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O Que é o eSocial

O eSocial é um programa desenvolvido 
pelo Governo Federal que objetiva 
estabelecer uma forma única de envio 
de informações trabalhistas e 
previdenciárias, relativas a contratação e 
utilização de mão de obra onerosa, com 
ou sem vínculo empregatício, bem como 
no envio de informações relacionadas a 
retenção previdenciária devida na 
contratação de pessoas jurídicas.

Assim, o Sistema de Escrituração Fiscal 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Trabalhista e Previdenciárias – eSocial, 
trata-se de uma inovação no envio de 
informações trabalhistas e 
previdenciárias, através de uma
plataforma digital única e centralizada.
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A Quem se Destina

O eSocial se destina a todos os empregadores, 
independentemente do porte da empresa 
(grandes, médias e pequenas empresas), 
inclusive as pessoas físicas que empregarem 
trabalhadores, sendo, nesse caso, equiparadas a 
empresa, empregadores domésticos, bem como a 
Administração Pública Direta e Indireta que 
contratar trabalhadores pelo regime CLT ou 
Regime Geral de Previdência Social. 

IMPORTANTE:

Principais pontos de atenção:

conscientização organizacional a partir dos gestores;

mudança do perfil do profissional de RH;

revisão dos processos internos com foco na integração; e

qualificação dos cadastros.
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Cenário Atual
Atualmente as empresas são obrigadas a enviar,
independentemente do seu seguimento e/ou regime tributário,
várias informações trabalhistas e previdenciárias com o
mesmo conteúdo a diferentes órgãos, por meio de diversos
canais.
Obrigações que serão abrangidas pelo eSocial:

• DIRF;
• GPS;
• GFIP;
• CAGED;
• RAIS;
• PPP;
• Registro de Empregados;
• Folha de Pagamento;
• Formulário de Seguro Desemprego;
• Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização (ex. MANAD), e
• Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
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Importante

O conteúdo das informações trabalhistas e 
previdenciárias foi dividido em dois projetos do SPED:

 eSocial, e

 EFD-ReInf (Informações sobre retenção do INSS na
cessão de mão de obra e empreitada – entre pessoas
jurídicas)

SPED
Fiscal

NF-e

SPED
Contábil

Os softwares deverão ser Integrados para que haja
o menor números de “preenchimentos” por parte
dos usuários.

SPED x e-Social 

e‐Social
EFD ‐ 
ReInf
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O eSocial criou uma nova
legislação tributária, trabalhista e
previdenciária, apenas veio viabilizar o
cumprimento do envio das informações
aos órgãos competentes.

Desta forma, a criação do eSocial tem
por objetivo apenas aproximar a
prática com o já disposto na legislação.

NÃO

12

O e-Social não se trata apenas de transmissão de
informações ao Governo, o mais importante é a
qualidade dessas informações diante da legislação
vigente. Com o eSocial, o Governo terá informações
reais e na íntegra da empresa. A proposta do
Governo é que haja controle absoluto para reduzir a
informalidade e sonegações, além de ter
informações mais rápidas e padronizadas.

Vale lembrar, que uma única informação equivocada
transmitida ao Governo, deixará a empresa sujeita a
possível fiscalização não só dos dados transmitidos em
um determinado mês, mas de todos outros dados dos
últimos cinco anos retroativos.
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Resultados Esperados com a Chegada do eSocial

 Direitos Garantidos

 Processos Simplificados

 Informações Consistentes

 Transparência Fiscal

Entendendo Melhor a Sequência de Transmissão dos Eventos:

           2                                                                                         3

Primeiras
Informações

Eventos Não 
Periódicos

Eventos
Periódicos

RET
(Registro de Eventos Trabalhistas)

- Informação do Empregador
- Arquivo de Tabelas

1
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Quais serão as informações lançadas no eSocial?

Serão lançadas todas as informações trabalhistas, 
previdenciárias, Fundiárias e Tributárias, relacionados:

 Informações do Empregador;

 Tabelas de Eventos;

 Registros/Informações dos Trabalhadores;

 Remunerações/rendimentos do trabalho assalariado 
com e sem vínculo empregatício, e

 Comercialização da Produção Rural da PF.

Fases do eSocial
Carga Inicial e de Tabelas (Fase 1)

A primeira fase de envio de eventos ao eSocial será composta

por:

 S-1000 (Informações do Empregador / Contribuinte / Órgão Público)

 S-1005 (Estabelecimentos e Obras/Unidades de Órgão Público)

 S-1010 (Tabelas de Rubricas)

 S-1020 (Tabela de Lotações Tributárias)

 S-1030 (Tabela de Cargos / Empregos Públicos)

 S-1035 (Tabela de Carreiras Públicas)

 S-1040 (Tabela de Funções / Cargos em Comissão)

 S-1050 (Tabela de Horários / Turnos de Trabalho)

 S-1070 (Tabela de Processos Administrativos e Judiciais)
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Fases do eSocial
Carga  Inicial  e  de  Tabelas  (Fase  1)  –  Conceitos  dos  Eventos  e 

Comentários

 S-1000 (Informações do Empregador / Contribuinte / Órgão Público)

Nesse evento são discriminadas informações que influenciarão a 

apuração correta das contribuições previdenciárias e dos depósitos do 

FGTS, tais como: 

-Classificação Tributária do contribuinte;

-SIAFI é Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, 

consiste em um código formado por 6 dígitos apenas para órgãos públicos.

-Natureza Jurídica (Iniciados com 101-5 / 104-0 / 107-4 / 116-3 são órgãos 
públicos).

-Registro do Ponto Eletrônico, dentre outros.

Fases do eSocial
Carga Inicial e de Tabelas (Fase 1) – Conceitos dos Eventos e

Comentários

 S-1005 (Estabelecimentos / Obras / Unidades de Órgãos Públicos)

Nesse evento identificados os estabelecimentos e obras de

construção civil da empresa, detalhando as informações de cada

estabelecimento (matriz/filiais) do empregador, como:

-CNAE Preponderante;

-FAP Fator Acidentário de Prevenção;

-GILRAT é o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente

dos Riscos do Ambiente de Trabalho. Equivale ao antigo SAT, Seguro de

Acidente de Trabalho;

-Dentre outros dados;
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Fases do eSocial
Carga Inicial e de Tabelas (Fase 1) – Conceitos dos Eventos e

Comentários

 S-1010 (Tabela de Rubricas)

É um registro que identifica todas as verbas trabalhistas. Será

necessário fazer a correlação das rubricas dos sistemas de folha de

pagamento (Software Houses) com as informações da Tabela 3 do eSocial.

-O empregador pode manter a sua própria Tabela de Rubricas utilizada

atualmente, não sendo obrigatória a modificação da descrição.

-Este evento exige uma análise prévia da Tabela de Rubricas do empregador

e verificar as incidências para o FGTS, Previdência Social, Imposto de Renda

Retido na Fonte e Contribuição Sindical Laboral.

Fases do eSocial
Carga Inicial e de Tabelas (Fase 1) – Conceitos dos Eventos e

Comentários

 S-1010 (Tabela de Rubricas)

A Tabela 3 do eSocial está organizada da seguinte forma:

‐1º Digito igual a 1 = Verbas relacionadas aos proventos/rendimentos dos

trabalhadores.

‐ 1º Digito igual a 2 = Prêmios, empréstimos, vestuários e equipamentos,

reembolsos e insuficiência de saldo.

‐ 1º Digito igual a 3 = Verbas relacionadas aos contribuintes individuais e

outras.

‐ 1º Digito igual a 4 = Complementação salarial de auxílio-doença e salário

maternidade.
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Fases do eSocial
Carga Inicial e de Tabelas (Fase 1) – Conceitos dos Eventos e

Comentários

 S-1010 (Tabela de Rubricas)

‐1º Digito igual a 6 = Saldo de Salários na rescisão contratual, verbas

indenizatórias e multas.

‐ 1º Digito igual a 7 = Proventos de aposentadorias, reserva, reforma ou

pensão pagos por Previdência Pública.

- 1º Digito igual a 9 = Bases.

Já no segundo dígito caracteriza a descrição conceitual, famílias de rubricas,

por exemplo 1300 o digito 1 refere-se a proventos e o dígito 3 a Participações

em Lucros ou Resultados PLR.

Fases do eSocial
Carga  Inicial  e  de  Tabelas  (Fase  1)  –  Conceitos  dos  Eventos  e 

Comentários

 S-1010 (Tabela de Rubricas)

Quanto às rubricas do empregador a serem enviadas ao eSocial, orienta-

se o que segue:

Considerando que a tabela de rubricas do empregador é formada 

ao longo do tempo, pode ocorrer que rubricas tenham sido criadas para 

alguma situação passada e que não se pretende mais utilizá-las no 

período de vigência do eSocial. Recomenda-se que tais rubricas não 

sejam enviadas ao eSocial, ou seja, que sejam  enviadas  ao  eSocial 

APENAS aquelas rubricas que serão efetivamente utilizadas nos eventos 

de remuneração e de pagamentos do eSocial;
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Fases do eSocial

Fase 1 (Carga Inicial e eventos de Tabelas)

S-1020 (Tabelas de Lotações Tributárias)

Identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do

código FPAS, a obra de construção civil, a contratante de serviço ou outra

condição diferenciada de tributação, que ocorre quando uma

determinada unidade da empresa possui código de FPAS/Outras

Entidades e Fundos distintos. Lotação tem conceito estritamente

tributário. Influi no método de cálculo da contribuição previdenciária para

um grupo de segurados específicos. NÃO SE CONFUNDE COM O LOCAL

DE TRABALHO DO EMPREGADO.

Fases do eSocial

Fase 1 (Carga Inicial e eventos de Tabelas)

 S-1020 (Tabelas de Lotações Tributárias)

O empregador/contribuinte/órgão público deve ter 

necessariamente uma lotação tributária informada neste evento. Trata-

se normalmente de lotação no código 01 (Setor, departamento, 

estabelecimento ou conjunto de estabelecimento) da Tabela 10 – “Tabela 

de Lotações Tributárias” para os seus trabalhadores, que será usada em 

outros eventos, como o “S-1200 – Remuneração do Trabalhador 

vinculado ao Regime Geral de Previdência Social”. Os demais casos são 

usados de acordo com as especificidades de cada código.
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Fases do eSocial
Eventos Não Periódicos (Fase 2)

A segunda fase de envio de eventos ao eSocial será composta

por:

 S-2190 (Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar)

 S-2200 (Cadastramento inicial do vínculo)

 S-2205 (Alteração de dados cadastrais)

 S-2206 (Alteração do Contrato de Trabalho)

 S-2230 (Afastamento Temporário)

 S-2250 (Aviso Prévio)

 S-2260 (Convocação para Trabalho Intermitente)

 S-2298 (Reintegração)

 S-2299 (Desligamento)

Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-2190 Admissão do Trabalhador – Registro Preliminar

Este evento é opcional, a ser utilizado quando não for possível

enviar todas as informações do evento “S-2200 – Cadastramento

Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador” até o final do dia

imediatamente anterior ao do início da respectiva prestação do serviço.

Deve ser informado: CNPJ/CPF do empregador, CPF do trabalhador,

data de nascimento e data de admissão do empregado. É

imprescindível o envio posterior do evento S-2200 para complementar

as informações da admissão e regularizar o registro do empregado.
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Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do

Trabalhador

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/órgão público, no início da

implantação, com seus dados cadastrais e contratuais atualizados.

Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho

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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Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-2230 Afastamento Temporário

Evento utilizado para informar os afastamentos temporários 

dos empregados/servidores e trabalhadores avulsos, por quaisquer dos 

motivos elencados na tabela 18. Cada tipo de afastamento tem um 

determinado prazo de envio das obrigações ao eSocial, deve-se analisar 

inclusive a somatória de atestados.
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Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

A terceira fase de envio de eventos ao eSocial será composta por:

 S-1200 (Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS)

 S-1202 (Remuneração de Servidor Vinculado a RPPS)

 S-1207 (Benefícios Previdenciários - RPPS)

 S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho)

 S-1250 (Aquisição de Produção Rural)

 S-1260 (Comercialização da Prod Rural PF)

 S-1270 (Contratação de Trabalhadores Avulsos não Portuários)

 S-1280 (Informações Complementares aos Eventos Periódicos)

 S-1298 e 1299 (Reabertura e Fechamento dos Eventos Periódicos)

 S-1300 (Contribuição Sindical Patronal)

Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-1200 Remuneração de Trabalhador vinculado ao RGPS)

Para cada trabalhador deve ser enviado um único evento - 

Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de 

Previdência Social” no período de apuração (competência), 

contemplando toda a remuneração, detalhada por rubricas. Já o 

registro S-1202 é específico para ao  RPPS.



18

Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-1207 Benefícios Previdenciários - RPPS

São as informações referentes ao pagamento das

aposentadorias, pensões e demais benefícios dos segurados, no mês de

referência.

 S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

São as informações prestadas relativas aos pagamentos

referentes aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo

empregatício e o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados

(PLR). Aplica-se também aos benefícios pagos por RPPS.

Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-1280 (Informações Complementares aos Eventos

Periódicos)

Este evento é utilizado para prestar informações que afetam o

cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações

pagas, devidas ou creditadas por empregadores/contribuintes, em

função da:

-Desoneração de folha de pagamento;

-Atividades concomitantes dos optantes do Simples Nacional com

tributação previdenciária substituída e não substituída
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Fases do eSocial
Eventos Periódicos (Fase 3)

 S-1300 (Contribuição Sindical Patronal)

Este evento registra o valor a ser pago relativo às contribuições

sindicais e a identificação dos sindicatos para os quais o

empregador/contribuinte/órgão público efetuará as respectivas

contribuições.

Lógica do Sistema

O eSocial foi criado para transmitir informações agrupadas por
meio de eventos, os quais devem ser encaminhados em uma
sequência lógica.

A sequência a ser observada conduz ao conceito de
“empilhamento”, de modo que as informações transmitidas nos
eventos iniciais dos trabalhadores serão usadas nos eventos
seguintes e para se alterar um dado de evento antigo há que se
verificar as consequências/repercussões nos eventos posteriores.
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Identificadores e Qualificação Cadastral 

a) Identificador: os empregadores serão identificados apenas pelo
CNPJ, se pessoa jurídica, e apenas pelo CPF, se pessoa física.

- pessoas físicas que utilizam a matrícula CEI, foi criado o CAEPF –
Cadastro de Atividades 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, que será
sempre vinculado a um CNPJ ou a um CPF. As matrículas CEI
existentes na data de implantação do eSocial relativas a obras,
comporão o cadastro inicial do CNO.
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Os empregadores deverão dar maior atenção à 
atualização das 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. 

A inconsistência nesses dados do trabalhador gerará 
recusa no recebimento do evento “S-2200 – 
Cadastramento Inicial do Vínculo de Admissão/Ingresso 
do Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo 
Emprego/Estatutário – Início”, que são os eventos que 
alimentam o “Registro de Eventos Trabalhistas – RET”. 

Ambientes do eSocial

Identificação do ambiente: antes de dar início ao preenchimento dos 
eventos, deve-se definir o ambiente em que serão preenchidos tais 
eventos:
 
Existem duas espécies de ambientes no eSocial, a saber: 

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

b) Produção restrita - Ambiente de teste no qual as 
informações do empregador não serão validadas com os 
sistemas externos e não produzirão efeitos jurídicos.
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Conceitos e regras Importantes:

A folha de pagamento deve ser elaborada MENSALMENTE, de
maneira coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização, deverá:

a) discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou
serviço prestado;

b) agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual;

c) destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;

d) destacar as parcelas integrantes e não integrantes da
remuneração e os descontos legais; e

e) indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada
segurado empregado ou trabalhador avulso.

Fechamento da Folha de Pagamento e o eSocial (S-1299 –
encerramento de eventos periódicos)

Após realizado o fechamento e apuração de valores da folha
de pagamento, por competência, a empresa procederá o
envio do evento periódico – Fechamento – S-1299.

Importante ressaltar que até o momento não haverá a
possibilidade de validar um único arquivo em formato texto da
folha de pagamento, deverá ser encaminhado um arquivo
XML para cada empregado. Foi criada a possibilidade do
arquivo ser enviado através “lotes”, para o envio de 100 ou
mais XML de uma só vez.

A versão 2.3 do e-Social criou o evento S-1295, como
solução de contingência para o caso de a empresa não
conseguir fazer o fechamento dos eventos periódicos
através do S-1299 – mantido na versão 2.4.

O prazo de envio será até o dia 07 do mês subsequente,
sendo este dia não útil, deverá ser antecipado seu envio para
o primeiro dia útil anterior.
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Tabela de Natureza das Rubricas a serem informadas na Folha de Pagamento 

Tabela 3
O empregador deverá informar:

 9950 - Horas extraordinárias – Banco de horas Quantidade (em número 
decimal com dois dígitos) de horas extraordinárias incorporadas ao 
banco de horas. 

 9951- Horas compensadas – Banco de horas Quantidade (em número 
decimal com dois dígitos) de horas compensadas no banco de horas. 

 no mês de início da obrigatoriedade de utilização do eSocial, 
havendo saldo no banco de horas até o mês anterior, ele deve ser 
informado em rubrica informativa, vinculada à natureza 9950, da Tabela 
3; 

A quantidade de horas extraordinárias trabalhadas e compensadas dentro 
do mesmo mês NÃO devem ser informadas nessas rubricas (informação no 
MOS atendendo a lei da Reforma Trabalhista).

Registro de Eventos Trabalhistas - RET

Trata-se de uma base de dados localizada dentro do 
ambiente nacional do eSocial denominada Registro 
de Eventos Trabalhistas (RET). 
Esta base de dados (RET) será alimentada com as 
informações lançadas nos Eventos não periódicos e 
periódicos. 
Todos os eventos, ao serem transmitidos, passarão 
por validação e somente serão aceitos se 
estiverem consistentes com o RET.
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Implementação do eSocial

Procedimentos Internos para Adequação

1. Ordem e coerência de informção de cadastro do trabalhador; (Qualificação cadastral)

2. Revisão de Processos Empresarias: RH, Direção e Gestção;

Exemplos: Processos admissionais (contratações e simetria entre o setor de
Recrutamento e Seleção e o DP), conscientizar gestores para o correto fornecimento de
informações para alimentação do sistema, seguindo os prazos estabelecidos pelo e-
Social;

3. Treinamento e Capacitação dos Gestores, analistas e assistentes de RH, para a
aplicação correta da Legislação Trabalhista e Previdenciária no dia-dia da rotina de
administração de pessoal;

4. Contratação de Software de folha de pagamento compatível com o webservice do
eSocial, visando também a integração das áreas, além da realização de treinamento e
uso do mesmo;

5. Ter a disposição dados atualizados do empregador conforme contrato social atualizado
e base de dados da Receita Federal (endereço, CNPJ, sócios etc.), além das
informações atualmente utilizadas nas tabelas de incidências (rubricas da folha), para
adequação e alimentação do Registro de Eventos Trabalhistas – RET.

48

Novo Cronograma Faseado
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Cronograma Detalhado

Empresas com faturamento superior a R$ 78.000.000,00 no ano de
2016

 as informações constantes dos eventos do cadastro do
empregador e tabelas deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas do dia 8 de janeiro de 2018 e atualizadas desde então;

 as informações constantes dos eventos dos dados dos
trabalhadores e seus vínculos com as empresas - não periódicos,
deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas do dia 1º de março
de 2018, conforme previsto no Manual de Orientação do eSocial
(MOS); e

 as informações constantes da folha de pagamento – eventos
periódicos, deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas de 1ºde
maio de 2018, referentes aos fatos ocorridos a partir dessa data.

A prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e
Segurança do Trabalhador (SST) deverá ocorrer a partir de janeiro de
2019.

Cronograma Detalhado

Demais empresas, exceto órgãos públicos.

 as informações constantes dos eventos do cadastro do
empregador e tabelas deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas do dia 16 de julho de 2018 e atualizadas desde então;

 as informações constantes dos eventos dos dados dos
trabalhadores e seus vínculos com as empresas - não periódicos,
deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas do dia 1º de
setembro de 2018, conforme previsto no Manual de Orientação do
eSocial (MOS); e

 as informações constantes da folha de pagamento – eventos
periódicos, deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas do dia
1º de novembro de 2018, referentes aos fatos ocorridos a partir
dessa data.

A prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e
Segurança do Trabalhador (SST) deverá ocorrer a partir de janeiro de
2019.


