


O que é o eSocial
O eSocial é o instrumento de unificação da prestação 

das informações referentes à escrituração das 
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e 

tem por finalidade padronizar sua transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição, 

constituindo um ambiente nacional.
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DECRETO Nº 8.373, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014, 
Art. 2º  
§ 1º  A presta ção das informa ções ao eSocial substituir á, na forma 
disciplinada pelos órgãos ou entidades part ícipes, a obriga ção de 
entrega das mesmas informa ções em outros formul ários e 
declara ções a que estão sujeitos:

I - o empregador, inclusive o doméstico, a empresa e os que forem a eles 
equiparados em lei;
II - o segurado especial, inclusive em relação a trabalhadores que lhe 
prestem serviço;
III - as pessoas jurídicas de direito público da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; e
IV - as demais pessoas jurídicas e físicas que pagarem ou creditarem por si 
rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte - IRRF, ainda que em um único mês do ano-
calendário.



O eSocial é único para todos os empregadores: 
Todo o universo de empregadores do país estará 
sujeito ao mesmo eSocial, desde o doméstico e o 
Micro Empreendedor Individual – MEI até as 
grandes instituições, com ou sem fins lucrativos, 
tanto da iniciativa privada como na esfera 
pública.



Não existe “trabalhadores simplificados, imunes 
ou isentos” . 
Nas áreas trabalhistas e previdenciária, não há 
simplificação, ou seja, todos os trabalhadores 
possuem as mesmas prerrogativas e direitos, com 
complexidade semelhante aos grandes 
empregadores.



Princípios
1. Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
2. Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações;
3. Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas 

pessoas físicas e jurídicas;
4. Aprimorar a qualidade de informações das relações de 

trabalho, previdenciárias e tributárias; e
5. Conferir tratamento diferenciado às microempresas e 

empresas de pequeno porte
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Funcionamento



















Portal WEB

Como é gerado o XML?

eSocial gera o 
arquivo XML <Data> 01/12/10 <Data/>





Cuidados especiais no 
cadastramento inicial

Cabe à pessoa jurídica, para fins de 
enquadramento trabalhista, previdenciário e 

tributário, o correto preenchimento dos 
campos dos leiautes do eSocial. 



Tabelas
1. No eSocial existem dois tipos de tabelas: As Tabelas 

do eSocial e as Tabelas do Empregador.
2. Essas tabelas fazem parte do conjunto de dados 

necessários ao funcionamento do sistema.
3. As Tabelas do eSocial contem o conjunto de dados 

necessários à perfeita identificação de cada situação 
de todos que estejam obrigados ao eSocial.

4. As Tabelas do Empregador complementam os dados 
que identificam o contribuinte e são responsáveis 
por uma série de informações que validam todos os 
demais eventos.



Tabela 1 – Categorias de Trabalhadores
Grupo Cód. Descrição

Empregado 101 Empregado – Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou 
indireta contratado pela CLT.

103 Empregado – Aprendiz
104 Empregado – Doméstico
105 Empregado – contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98
106 Empregado – contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74 

Avulso 201 Trabalhador Avulso Portuário
202 Trabalhador Avulso Não Portuário

Agente Público 301 Servidor Público Titular de Cargo Efetivo
302 Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão

Cessão 401 Dirigente Sindical – informação prestada pelo Sindicato
410 Trabalhador cedido – informação prestada pelo Cessionário

Contribuinte 
Individual

701 Contribuinte individual – Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das 
demais categorias de contribuinte individual

711 Contribuinte individual – Transportador autônomo
721 Contribuinte individual – Diretor não empregado, com FGTS
722 Contribuinte individual – Diretor não empregado, sem FGTS
723 Contribuinte individual – empresários, sócios e membro de conselho de 

administração ou fiscal
781 Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou 

de ordem religiosa
Estudantes 901 Estagiário

902 Médico Residente



Tabela 19 – Motivos de Desligamento
Cód.  Descrição
01 Rescisão com justa causa, por iniciativa do empregador
02 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
03 Rescisão antecipada do contrato a termo por iniciativa do empregador
04 Rescisão antecipada do contrato a termo por iniciativa do empregado
05 Rescisão por culpa recíproca
06 Rescisão por término do contrato a termo
07 Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado

....



CODIGO NOME DTINICIO DTFIM

NatRub – 
Referência 

TAB de 
Natureza 

das 
Rubricas

tpRUB sendo 
VENCIMENTO 

(V=1) 
DESCONTO(D=2) 
INFORMATIVA 

(I=3) 
INFORMATIVA 

DEDUTORA(ID=4) codIncCP codIncIRRF codIncFGTS codIncSIND
REP_DSRre

pDSR rep13repFerias
repRes

c
eSocial1000 Salário 01012014   1000 1 11 11 11 0 S S S S

eSocial1020
Comissões, percentagens ou 
produção 01012014   1207 1 11 11 11 0 S S S S

eSocial1030 Sobreaviso 01012014   1011 1 11 11 11 0 N S S S
eSocial1040 Adiantamento de salário 01012014   5501 1 00 11 00 0 N N N N
eSocial1100 Horas extras 01012014   1003 1 11 11 11 0 S S S S
eSocial1110 Horas extras sobre comissões 01012014   1003 1 11 11 11 0 S S S S
eSocial1130 Adicional noturno 01012014   1205 1 11 11 11 0 S S S S
eSocial1131 Adicional noturno em dobro 01012014   1205 1 11 11 11 0 S S S S
eSocial5060 Faltas 01012014   9209 2 11 11 11 0 S N S N
eSocial5070 DSR sobre faltas e atrasos 01012014   9210 2 11 11 11 0 N N N N
eSocial5080 Estagiários - Faltas e atrasos 01012014   9211 2 00 11 00 0 N N N N
eSocial5090 Vale Transporte - Desconto 01012014   9216 2 00 00 00 0 N N N N
eSocial5100 Alimentação - Desconto 01012014   9220 2 00 00 00 0 N N N N
eSocial5110 Pensão alimentícia – Mensal 01012014   9213 2 00 51 00 0 N N N N

eSocial5180
Contribuição previdenciária 
do empregado (INSS) 01012014   9201 2 31 41 00 0 N N N N

eSocial5182 INSS - Antecipação de Férias 01012014   9201 2 00 43 0 0 N N N N

eSocial5190
Imposto de renda retido na 
fonte – Mensal 01012014   9203 2 00 31 00 0 N N N N

eSocial5193
Imposto de renda retido na 
fonte - PLR 01012014   9203 2 00 34 00 0 N N N N

eSocial9500
Dependente – Remuneração 
Mensal 01012014

 
9989 3 00 56 00 0 N N N N

eSocial9502 Dependente – Férias 01012014   9989 3 00 58 00 0 N N N N









Pontos de Atenção
•Conscientização organizacional a partir dos 
gestores.

•Mudança do perfil do profissional de RH.
•Revisão dos processos internos, com foco na 
integração.

•Qualificação dos cadastros







Reflexos Gerais



São DUAS soluções

Os empregadores de maior porte utilizarão seus 
próprios aplicativos e as informações deverão ser 
transmitidas diretamente de seus sistemas para o 
ambiente do eSocial. 

Para os pequenos empregadores o eSocial vai 
disponibilizar um portal na internet , onde ele pode 
cumprir com todas as suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, através do 
preenchimento fácil e intuitivo de campos destinados 
para esse fim.







Protocolo de envio

•NÃO atesta o cumprimento da obrigação 
acessória;

•Consulta situação;
•Uma mensagem de sucesso no “Protocolo de 
envio” indica que o arquivo se encontra 
estruturalmente OK. 



Recibo de entrega

•Atesta o cumprimento da obrigação 
acessória;

•Uma mensagem de sucesso no “Recibo de 
entrega” indica que o Ambiente Nacional 
recepcionou as informações (os arquivos). 



Prazo para Eventos Periódicos

•Até o dia 07 do mês seguinte, antecipando-se 
o vencimento para o dia útil imediatamente 
anterior, em caso de não haver expediente 
bancário, com fechamento pelo evento S-
1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos.







Movimento

O conjunto de eventos periódicos referentes ao mesmo período de 
apuração corresponde a um “movimento” .
O movimento relativo à Folha de Pagamento presume-se aberto com o 
envio do primeiro evento S-1200 – Remuneração.
Para cada um destes movimentos “abertos” é necessário um 
“fechamento”, para informar ao ambiente do eSocial o encerramento da 
transmissão dos eventos periódicos daquele movimento, em 
determinado período de apuração.
 O evento S-1299 é o Fechamento dos Eventos Periódicos – 
Remuneração. 
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.



Reflexos na RFB





DCTF

Relações de 
trabalho
eSocial

PGDAS
Retenções
Empresas 
SIMPLES

RetençõesContribuições

Dt: 10 do 2° mês 
subsequente

(ou igualar Dt: 20 
mês seguinte)

PIS-COFINS
CPRB

CPRB Prod Rural

Dt: 20 mês 
seguinte

Eventos XML que 
saíram do eSocial

EFD





DCTF-WEB
• Apuração automática dos débitos tributários;
• Integração com servidores da RFB;
• Vinculações dos débitos e créditos tributários;

• Consulta e aproveitamento dos créditos tributários 
disponíveis;

• Compensações;
• Geração do DARF.





Identificadores cadastrais







Situação a  partir do eSocial

CNPJ CPF Imóveis

Equiparado à empresa

Titular de cartório

Produtor rural

Segurado especial

Empregador doméstico

Obra de construção
civil de PFConsórcio Simplificado

de Produtores Rurais
Obra de construção

civil de PJ

Atributos específicosMigração para o CNPJ

Cadastro de Atividades 
Econômicas da Pessoa Física

Cadastro Nacional de 
Obras

Criação da “data do 
primeiro vínculo” no 

CNPJ/Serpro

Atributos específicos



Número de identificação CAEPF

Número identificador da atividade

NNN.NNN.NNN NNNN NN

CPF Sequencial Dígito
Verificador





Providências para início do 
envio das informações ao 

eSocial



Consulta Qualificação Cadastral
Ferramenta simples de consulta que permite ao 
empregador ou trabalhador ter o conhecimento prévio 
do resultado das validações cadastrais que serão 
aplicadas ao eSocial.

CPF
Cadastro de Pessoa Física

CNIS 
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais 











Qualificação Cadastral na 
base do PIS (CAIXA)









Informações adicionais 
• Se o empregado já possuir registro no Cadastro PIS, os 

dados de NOME e DATA DE NASCIMENTO serão 
atualizados pelo próprio empregador, sem a 
necessidade do trabalhador ir até uma agência da 
CAIXA;

• O CPF, se em branco no cadastro do PIS, será 
povoado;

• Para empregadores pessoa física equiparado com 
numero de inscrição CEI, está disponível apenas o 
modulo de cadastramento ON LINE.







Cronograma Publicado

Resolução Comitê Diretivo do eSOCIAL Nº 1 
de 24.06.2015



Art. 1º conforme disposto no decreto nº 8.373, de 11 de 
dezembro de 2014, a implantação do eSocial se dará conforme o 
seguinte cronograma:

I - A transmissão dos eventos do empregador com faturamento 
no ano de 2014 acima de r$ 78.000.000,00 (setenta e oito 
milhões reais) deverá ocorrer

a) A partir da competência setembro de 2016, 
obrigatoriedade de prestação de informações por meio do 
eSocial, exceto as relacionadas na alínea (b);
b) 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.



II - A transmissão dos eventos para os 
demais obrigados ao eSocial deverá 
ocorrer:
a) A partir da competência janeiro de 2017, 
obrigatoriedade de prestação de informações 
por meio do eSocial, exceto as relacionadas na 
alínea b);
b) 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. 



§ 1º O tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido a ser dispensado às microempresas 
e empresas de pequeno porte, ao Micro 
Empreendedor Individual (MEI) com 
empregado, ao empregador doméstico, ao 
segurado especial e ao pequeno produtor rural 
pessoa física será definido em atos específicos 
observados os prazos previstos no caput.

§ 2º 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.














