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eSOCIAL.... Chegou a hora !



Responsabilidade do Empregador e do Contador

As informações prestadas ao eSocial são de

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, e toda atenção deve

ser dada ao disposto no artigo 1.177 e parágrafo único do

Código Civil quando diz que os assentos lançados nos livros

ou fichas do colaborador, por qualquer dos prepostos

encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se

houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o

fossem por aquele.

O responsável pelas informações é o contribuinte,

mesmo que ela tenha sido transmitida por TERCEIROS

AUTORIZADOS. Tanto a possibilidade de regresso para

reparar danos causados pelo contador quanto a

solidariedade nos danos causados a terceiros estão

previstas em lei, mas não isentam o empregador da

responsabilidade pela informação.



O que é eSocial ?

O eSocial - Sistema de Escrituração Digital das

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas

- foi instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de

dezembro de 2014.

Art. 8º A Caixa Econômica Federal, na qualidade

de agente operador do FGTS, o Instituto Nacional

do Seguro Social, a Secretaria da Receita Federal

do Brasil, o Ministério da Previdência Social e o

Ministério do Trabalho e Emprego regulamentarão,

no âmbito de suas competências, sobre o disposto

neste Decreto.



Onde surgiu?



Objetivos do eSocial



Objetivos do eSocial

Combater a Sonegação Trabalhista/Previdenciária



Substituição das Obrigações Atuais

O eSocial substituirá o procedimento de envio das diversas declarações,

formulários, termos e documentos relativos a relação de trabalho.

A substituição das informações que são prestadas aos órgãos integrantes

do Comitê Gestor do eSocial em outras declarações e formulários pelas

informações do eSocial, se dará com base na regulamentação de cada

órgão, conforme competência legal para exigência dessas obrigações.

As informações referentes a períodos anteriores à implantação do eSocial

devem ser enviadas pelos sistemas utilizados à época.



Substituição das Obrigações Atuais



Realidade atual



Nova realidade, o que se busca...



Cronograma de Implantação



Cronograma de Implantação

I - em janeiro de 2018, para o 1º grupo, que compreende as

entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais"

do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016,

com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00

(setenta e oito milhões de reais);

II - em julho de 2018, para o 2º grupo, que compreende os

demais empregadores e contribuintes, exceto os previstos

no inciso III; e

III - em janeiro de 2019, para o 3º grupo, que compreende os

entes públicos, integrantes do "Grupo 1 - Administração

Pública" do anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de

2016.



Cronograma de Implantação



Sequencia das Informações



Classificação das Informações

➢ Eventos do eSocial - Iniciais:

➢ Classificação Tributária;

➢ CNAE preponderante;

➢ Exemplo: seguro RAT, FAP;

➢ Indicativo de Cooperativa;

➢ Indicativo de Construtora;

➢ Indicativo de Empresa Desonerada de Folha de

Pagamento.



Classificação das Informações

➢ Eventos do eSocial - Tabelas:

➢ Cadastramento Inicial do Empregador *;

➢ Estabelecimentos e obras *;

➢ Rubricas da folha de pagamento *;

➢ Lotações Tributárias *;

➢ Cargos, Funções e Carreiras;

➢ Ambientes de Trabalho;

➢ Horários e Jornadas;

➢ Processos Administrativos e Judiciais *;

➢ Operadores Portuários.



Classificação das Informações

➢Eventos do eSocial – Não Periódicos

➢ Cadastramento inicial de vínculos;

➢ Admissão do Trabalhador;

➢ Alterações cadastrais e contratuais;

➢ Afastamentos temporários;

➢ Saúde e Segurança do Trabalhador;

➢ Desligamento;

➢ Trabalhador Sem Vínculo de Emprego;



Classificação das Informações

➢ Eventos do eSocial – Periódicos

➢ Remuneração do Trabalhador *;

➢ Pagamento ao Trabalhador **;

➢ Produção rural de PF (aquisição e comercialização) *;

➢ Contratação de avulsos não portuários *;

➢ Informações complementares aos periódicos *;

➢ Eventos de controle do movimento. – reabertura e

fechamento *



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral

Encontra-se disponível para utilização pelo usuário o módulo

de "Qualificação on-line" que permite até 10 (dez) consultas

simultâneas e pode ser utilizado por empregados, empregadores,

contribuintes individuais, etc.

O aplicativo de "Qualificação Cadastral" permite ao usuário verificar

se o Cadastro de Pessoa Física-CPF e o Número de Identificação

Social-NIS (NIT/PIS/PASEP) estão aptos para serem utilizados no

eSocial.



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral



Qualificação Cadastral

Trabalhadores que não necessitam realizar a Qualificação

Cadastral

➢ Estagiários, Bolsistas, Beneficiários de regimes

previdenciários próprios, Servidores Públicos inativos. (só

exemplos)

Nesses casos o eSocial faz apenas a validação na base do

CPF.



Erros Qualificação Cadastral

Alguns erros mais comuns que podem gerar erros na qualificação do

colaborador

➢ CEP

➢ NOME

➢ CPF

➢ PIS/NIS

➢ DEPENDENTES

➢ JORNADAS DE TRABALHO

➢ TIPO DE CONTRATAÇÃO ( MENOR APRENDIZ, ESTAGIO... )

➢ REMUNERAÇÃO (SALARIOS, EXTRAS, COMISSOES...)



Transmissão dos Arquivos – Prazos

I – Eventos Periódicos - até o dia 7 do mês subsequente

II – Cadastro de COLABORADOR- Dia anterior ao início das atividade

III - CAT - 24 horas do acidente, em caso de falecimento o envio

devera ser imediato

IV - Convocação para Trabalho Intermitente – antes do início da

prestação de serviços

V - Aviso Prévio - 10 dias da notificação

VI - Desligamento - mesmo prazo da quitação da rescisão

VII – Aviso de Férias – 30 dias de antecedência ***



Prazos Adotados pela Contam

I – Eventos da folha - até o dia 30 do mês

II – Admissão de COLABORADOR - Enviar com pelo menos 5 dias de

antecedência.

III - CAT – 24 horas do acidente exceto em caso de falecimento que o envio e

imediato.

IV - Convocação para Trabalho Intermitente – Enviar com pelo menos 5 dias

de antecedência.

V - Aviso Prévio - Enviar no mesmo dia.

VI - Desligamento - Enviar com pelo menos 5 dias de antecedência.

VII – Aviso de Férias - Enviar com pelo menos 30 dias de antecedência.***



Possíveis Multas por não cumprimento

➢ Folha de Pagamento

➢ Empresas que não cumprirem com as mudanças e enviar o documento de

acordo com as novas regras ou dentro dos prazos, poderão ser penalizadas

com multas a partir de R$ 1.812,87 podendo dobrar em caso de reincidência.

➢ Férias

➢ Com o eSocial, a não comunicação das férias dos colaboradores, poderá gerar

multa de R$ 170,00 por férias não comunicadas e podendo dobrar em caso de

reincidência.

➢ FGTS

➢ Assim como a RAIS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também

será substituído pelo eSocial. Para as empresas que não efetuarem o depósito,

deixarem de computar a parcela de remuneração ou efetuarem depois da

notificação, poderão receber multas que variam de R$ 10,64 a R$ 106,41 por

colaborador. A reincidência poderá ser cobrada em dobro.

➢ Não informar a admissão do colaborador

➢ Caso o RH não informe a admissão do colaborador dentro do tempo

estabelecido, poderá arcar com as penalidades previstas no artigo 47 da CLT,

podendo gerar multas de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, em caso de

reincidência; e de R$ 800,00 por empregado não registrado, quando se tratar

de microempresa ou empresa de pequeno porte.



Possíveis Multas por não cumprimento

➢ Não informar alterações de contrato ou cadastro

➢ No eSocial, existe uma etapa denominada de saneamento dos dados dos

colaboradores, que visa garantir que as informações dos colaboradores

estejam sempre atualizadas e cumprindo as exigências do eSocial. A multa

poderá ser de R$ 600,00 por empregado quando não forem informados os

dados necessários para o seu registro.

➢ Deixar de comunicar acidente de trabalho

➢ As possíveis multas para o atraso ou por deixar de comunicar acidente de

trabalho varia entre o limite mínimo e máximo do salário de

contribuição, havendo a possibilidade de dobrar o valor em casos de

reincidência.

➢ Não realizar exames médicos

➢ O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é o resultado de diversos exames que

todo colaborador precisa realizar antes de iniciar suas atividades na empresa.

É preciso do ASO em diversos momentos da vida laboral, como na admissão,

retorno ao trabalho, mudança de função, exames periódicos e demissional. O

artigo 201 da CLT prevê que ao não realizar os exames, a empresa está sujeita

à multa que é determinada pelo fiscal do trabalho, podendo ser de R$ 402,53

a até R$ 4,025,33.



Consultar recibos no eSocial Web

➢Através do link https://login.esocial.gov.br/login.aspx podemos consultar os envios

feitos ao eSocial, sempre utilizando o certificado digital da matriz.

➢No Menu Empregador podemos consultar:

➢Dados do empregador e recibos das tabelas enviadas.

➢No Menu Empregado e TVS podemos consultar:

➢Eventos não periódicos e admissão.

https://login.esocial.gov.br/login.aspx


Consultar recibos no eSocial Web



Como a Contam controla o envio do eSocial/Reinf?



Como a Contam controla o envio do eSocial/Reinf?



EFD-Reinf

A EFD-Reinf - Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais foi instituído pela 
Instrução Normativa RFB Nº 1701, de 

14 de março de 2017.



EFD-Reinf



Eventos da EFD-Reinf

Eventos de Tabelas:

✓ Informações do Contribuinte *;

✓ Processos Administrativos e Judiciais *.

* Influi na apuração de tributos



DCTFWeb - Novas forma de emissão das Guias de 

Pagamento - DARF e GRFGTS;

✓ Declaração que substituirá a GFIP e que será gerada a

partir do eSocial, EFD-Reinf e SERO, com apuração

automática dos débitos e, quando for o caso, dos créditos;

✓ Débitos: contribuição previdenciária, contribuição para

outras entidades e fundos, IRRF;

✓ Créditos: Salário-Família, Salário-Maternidade e

Retenções sobre notas fiscais.

* Serviço Eletrônico de Regularização de Obras





Plataforma ZEN

Uma forma de facilitar ao nosso cliente

o acesso as suas informações, de uma

forma rápida e descomplicada.

Plataforma ZEN



Plataforma ZEN

Website: http://www.contam.com.br



Plataforma ZEN

Login e senha serão enviados via e-mail



Plataforma ZEN



Plataforma ZEN



Plataforma ZEN



Igor Renato Moreschi

ti@contam.com.br

Agradecemos a presença

de todos !!!


