTRATO DE EXPERIÊNCIACONTRATO DE EXPERIÊNCIACONTRATO DE EXPERIÊNCIACONTRATO DE EXPERIÊNCIA

� Com o eSocial as empresas terão que realizar as atualizações de
períodos de experiência dos contratos de trabalho através dos Eventos

� S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho

1 - Ao contratar um novo colaborador, o empregador deverá informar no
Evento S-2200 Admissão de Trabalhador que o contrato de trabalho é por
prazo determinado e mencionar data de término do primeiro período de
experiência. (ex.: os primeiros 45 dias de experiência).

2 - Caso o contrato de experiência seja renovado por mais um período, o
empregador deverá informar essa prorrogação no Evento S-2206
Alteração de Contrato de Trabalho. Nesse Evento também deverá ser
informado a data de termino do segundo período de experiência
renovado. (ex.: mais 45 dias referente ao segundo período de
experiência.)

� Obs.: O artigo 451 da CLT determina que o contrato de experiência só
poderá sofrer uma única prorrogação.

3 - Caso o empregado seja efetivado pós período de experiência que já
totalizaram 90 dias (art. 445 CLT), o empregador deve informar no Evento
S-2206 que o contrato passou de determinado para prazo
indeterminado.
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ALTERAÇÕES CADASTRAL E CONTRATUALALTERAÇÕES CADASTRAL E CONTRATUALALTERAÇÕES CADASTRAL E CONTRATUALALTERAÇÕES CADASTRAL E CONTRATUAL

� Enviamos a todos os clientes o FORMULÁRIO DE CADASTRO DO
TRABALHADOR PARA o e – Social – O Preenchimento correto com
todos os dados é de suma importância para atender as exigências do
eSocial.

� Sempre que houver alteração de endereço, estado civil, grau de
instrução e outros, devemos ser informados no mesmo mês, para
envio ao eSocial.

� S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

� Conceito do evento: Este evento registra as alterações de dados
cadastrais do trabalhador, tais como: documentação pessoal,
endereço, escolaridade, estado civil, contato, etc. Deve ser utilizado
tanto para empregados/servidores, inseridos através do evento S-
2200, quanto para outros trabalhadores sem vinculo de emprego cujas
informações foram enviadas originalmente através do evento
especifico de “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de
Emprego/Estatutário – Início”

� Sempre que houver alteração relacionada ao contrato de trabalho,
tais como salario, horário, cargos e funções e outros, devemos ser
informados no mesmo mês, para envio ao eSocial.

� S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho

� Conceito do evento: este evento registra as alterações do contrato de
trabalho, tais como: remuneração e periodicidade de pagamento,
duração do contrato, local, cargo ou função, jornada, entre outros.
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CBOCBOCBOCBO

� A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por Portaria
Ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a
identificação das ocupações no mercado de trabalho.

� Antes do enquadramento de um trabalhador em um cargo e suas
respectivas funções, consultar a CM2, para que não haja equívoco.
Enquadramento equivocado poderá gerar multas e impacto no cálculo
da cota de jovem aprendiz.

� Ex.: Empregado com cargo e função, que exige nível técnico ou
superior, porém o empregado não é portador de diploma que o
habilite aquele cargo ou função.
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COTA DE JOVEM APRENDIZ E PCDCOTA DE JOVEM APRENDIZ E PCDCOTA DE JOVEM APRENDIZ E PCDCOTA DE JOVEM APRENDIZ E PCD

� Levantaremos todos os empregadores que devem
cumprir as cotas de Aprendizes e Pessoas com
Deficiência (PCD).

� Caso haja desligamento de algum aprendiz ou PCD,
deve haver imediata contratação de outro, a fim de
evitar autuações por parte do Ministério do
Trabalho.

Pessoa com deficiência

Lei 8.213/1991 , art. 93

Jovem aprendiz

� Lei 5.452/1943, art. 429

� Lei 10.097/2000
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CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROCONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROCONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROCONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIRO

�A  contratação de estrangeiros será informada  com 
detalhes ao eSocial.

�Antes da contratação de estrangeiros, avise-nos para 
solicitar as informações corretas.

�CNI 104/2013

�Decreto 840/1993
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CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOCONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOCONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOCONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

• A contratação de estagiários deve obedecer à lei
11.788/08, que será exigida no eSocial.

• Os estagiários devem fazer Exame Médico Admissional,
Periódico e Demissional. Lei 11.788/08 art. 14.

• O supervisor do estágio deve ter formação na área do curso
do estagiário (se de nível superior), formação técnica (se de
nível técnico) ou experiência profissional na área (se de
nível médio).

• O supervisor só pode supervisionar até 10 (dez) estagiários.

• Os contratos assinados no mês devem ser enviados ao
setor no mesmo mês, antes de fechar a folha.

� Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao
quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio
deverá atender às seguintes proporções:

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco)
estagiários;

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte
por cento) de estagiários.
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CONTRATÇÃO DE AUTÔNOMOCONTRATÇÃO DE AUTÔNOMOCONTRATÇÃO DE AUTÔNOMOCONTRATÇÃO DE AUTÔNOMO

• Será necessário solicitar ao contribuinte individual 
autônomo, antes da contratação:

1. Qualificação Cadastral – se houver erro não conseguiremos 
informar no eSocial

2. CPF

3. PIS/PASEP/NIT

4. DATA DE NASCIMENTO (Novo!)

• Se declarar Dependentes, será necessário preencher a 
Declaração de Encargos para Fins de Imposto de Renda

• Identificar a atividade para o CBO.

• Se trouxer comprovante que já contribuiu para outras 
fontes, será necessário que esse comprovante identifique o 
CNPJ da empresa, o valor recebido e o valor descontado de 
INSS.

Av. Treze de Maio, nº 23 Sala 522– CEP: 20031-007 - Centro – Rio de Janeiro – RJ                                                
Fone | Celular: (21) 2283-4251 | 96486-0784 - www.cm2.srv.br



CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOCADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOCADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOCADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇO

� Sempre que a empresa iniciar a prestação de serviço envolvendo cessão
de mão de obra, deverá ser enviado para CM2 as informações do
tomador de serviço. O eSocial exigirá que as informações do tomador
de serviço seja enviada antes das informações do trabalhador que foi
alocado para executar os serviços. As informações referente ao
cadastramento do tomador deverá conter:

� Razão Social ou nome Fantasia (nome da obra)

� CNPJ/CEI da obra (CNO)

� Endereço da empresa ou obra (inclusive com CEP correto)

� Informar o CPF do representante legal junto a RFB.

� Em caso de CEI (CNO) informa o CNPJ ou CPF (CEPF) que a matricula esta
vinculada junto a RFB.
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CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇO CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇO CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇO CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇO –––– CONT.CONT.CONT.CONT.

� S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos
Públicos

� Conceito do evento: O evento identifica os estabelecimentos e obras de
construção civil da empresa, detalhando as informações de cada
estabelecimento (matriz e filiais) do empregador, como: informações
relativas ao CNAE Preponderante, Fator Acidentário de Prevenção - FAP,

� alíquota GILRAT, indicativo de substituição da contribuição patronal de
obra de construção civil, dentre outras. As pessoas físicas devem
cadastrar neste evento seus “CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica
da Pessoa Física”. As informações prestadas no evento são utilizadas na
apuração das contribuições incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores dos referidos estabelecimentos, obras e CAEPF. O órgão
público informará as suas respectivas unidades, individualizadas por
CNPJ, como estabelecimento.

� Quem está obrigado: O empregador, na implantação do eSocial e toda
vez que for criado um estabelecimento ou obra, ou ainda, quando for
alterada uma determinada informação sobre um estabelecimento/obra.
O próprio estabelecimento matriz da empresa deve ser cadastrado
nesse evento para correta informação do CNAE Preponderante.

� Prazo de envio: Esse evento deve ser enviado antes do evento “S-2200 –
Cadastramento Inicial do Vinculo de Admissão/Ingresso do Trabalhador”
e do evento “S-1200 - Remuneração do Trabalhador”.

� Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do
evento “S-1000 - Empregador, quando há processos, o envio do evento
“S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judicias”.
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CONTRATAÇÃO DE MEICONTRATAÇÃO DE MEICONTRATAÇÃO DE MEICONTRATAÇÃO DE MEI

� Contratando o MEI para os serviços de Hidráulica, Elétrica, Pintura,
Carpintaria, Alvenaria, Manutenção ou Reparo de Veículos, o
contratante deverá informá-lo no eSocial

� Nos serviços citados, haverá o pagamento de contribuição patronal
previdenciária no valor de 20% da remuneração paga ao MEI.

� Solicitar o número do PIS/PASEP ou NIT.

� Deve ser feita previamente a Qualificação Cadastral.

� LEI COMPLEMENTAR 128/2008, § 5º - B
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TRABALHO INTERMITENTETRABALHO INTERMITENTETRABALHO INTERMITENTETRABALHO INTERMITENTE

� O Contrato de Trabalho Intermitente é uma nova modalidade de
contratação do trabalhador. Considera-se como intermitente
o Contrato de Trabalho no qual a prestação de serviços, com
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados
em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de
atividade do empregado e do empregador, exceto para os
aeronautas, regidos por legislação própria.

� LEI 13.467/2017 – art. 443

� eSocial Evento S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente

� Conceito do evento: este evento tem como objetivo registrar a
convocação para prestação de serviços do empregado com
contrato de trabalho intermitente. Visa, portanto, formalizar e
informar ao eSocial os termos pré-pactuados de cada convocação
para prestação de serviços.

� Quem está obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a
convocação do empregado para a prestação de serviços de
natureza intermitente. Este evento é exclusivo para trabalhadores
admitidos com Categoria [111] – “Empregado com Contrato de
Trabalho Intermitente”.

� Prazo de envio: deve ser enviado antes do inicio da prestação de
serviços para a qual o empregado esta sendo convocado.
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DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE IRRFDECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE IRRFDECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE IRRFDECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE IRRF

• Todos os dependentes para fins de IRRF deverão ter CPF,
Será obrigatório informar todos os dependentes no eSocial.

• Em caso de dependentes em comum, a Declaração deverá
ter a assinatura do cônjuge (IN RFB 1.500/14, artigo 90).

• Uma pessoa só pode ser dependente de uma outra.
Exemplo: um filho só pode ser dependente do pai ou da
mãe.

• Enviaremos modelo de Declaração para ser atualizado para
todos os empregados.

• Quem paga pensão alimentícia não pode deduzir como
dependente o próprio beneficiado com a pensão.

• IN 1.500/2014

• Decreto 3.000/1999

• LEI 9.250/1995
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DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE DE SALÁIO FAMÍLIADECLARAÇÃO DE DEPENDENTE DE SALÁIO FAMÍLIADECLARAÇÃO DE DEPENDENTE DE SALÁIO FAMÍLIADECLARAÇÃO DE DEPENDENTE DE SALÁIO FAMÍLIA

� O salário-família é um valor pago ao empregado (inclusive o
doméstico) e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de
filhos ou equiparados que possua. Filhos maiores de quatorze anos
não têm direito, exceto no caso dos inválidos (para quem não há
limite de idade).

� Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de
renda estipulado pelo governo federal.

� Confira a tabela do Salário-família 2018

� I - CTPS;

� II - certidão de nascimento do filho (original e cópia);

� III - caderneta de vacinação ou equivalente;

� IV - comprovação de invalidez, a cargo da Perícia Médica do INSS, 
quando dependente maior de quatorze anos; e

� V - comprovante de frequência à escolar, quando dependente a partir 
de seis anos.

� PORTARIA MF 15/2018

FAIXA VALOR PAGO

Até R$ 877,67 R$ 45,00

Superior a R$ 877,67 até  R$ 1.319,18 R$ 31,71
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FÉRIASFÉRIASFÉRIASFÉRIAS

• As férias devem ser avisadas com 30 dias de antecedência ao
trabalhador, conforme consta na CLT;

• As Férias poderão iniciar no máximo três dias antes do descanso
semanal remunerado ou feriado;

• As férias devem ser pagas dois dias antes do início do gozo;

• Os pagamentos serão informados no eSocial, no mês do
pagamento. O afastamento e o retorno das férias também serão
informados no eSocial;

• Enviaremos as escalas no mês de dezembro e devem ser
informados os períodos de fruição para o ano seguinte.

• Enviaremos os avisos com 40 dias de antecedência para o
empregado ficar ciente das férias.

• Caso haja alteração na escala, avise-nos.

• Caso as férias não sejam concedidas por parte do empregador
nos prazo estabelecidos em lei, o mesmo estará passivo de
autuação e multas.

• Lei 5.452/1943 e 13.467/2017 – art. 129 ao 148.
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FÉRIAS x RETORNO DE AFASTAMENTO POR MAIS DE 30 DIASFÉRIAS x RETORNO DE AFASTAMENTO POR MAIS DE 30 DIASFÉRIAS x RETORNO DE AFASTAMENTO POR MAIS DE 30 DIASFÉRIAS x RETORNO DE AFASTAMENTO POR MAIS DE 30 DIAS

� Os empregados afastados por parto ou doença/acidente de
trabalho a partir de 30 dias deverão fazer o exame médico de
retorno obrigatoriamente no primeiro dia de retorno (NR 7, item
7.4.3.3).

� Assim, como as férias devem ser pagas com dois dias de
antecedência, as férias só poderão iniciar no 3º dia após o
retorno do afastamento.

� Reforçamos que tanto o exame médico de retorno, quanto o
pagamento e o afastamento de férias precisarão ser informados
no eSocial.

� NR7

� 7.4.3. A avaliação clínica referida no item 7.4.2, alínea "a", com 
parte integrante dos exames médicos constantes no item 7.4.1, 
deverá obedecer aos prazos e à periodicidade conforme previstos 
nos subitens abaixo relacionados:

� 7.4.3.3. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser
realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho
de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta)
dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional
ou não, ou parto.
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DESLIGAMENTOSDESLIGAMENTOSDESLIGAMENTOSDESLIGAMENTOS

� Os Pedidos de Demissão devem ser informados a CM2 no
mesmo dia.

� Caso seja um Término de Contrato de Experiência, informe-
nos 3 (três) dias antes, para elaborar a rescisão contratual.

� Nas dispensas (Aviso Prévio dado pelo Empregador), avise-
nos também com 03 dias de antecedência para elaborar o
aviso.

� Em todos os casos, o empregado deve fazer o Exame
Demissional.

� S-2250 – Aviso Prévio

� Conceito do evento: este evento tem como objetivo registrar 
a comunicação e o possível cancelamento do aviso prévio de 
iniciativa do empregador ou do empregado. Aviso prévio e o 
documento de comunicação, antecipada e obrigatória, em 
que uma das partes contratantes (empregador ou 
empregado) deseja rescindir, sem justa causa, o contrato de 
trabalho vigente.

� Prazo de envio: este evento deve ser enviado em ate 10 (dez) 
dias de sua comunicação.
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AFASTAMENTOS AFASTAMENTOS AFASTAMENTOS AFASTAMENTOS 

� Todos os afastamentos com atestado médico deverão ser
informados no eSocial imediatamente.

� Estas informações tão logo ocorram, a CM2 deverá ser
informada, para envio dos dados ao eSocial.

� Os empregados afastados por mais de 30 dias por doença,
acidente de trabalho ou PARTO deverão fazer
OBRIGATORIAMENTE o exame médico de retorno no primeiro
dia de retorno ao trabalho.

� S-2230 – Afastamento Temporário

� Conceito do evento: evento utilizado para informar os
afastamentos temporários dos empregados por quaisquer
dos motivos elencados na tabela 18 – Motivos de
Afastamento, bem como eventuais alterações e prorrogações.
Caso o empregado que possua mais de um vínculo, é
necessário o envio do evento para cada um dos vínculos.

� Ex.: Afastamentos Temporários:

� Doença; Acidente de trabalho; Licença maternidade; Serviço
Militar...
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EXAMES MÉDICOSEXAMES MÉDICOSEXAMES MÉDICOSEXAMES MÉDICOS

• Todos os empregados deverão fazer os exames médicos,
que serão informados no eSocial.

• Admissional: antes da admissão

• Periódicos: nos prazos previstos

• Demissional: logo após o comunicado do desligamento.
Caso este exame dê o laudo de INAPTO, o empregado não
poderá ser dispensado, devendo ser encaminhado para
perícia médica do INSS.

• Exames complementares: conforme previsto nos laudos, se
houver necessidade, o empregado deverá fazer os exames
complementares dentro dos prazos previstos.

� 7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 
obrigatória dos exames médicos:

� a) admissional; 

� b) periódico; 

� c) de retorno ao trabalho; 

� d) de mudança de função; 

� e) demissional. 

� 7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem:

� a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e 
exame físico e mental; 

� b) exames complementares, realizados de acordo com os 
termos específicos nesta NR e seus anexos. 

• LEI 5.452/1943 – art. 168
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FOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTO
� As informações para a folha de pagamento deverão chegar

até o primeiro dia do mês seguinte ao corresponde.

� Com a entrada em vigor do eSocial, a folha de pagamento
deverá conter informações fidedignas aos procedimentos e
eventos ocorridos no mês.

� Para efeito de folha de pagamento, devemos tomar como
mês comercial todos os evento ocorrido de 1 a 30; 1 a 31;
1 a 28 ou 1 a 29 do mês, ou seja o ponto do empregado
deverá ser apurado de 1 a 30....

� Lei 8.212/91 Art. 32. A empresa é também obrigada a: I -
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social;

� Decreto 3.048/99 Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter,
em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos
de pagamentos;

� CLT Lei 5.452/43Art. 459 - § 1º Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o
quinto dia útil do mês subsequente ao vencido

� Caso as informações sejam enviadas depois e haja
retrabalho para gerar recálculo da folha, haverá a cobrança
de taxa extra.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABLHOSAÚDE E SEGURANÇA DO TRABLHOSAÚDE E SEGURANÇA DO TRABLHOSAÚDE E SEGURANÇA DO TRABLHO

“A área de Saúde e Segurança do
Trabalho é a área mais atingida pelo
eSocial devido à falta de controles atuais.

As empresas precisam se adequar a
ajustar os seus processos, sistemas e
controles em relação a Medicina e
Segurança do Trabalho”.

�José Alberto Maia

�Membro do Comitê Gestor do eSocial –
M.T.E
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PROGRAMAS SST PROGRAMAS SST PROGRAMAS SST PROGRAMAS SST –––– Medicina e Segurança Medicina e Segurança Medicina e Segurança Medicina e Segurança 

� A CM2 orienta que, a empresa consulte a equipe, profissional ou
clinica responsável pelos programas de Medicina e segurança do
Trabalho, para verificar a necessidade de regulamentação e/ou
atualização dos programas, laudos e controles obrigatórios para
esta área. Registramos que, este setor, será o que sofrerá o maior
impacto pelos órgão fiscalizadores.

� Alguns Controles que serão feitos pelo eSocial em relação SST

� NR 6 NR EPI (Controle do Certificado de Aprovação - CA)

� NR 7 PCMSO – (Programa de Controle Medico de Saúde 
Ocupacional)

� NR 9 – PPRA – (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais)

� LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho)

� NR 15 – INSALUBRIDADE (Aposentadoria Especial)

� NR 16 – PERICULOSIDADE

� PPP – (Perfil Profissiográfico Previdenciários)

� CAT – (Comunicado de Acidente de Trabalho)
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BENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOSBENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOSBENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOSBENEFíCIOS PREVIDENCIÁRIOS

� Em caso de informação imprecisa referente as medidas de
prevenção e programas de SST (Saúde e Segurança do Trabalho), o
trabalhador, no ato de requerimento de benefícios previdenciários,
poderá ter seu pedido INDEFERIDO.

Tipos de Benefícios Previdenciários:

� Auxilio Doença

� Auxílio Doença Acidentário

� Acidente de Trabalho

� Auxílio Maternidade

� Aposentadoria invalidez

� Aposentadoria Especial

� Aposentadoria por tempo de contribuição

� Aposentadoria por Idade

� Lei 8.213/91

� Decreto 3.48/99

� IN INSS 77/15

� Lei 13.135/15
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LTCAT LTCAT LTCAT LTCAT –––– Laudo Técnico das Condições Ambientais de TrabalhoLaudo Técnico das Condições Ambientais de TrabalhoLaudo Técnico das Condições Ambientais de TrabalhoLaudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho

• O LTCAT precisa ser atualizado, já que suas
informações serão transmitidas ao eSocial
(descrição de todos os ambientes de trabalho,
todos os riscos e uso de EPI).

• Na contratação de empresas terceirizadas com
cessão de mão de obra os laudos deverão de
entregues (cópia), para que a empresa informe o
seu ambiente com riscos (IN RFB 971/09, art
291).

• Os EPI (Equipamentos de Proteção Individual)
serão informados com seus respectivos CA
(Certificados de Aprovação).

• Lei 8.213/91 Art. 58

• CLT Art. 195

• IN INSS 77/15 Art.258

• IN RFB 971/09 Art. 291

• NR MTE 15
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CAT CAT CAT CAT –––– Comunicação de Acidente de Trabalho e Comunicação de Acidente de Trabalho e Comunicação de Acidente de Trabalho e Comunicação de Acidente de Trabalho e 
PPP PPP PPP PPP –––– Perfil Profissiográfico PrevidenciárioPerfil Profissiográfico PrevidenciárioPerfil Profissiográfico PrevidenciárioPerfil Profissiográfico Previdenciário

• A CAT passará a ser elaborada dentro do eSocial. Para
isso, precisamos informar todos os acidentes de trabalho
no mesmo dia (em caso de morte) ou no primeiro dia
útil após o acidente.

• Informe-nos imediatamente para que possamos enviar
as informações ao eSocial.

• O PPP passará a ser eletrônico a partir do eSocial e ele
contém todas as atividades que o empregado
desempenha.

• Caso haja alguma alteração de atividades ou risco do
empregado, precisamos ser informados ainda dentro do
mesmo mês, para envio ao eSocial.

• O trabalhador terá acesso aos dados do seu PPP.
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CAEPF / CNOCAEPF / CNOCAEPF / CNOCAEPF / CNO

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

� Para as pessoas físicas a matricula CEI passar a ser substituída pelo
CAEPF – Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física, que será
um número sequencial vinculado ao CPF.

� Para as obras de construção civil, que possuem responsáveis pessoas
físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser substituída pelo CNO –
Cadastro Nacional de Obras. As matrículas CEI existentes na data de
implantação do eSocial comporão o cadastro inicial do CAEPF e CNO.

� Junto a Receita Federal, o CNO (Cadastro nacional de obra), será
atrelado ao CNPJ (quando o responsável pela obra for pessoa jurídica)
e CPF (quando o responsável pela obra for pessoa física).
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EFDEFDEFDEFD----REINF REINF REINF REINF 

� A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento
ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

� Nesta declaração, entre outros tributos e impostos, retidos em NF, será
obrigatório a declaração das retenções de 11% ou 3,5% (INSS) e 20%
Previdenciário Patronal que contempla as Lei 9.711/98, Lei 8.212/91 Art.
31 e Lei 12.546/11.

� Retenção de INSS decorrente da Cessão de Mão de obra – INSS retido
em NF, será obrigatório a declaração das retenções de 11% ou 3,5% que
contempla as Lei 9.711/98, Lei 8.212/91 Art. 31 e Lei 12.546/11.

� R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária - Evento que comporta
as informações relativas aos serviços contratados, com as
correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, e

realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, nos termos
do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive quando a empresa
prestadora se sujeitar ao regime da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta – CPRB, consoante preconiza o art. 7º, §6º da Lei nº 12.546,
de 2011.

� Quem está obrigado: As pessoas jurídicas tomadoras de serviços
executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive
as empresas enquadras no Simples Nacional, que prestam serviços
elencados no anexo IV da Lei 123/2006 e em regime de trabalho
temporário que trata a Leis 6.055/74 e 7.855/89
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EFDEFDEFDEFD----REINF  REINF  REINF  REINF  ---- ContinuaçãoContinuaçãoContinuaçãoContinuação

� Retenção INSS na Cessão de Mão de Obra – será obrigatório a
declaração da retenção de INSS na NF de cessão de mão de obra
elencado na lei 9.711/98.

� R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados

� Evento deve ser enviado pelo prestador de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitadas,
contendo as informações relativas aos tomadores dos serviços, com as
correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias
destacadas no documento fiscal.

� Quem está obrigado: Os contribuintes que prestam serviços constantes
sujeitos à retenção dos 11% (ou 3,5%), conforme legislação.

� Prazo de envio: Evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à
emissão da nota fiscal ou fatura, ou antes do envio do fechamento do
evento R-2099 – Fechamento de Eventos Periódicos, o que ocorrer
primeiro, antecipa-se o envio deste evento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
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EFDEFDEFDEFD----REINF  REINF  REINF  REINF  ---- ContinuaçãoContinuaçãoContinuaçãoContinuação

� Desoneração da Folha de Pagamento (CPRB- Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta) – Será obrigatório a declaração da
desoneração da folha de pagamento que é permitido as empresas que
enquadram-se nas atividades ou serviço elencados na Lei 12.546/11 e

� R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB

� Conceito do evento: Evento em que são prestadas as informações pelas
empresas sujeitas ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011,
posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.

� A CPRB incide sobre o valor da receita bruta, em substituição à
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais.

� Quem está obrigado: O contribuinte que desenvolva as atividades
relacionadas no art. 7º ou que fabrique os produtos listados no art. 8º
da Lei nº 12.546, de 2011 e alterações. Os contribuintes considerados
órgãos públicos não deverão enviar esse evento.

� Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês
seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos
Periódicos”, o que ocorrer primeiro.

� Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário.
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DCTFWebDCTFWebDCTFWebDCTFWeb

� DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Trata-se da obrigação
tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de
contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros.
DCTFWeb é também o nome dado ao sistema utilizado para editar a
declaração, transmiti-la e gerar a guia de pagamento.

� A nova declaração e seu sistema substituem a GFIP e o SEFIP. Essa
substituição se dá em conjunto com as escriturações digitais
mencionadas no parágrafo a seguir. Da mesma forma como ocorria com
a GFIP, as informações prestadas na DCTFWeb têm caráter declaratório,
ou seja, constituem confissão de dívida. É, portanto, instrumento hábil e
suficiente para a exigência das contribuições não recolhidas.

� A DCTFWeb é gerada a partir das informações prestadas no eSocial e
na EFD-Reinf, escriturações digitais integrantes do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED). Transmitidas as apurações, o sistema
DCTFWeb recebe, automaticamente, os respectivos débitos e créditos,
realiza vinculações, calcula o saldo a pagar e, após a entrega da
declaração, possibilita a emissão da guia de pagamento
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FLUXO DE INFORMAÇÕESFLUXO DE INFORMAÇÕESFLUXO DE INFORMAÇÕESFLUXO DE INFORMAÇÕES

eSocial
Débitos
Remuneração
Créditos
Salario Família
Salario Maternidade 

EFD-Reinf
Débitos
Retenção INSS NF – Lei 
9.711/98
CPRB – Lei 12.546/2011
Créditos
Retenções INSS NF – Lei 
97.711/98 

DCTFWeb(Sistema)
Recebe e Consolidas as 
informações enviadas pelas 
escriturações.
Apura o saldo a pagar e gera o 
DARF.
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ALGUNS DESAFIOSALGUNS DESAFIOSALGUNS DESAFIOSALGUNS DESAFIOS

• Conscientizar a alta gestão da empresa;

• Mudar a cultura da organização;

• Qualificar o RH perante a nova realidade;

• A comunicação das áreas de DP, RH, Contábil, 
Financeiro, Jurídico e SST será fundamental;

• As informações decorrentes dos Ambientes de Risco 
precisarão ser atualizadas mensalmente no ambiente 
do eSocial;

• Respeitar os prazos para não sofrer multas;

• Cumprir a legislação para evitar a fiscalização, que 
será eletrônica e assertiva;

• Garantir o envio das informações completas, pois 
retificações serão mais custosas. 
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ALGUMAS MULTASALGUMAS MULTASALGUMAS MULTASALGUMAS MULTAS

� 1 – Multa por não informar a admissão do trabalhador

� A multa de R$ 3.000,00 por empregado, que pode dobrar de valor em caso
de reincidência, pode ser aplicada à empresa que não comunicar ao eSocial a
contratação de empregado até um dia antes do início do trabalho. Hoje esta
informação é enviada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAGED que é entregue até o dia sete do mês seguinte ao de contratação.
Esta multa será de R$ 800,00 em caso de empresas enquadradas no Simples
Nacional.

� 2 – Multa por não informar alterações de contrato ou cadastrais do 
empregado

� A multa de R$ 201,27 a R$ 402,54 poderá ser aplicada à empresa que não
informar ao eSocial os dados cadastrais de empregado e todas as alterações
de seu contrato de trabalho.

� 3 – Multa por deixar de comunicar acidente de trabalho

� A empresa poderá receber multa que varia entre os limites mínimo
e máximo do salário de contribuição se não comunicar ao eSocial
imediatamente acidentes de trabalho que resultem no falecimento
do empregado ou não comunicar acidentes de trabalho não fatais
até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. Em caso de
reincidência, a multa poderá dobrar de valor. Esta multa não é
novidade pois também é aplicada atualmente caso não seja
transmitida a CAT ao INSS.
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� 4 – Multa caso não realize exames médicos

� Poderá ser aplicada à empresa a multa de R$ 402,53 até R$ 4.025,33 caso os
exames médicos admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de
função e demissional do empregado não sejam realizados;

� 5 – Multa se não informar o empregado sobre os riscos de seu trabalho

� Poderá ser aplicada à empresa multa que varia de R$ 1.812,87 a R$
181.284,63 de acordo com a gravidade de cada situação, caso a empresa não
ofereça informações ao empregado sobre os riscos que ele corre durante o
trabalho de exposição de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

� 6 – Multa por deixar de informar afastamento temporário do empregado

� Poderá ser aplicada à empresa multa entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63 caso
a empresa deixe de informar o afastamento temporário de empregado
independente do motivo auxilio doença, férias, licença maternidade e outros.
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Algumas Multas e AutuaçõesAlgumas Multas e AutuaçõesAlgumas Multas e AutuaçõesAlgumas Multas e Autuações

� Baixe a Tabela de Multas no portal do M.T.E. – www.mte.gov.br. 
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CERTIFICAÇÃO DIGITALCERTIFICAÇÃO DIGITALCERTIFICAÇÃO DIGITALCERTIFICAÇÃO DIGITAL

� Com a entrada em vigor do eSocial, as empresas terão obrigatoriedade
de enviar todos os eventos oriundos das relações de trabalho
(empregado, estagiário, autônomo, diretores...), sejam estes eventos
Trabalhista e/ou previdenciários , através da Webservice da Receita
Federal do Brasil. A transmissão destes eventos, obedecerá os prazos
previstos nas legislações trabalhistas e previdenciárias. E desta forma, se
faz necessário a conexão diária e constante com o site da Receita
Federal do Brasil, através do uso da certificação ICP A1. Por este
motivo, se faz necessário que a empresa providencie a certificação ICP
“A1”. O prazo para envio deste arquivo de certificação para CM2 É
31/07/2018.

� DATA / /

� Nome e Assinatura______________________________________

� Declaramos que os procedimentos constantes nesta cartilha, fazem
parte do ROL de exigência das legislações trabalhistas e previdenciárias,
e que serão centralizadas e controladas através do eSocial. E portanto,
poderá a qualquer tempo sofre inclusão, alteração ou exclusão de
procedimentos. Na ocorrência de modificação destes procedimentos, a
CM2 atualizará esta cartilha e enviará ao Cliente.
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Termo de ResponsabilidadeTermo de ResponsabilidadeTermo de ResponsabilidadeTermo de Responsabilidade

• Eu _____________________________________________,
portador do CPF , Representante legal da
empresa inscrita no CNPJ , declaro que
recebi a cartilha com os novos procedimentos a serem
seguidos em função do eSocial.

• comprometo-me a enviar as informações conforme as
novas normas previstas nesta cartilha – em função da
implantação do eSocial.

• Declaro estar ciente do risco de autuação, isentando a
empresa de qualquer responsabilidade jurídica e civil, caso
não envie as informações conforme previsto e também
ciente do pagamento adicional em caso de retrabalho.

• Local, data: ______. ___/___/____.

• Assinatura: _____________________________
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