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eSocial 

 

O eSocial é um projeto do Governo Federal que vai coletar as informações descritas no Objeto 

do eSocial, possibilitando aos órgãos participantes do projeto sua efetiva utilização para fins 

previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS. Os empregadores irão prestar 

informações de forma unificada e padronizada, eliminando erros e reduzindo custos 

operacionais. 

Atualmente os empregadores são obrigados a informar diversas declarações e documentos 

que possuem as mesmas informações, e muitas vezes não o fazem com coerência dos dados 

exigidos.  

Neste momento crucial para adaptação das empresas, o palestrante trará esclarecimentos e 

orientações para auxiliar os empresários e profissionais de RH. 

 

DEFINIÇÃO 

O eSocial (ou folha de pagamento digital) é a sigla para o Sistema de Escrituração Fiscal Digital 

das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, e faz parte do Sistema Público de 

Escrituração  Digital (Sped), lançado em 2007. 

 

MUDANÇAS 

O eSocial muda a forma como as empresas lidam com as obrigações fiscais, tributárias, 

previdenciárias e trabalhistas. Quando estiver em pleno funcionamento, o sistema vai unificar 

o envio dos dados sobre os trabalhadores para o Governo Federal e permitir que as empresas 

prestem as informações em uma única vez, através de meio eletrônico. 
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OBRIGATORIEDADE 

O e Social será obrigatório para todas as empresas do Brasil, qualquer que seja o porte – do 

Microempreendedor Individual (MEI), passando por pequenas, médias e grandes empresas. 

 

CRONOGRAMA 

 

ÓRGÃOS DO GOVERNO 

O projeto envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da 

Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal. 

Dessa maneira, o eSocial abrange todas as informações  fiscais, previdenciárias e trabalhistas 

prestadas a esses órgãos. O Ministério do Planejamento também é parte do projeto, com a 

função de equalizar os interesses de todas as esferas envolvidas.  

BENEFÍCIOS 

O Governo espera reduzir a burocracia para as empresas e facilitar a fiscalização das 

obrigatoriedades fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Nove obrigações feitas 

mensalmente e anualmente pelas empresas para diversos órgãos (como o Caged, Rais, Dirf e 

Gfip) serão substituídas por um único envio, diretamente para o sistema do eSocial. Nesse 

ambiente digital, os órgãos envolvidos acessarão as informações de seu interesse. Como o 

eSocial irá integrar todas as informações sobre os empregados, a análise e  cruzamento de 

dados ficarão mais fáceis para o Governo. 
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ATIVIDADES 

Exemplo de atividades afetadas pelo eSocial: cadastramento de trabalhadores, eventos 

trabalhistas diversos (como admissão, demissão, afastamento, aviso prévio, férias,  

comunicação de acidente de trabalho, , mudança de salário, obrigações de medicina do 

trabalho, folha de pagamento, ações judiciais trabalhistas, retenções de contribuições 

previdenciárias), imposto de renda retido na fonte, informações sobre FGTS, entre outras. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

FUNCIONAMENTO 

O empregador poderá acessar o site www.esocial.gov.br para enviar os dados ou fazer uma 

conexão direta entre o software usado pela empresa com o sistema do eSocial. Após a 

verificação da integridade das informações, a Receita vai emitir um protocolo do recebimento 

e o enviará ao empregador. 

 
COMO ENVIAR AS INFORMAÇÕES AO ESOCIAL? 
 
O eSocial não possui um Programa Validador das informações (PVA), todo o ambiente é em 
Web Service, permitindo a entrega das informações somente através de arquivos XML, os 
quais só podem ser enviados com o uso de certificado digital, que assinará eletronicamente as 
informações contidas no XML enviado. 
 
O Web Service receberá o XML enviado e retornará, em um primeiro momento, um XML com 
o protocolo do recebimento das informações e, posteriormente ao processamento das 
informações, um novo XML retornará com o número do recibo deste processamento, caso seja 
processado com sucesso, ou a inconsistência de informações no XML enviado originalmente. 

 

CERTIFICADO DIGITAL 

 
Para envio das informações ao Web Service do Governo, deve-se utilizar Certificado Digital ICP, 
A1 ou A3, da própria empresa ou com procuração na Receita Federal do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal. 
A exceção para envio através de código de acesso é aplicada somente: 


Ao Microempreendedor Individual (MEI) com empregado, o segurado especial e o empregador 
doméstico; 


Micro e pequena empresa optante do Simples Nacional que possua até 3 empregados, 
excluindo os empregados afastados em razão de aposentadoria por invalidez; 


http://www.esocial.gov.br/
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Contribuinte individual equiparado à empresa e o produtor rural pessoa física que possua até 7 
empregados, excluindo os empregados afastados em razão de aposentadoria por invalidez. 

 

VOLUME DE INFORMAÇÕES 

Juntas, todas as empresas brasileiras deverão gerar e enviar 200 milhões de arquivos por mês, 

segundo a previsão da Receita Federal. A expectativa é de que 50% desse volume mensal seja 

enviado perto do dia de fechamento da folha de pagamento. Com essa expectativa, a Receita 

Federal afirma que o sistema do eSocial está preparado tecnologicamente para receber esse 

volume de informações sem erros. 

 
AMBIENTES DO ESOCIAL 

 
Hoje, o eSocial conta com dois ambientes para envio das informações: 
 
Ambiente de Produção – Ambiente oficial do eSocial, onde as informações que são enviadas, já 
são as informações oficiais declaradas ao Governo; 
Ambiente de Produção Restrita (Dados Reais) – Ambiente de teste do eSocial, porém devem 
ser usados dados reais e não fictícios. 
 
 

TIPOS DE REGISTROS ENVIADOS 
 
As informações enviadas ao eSocial são dividias em registros de eventos: 
 
-Eventos Iniciais 
-Eventos de Tabelas 
-Eventos Não Periódicos 
-Eventos Periódicos 
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26/04/2018 

CARGA INICIAL – 1ª FASE 
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
 No cartão do CNPJ, podemos obter dados que serão confrontados pelo eSocial: 
 
-Data de abertura 
-CNAE preponderante 
-Natureza Jurídica 
-Endereço 
 
S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
 
Tipo de Inscrição 

 

 

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Tipo de Inscrição 
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Classificação Tributária 

 

 

S-1000 – Informações do Empregador/ Contribuinte/Órgão Público 
Classificação Tributária 
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Natureza Jurídica 

 

 

 
 

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte /Órgão Público 
Natureza Jurídica 

 

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Desoneração da Folha de Pagamento 

 

 

PRIMEIRO PASSO NAS EMPRESAS 
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O primeiro passo será o cadastramento dos empregados que têm cadastro de trabalho ativo 

cm a empresa. Assim, não haverá a necessidade de informar os dados de quem já saiu da 

empresa. O modelo de identificação será modificado, para evitar o cruzamento de diversos 

registros. As empresas serão identificadas somente pelo CNPJ e os trabalhadores pela dupla 

CPF e Número de Identificação Social (NIS), que pode ser o PIS/ PASEP ou NIT. Por isso, é 

importante que as empresas comecem o processo revisando as informações cadastrais dos 

empregados, para evitar inconsistências. 

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Contato 

 

 

 
Carga Inicial – 1ª Fase 
 

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

 
Conceito: Identifica os estabelecimentos e obras de construção civil da 
empresa, detalhando as informações de cada estabelecimento (matriz e 
filiais) do empregador/contribuinte/órgão público, como: CNAE 
Preponderante, FAP, alíquota GILRAT, indicativo de substituição da 
contribuição patronal de obra de construção civil, dentre outras. Nota: o 
eSocial validará a alíquota GILRAT de acordo com o CNAE preponderante 
do estabelecimento, não sendo aceita alíquota diferente, salvo caso de 
processo administrativo ou judicial. 
 

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

 
GILRAT – Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes 
dos Riscos do Ambiente de Trabalho (antigo SAT) 

 

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

Públicos 
 
GILRAT – Processo administrativo/judicial 

 

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

Públicos 
 

FAP – Processo administrativo/judicial 
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S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos 
Públicos 

 

Forma do registro de ponto 

 

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

Públicos 
 
Contratação de aprendiz 

 

 

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

 
Contratação de PCD 
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S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias 
 
Conceito: 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. 
Esta tabela tem conceito estritamente tributário, influenciando no método de cálculo da 
contribuição previdenciária para um grupo de segurados específico. 
 

 

 
S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias 

 
Processo administrativo/judicial ref a alíquota de terceiros 

 

No sistema, em relação às tabelas S-1000, S-1005 e S-1020, temos que verificar os seguintes 
campos. 
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S-1010 – Tabela de Rubricas 

 
Conceito: Detalha as informações das rubricas constantes da folha de pagamento, permitindo 
a correlação destas com as constantes na Tabela 3 do eSocial. 
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S-1010 – Tabela de Rubricas Processos administrativos/judiciais 
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No sistema referente ao registro S-1010, temos que verificar os seguintes campos nos eventos 
do usuário. 
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S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos 
 
Conceito: Informações de identificação do cargo, inclusive carreiras e patentes. 
As informações desta tabela são utilizadas por todos os obrigados ao eSocial, para validação de 
diversos eventos. 

 

 

No sistema, referente ao registro S-1030, temos que verificar os seguintes campos no cadastro 
cargo. 
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S-1040 – Tabela de Funções e Cargos em Comissão 
 
Conceito: Informações de identificação da função. 
 
As informações desta tabela são utilizadas por todos os obrigados ao eSocial, para validação de 
diversos eventos. 
Sua utilização não é obrigatória. 

S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
 
Conceito: Informações de identificação do horário contratual, detalhando, quando for o caso, 
os horários de início e término do intervalo para a jornada de trabalho. 
As informações desta tabela são utilizadas para validação de eventos do eSocial. 
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No sistema, referente ao registro S-1050, temos que verificar os seguintes campos no cadastro 
de horários. 

 

 

2ª. FASE 

 

Antes de iniciar o envio dos eventos da 2ª fase, devemos informar como o sistema considerará 
a Matricula eSocial para os empregados de cada empresa. 
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S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar 

 
Conceito: Este evento é opcional e será utilizado quando não for possível enviar todas as 
informações do registro S-2200 – Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso do Trabalhador, 
até o final do dia imediatamente anterior ao início da prestação de serviço. 
São informados neste evento: CNPJ 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. 
 
S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar 

 

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

Trabalhador 
 
Conceito: Este evento registra a admissão do trabalhador ou o ingresso de servidores 
estatutários. Serve também para o cadastramento inicial de todos os vínculos ativos no início 
da implantação do eSocial, com seus dados cadastrais e contratuais atualizados. 
Deve ser enviado no dia imediatamente anterior ao do início da prestação de serviço, ou até o 
dia 7 do mês subsequente quando houver o envio do registro S-2190 anteriormente. 
Também deve ser enviado quando o empregado for transferido entre empresas do mesmo 
grupo econômico ou em decorrência de sucessão, fusão ou incorporação. 

 

 

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

Trabalhador dependentes 
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S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador 
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S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
 
Conceito: Este evento registra as alterações de dados cadastrais do trabalhador, como por 
exemplo documentação pessoal, endereço, escolaridade, estado civil, contato, etc. 
Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente à sua ocorrência. 

 
S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho 

 
Conceito: Este evento registra as alterações do contrato de trabalho, como por exemplo 
remuneração, periodicidade de pagamento, duração do contrato, local, cargo, função, jornada, 
entre outros. 
Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente à sua ocorrência. 

 

S-2230 – Afastamento Temporário 
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Conceito: Evento utilizado para informar afastamentos temporários dos 
empregados/servidores e trabalhadores avulsos, por quaisquer motivos elencados na Tabela 
18 – Motivos de afastamento, bem como eventuais alterações e prorrogações. 
 
Devem ser informados também neste evento os gozos ou recessos de férias. 
Caso haja interrupção das férias por outro motivo de afastamento, como por exemplo Licença 
Maternidade, será necessário enviar o término do afastamento das férias e um novo 
afastamento com o início do afastamento por Licença Maternidade. 
 
Prazos para envio: 
 
-Afastamentos por acidente de trabalho ou doença, relacionados ao trabalho ou não, com 
duração de 3 a 15 dias devem ser enviados até o dia 7 do mês subsequente; 
-Afastamentos por acidente de trabalho ou doença, relacionados ao trabalho ou não, com 
duração superior a 15 dias devem ser enviados até o 16º dia da sua ocorrência; 
-Afastamentos que ocorreram pelo mesmo acidente ou doença que ocorreram dentro do 
prazo de 60 dias e totalizar, em sua somatória, duração superior a 15 dias, independente da 
duração individual de cada afastamento, devem ser enviados isoladamente até o 16º dia do 
afastamento;  
-Demais afastamentos devem ser enviados até o dia 7 do mês subsequente de sua 
ocorrência. 
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S-2250 – Aviso Prévio 

 
Conceito: Este evento registra a comunicação e o possível cancelamento do aviso prévio de 
iniciativa do empregador ou do empregado. 
Este evento será enviado somente para os pedidos de demissão (trabalhado ou indenizado) e 
para as demissões com aviso prévio trabalhado. As demissões com aviso prévio indenizado 
serão informadas diretamente no registro S-2299 – Desligamento. 
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S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente 

 
Conceito: Este evento registra a convocação para a prestação de serviços do empregado com 
contrato de trabalho intermitente, formalizando e informando ao eSocial os termos pré-
pactuados de cada convocação. 
Deve ser informado antes do início da prestação de serviços para a qual o empregado está 
sendo convocado. 

 
S-2298 – Reintegração 

 
Conceito: São as informações de reintegração de empregado/servidor previamente desligado 
do Empregador/Órgão Público, as quais incluem todos os atos que restabelecem o vínculo 
tornando sem efeito o desligamento. 

Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente a que se refere a reintegração. 
 

 



28 
 

S-2299 – Desligamento 
 
Conceito: São as informações que registram o desligamento do trabalhador da empresa/órgão 
público, conforme a Tabela 19 – Motivos de Desligamento. 
Deve ser enviado em até 10 dias seguintes à data do desligamento. 
É neste evento que são informados os valores das verbas rescisórias, individualizando por 
item, que devem estar de acordo com a Tabela de Rubricas cadastrada para a empresa/órgão 
público. 

 

 

S-2300 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início Conceito: Neste evento 
informa-se os dados cadastrais relativos a trabalhadores que não possuem vínculo de 
emprego/estatutário com a empresa/órgão público. 
Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente do da sua ocorrência 
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S-2306 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Alteração 

Contratual 
 
Conceito: São envidas as informações utilizadas para atualização dos dados contratuais. 
Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente à ocorrência da Atualização 
 

 
S-2399 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término 

 
Conceito: São as informações utilizadas para encerrar a prestação de serviço do trabalhador 
sem vínculo de emprego/estatutário. 
Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente ao término da contratação/prestação de 
serviço/cessão. 

 
S-3000 – Exclusão de Eventos 

 
Conceito: Evento utilizado para tornar sem efeito um evento enviado anteriormente, o qual 
deve estar incluído nas faixas S-1200 a S-2400, exceto os eventos S-1299 – Fechamento dos 
eventos periódicos e S-1298 – Reabertura dos eventos periódicos. 
Deve ser enviado sempre que seja necessária a exclusão de algum evento enviado 
indevidamente. 
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ADEQUAÇÃO 

A adequação ao eSocial envolve diversas áreas das empresas, entre elas, recursos humanos, 

tecnologia, fiscal, contábil, logística, folha de pagamento, medicina do trabalho e financeiro. 

 

PRAZO DE ENVIO DE DADOS 

O envio dos dados obedecerá aos prazos determinados na legislação atual referente a cada 

evento trabalhista.  A admissão ou demissão de um empregado, por exemplo, deverá ser 

informada assim que ocorrer. O trabalhador não poderá começar a trabalhar antes que o 

arquivo a respectiva informação seja transmitido.                   
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NÃO ADEQUAÇÃO 

O eSocial não altera nenhuma legislação, apenas altera a forma de envio e apresentação dos 

dados ao Governo. A empresa que não se adequar ao eSocial poderá sofrer as punições já 

previstas nas legislações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. 

  

 Admissão fora do prazo = R$ 3.000,00 (empresas normais) ou R$ 800,00 
(ME e EPP) 

 Pagamento de Rescisão Fora do Prazo de 10 dias = 1 salário para o 
empregado + R$ 170,26 

 Pagamento de Férias fora do prazo: 1 valor de férias para o empregado 

 Infrações previdenciárias = R$ 300,49 a R$ 228.402,57 (2017) 
 Duração do Trabalho = R$ 40,25 a R$ 4.025,33 

 Medicina do Trabalho (não fazer exames médicos) = R$ 402,53 a R$ 
4.025,33 

 Segurança do Trabalho (não fazer laudos) = R$ 670,89 a 6.708,59 
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3º Fase S-1200 – Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previdência 

Social Conceito: São as informações da remuneração de cada trabalhador no mês de 

referência, detalhadas por rubricas, a que o trabalhador fizer jus. Deve ser enviado até o dia 7 

do mês subsequente ao mês de referência do evento, antecipando para o dia útil 

imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

 

S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho Conceito: São as informações referentes 

aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício e o pagamento de PLR. Deve 

ser enviado até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência do evento, antecipando para 

o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

 

S-1250 – Aquisição de Produção Rural Conceito: São as informações referentes à aquisição de 

produção rural de origem animal ou vegetal. Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente 

ao mês de referência do evento, antecipando para o dia útil imediatamente anterior quando 

não houver expediente bancário. 
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S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Conceito: São as informações 

relativas à comercialização da produção rural prestadas pelo produtor rural pessoa física e 

pelo segurado especial. Deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência 

do evento, antecipando para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 

bancário. 

 

S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários Conceito: São as informações 

prestadas exclusivamente pelos tomadores de serviços de trabalhadores avulsos não 

portuários, enviadas pelos tomadores de serviços intermediados pelo sindicato. Deve ser 

enviado até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência do evento, antecipando para o 

dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

 

S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos Conceito: Evento utilizado 

para envio de informações que afetam o cálculo da contribuição previdenciária patronal, como 

a desoneração da folha de pagamento e atividades concomitantes dos optantes do Simples 

Nacional com contribuição previdenciária substituída e não substituída. Deve ser enviado até o 

dia 7 do mês subsequente ao mês de referência do evento, antecipando para o dia útil 

imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

 

S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência Conceito: Evento 

destinado a solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do Imposto de Renda com base 

nas informações transmitidas ao eSocial, quando houver insucesso no encerramento normal 

dos eventos periódicos. Deve ser enviado entre os dias 01 e 20 do mês subsequente ao da 

apuração e do mês de dezembro no caso da apuração anual (13º Salário). 

 

S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos Conceito: Este evento é utilizado para reabrir o 

movimento de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou novos 

eventos periódicos. O envio deste evento deve ocorrer sempre que necessário, não tem prazo 

fixo para envio. 

 

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos Conceito: Evento utilizado para informar ao 

eSocial o encerramento da transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Neste 

momento são consolidadas as informações enviadas nos registros S-1200 à S-1298. Após o 

processamento das devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo relativas à 

remuneração dos trabalhadores e as demais informações de fatos geradores de contribuições, 

possibilitando a integração e o envio dos débitos apurados para a DCTFWeb. Deve ser enviado 
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até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência do evento, antecipando para o dia útil 

imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

 

S-1300 – Contribuição Sindical Patronal Conceito: 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. Deve ser 

enviado até o dia 7 de Fevereiro de cada ano, para as empresas urbanas em atividade em 

Janeiro, ou até o dia 7 do mês subsequente ao que for obtido o registro ou a licença para o 

exercício da respectiva atividade. 

 

S-5001 – Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Trabalhador Conceito: Este 

evento é um retorno do eSocial para cada um dos eventos de remuneração, S-1200 ou S-2299 

ou S-2399, enviados pelo empregador. Neste evento constará a totalização da base de cálculo 

da contribuição previdenciária de cada trabalhador. O retorno deste evento ocorre 

automaticamente após o envio dos registros S-1295 ou S-1299. 

 

S-5002 – Imposto de Renda Retido na Fonte Conceito: Este evento é um retorno do eSocial 

para cada evento de pagamento de rendimentos do trabalho, S-1210, enviados pelo 

empregador. Neste evento constará a totalização dos rendimentos tributáveis e não 

tributáveis, o Imposto de Renda Retido na Fonte, as deduções do rendimento tributável bruto, 

isenções. O retorno deste evento ocorre automaticamente após o envio dos registros S-1295 

ou S-1299. 

 

S-5011 – Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte Conceito: Este 

evento é um retorno do eSocial para o evento de fechamento de eventos periódicos, S-1299 

ou S-1295, enviados pelo empregador. Neste evento será demonstrada o total da base de 

cálculo por categoria do trabalhador, com base nas informações transmitidas. O retorno deste 

evento ocorre automaticamente após o envio dos registros S-1295 ou S-1299. 

 

S-5012 – Informações do IRRF Consolidadas por Contribuinte Conceito: Este evento é um 

retorno do eSocial para o evento de fechamento de eventos periódicos, S-1299 ou S-1295, 

enviados pelo empregador. Neste evento será demonstrada uma consolidação dos valores de 

cada tipo de retenção de IRRF, identificando por código de receita. O retorno deste evento 

ocorre automaticamente após o envio dos registros S-1295 ou S-1299. 

Como fica o envio dos eventos periódicos das empresas “sem movimento”? A situação “sem 

movimento” só ocorre quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos 

S-1200 à S-1280. Neste caso, deve-se enviar o evento S-1299 – Fechamento dos Eventos 
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Periódicos como “sem movimento” na 1ª competência do ano em que esta situação ocorrer. A 

situação persistindo nos anos seguintes, o empregador/contribuinte deve enviar o evento S-

1299 no mês de janeiro de cada ano. 

 

eSocial x EFD- eSocial x EFD-REINF x DCTF Web REINF x DCTF 

Web  

 

As informações enviadas ao eSocial referentes aos valores pagos aos trabalhadores, serão 

enviadas à DCTF Web. Na EFD-REINF, serão enviadas as informações relacionadas somente ao 

empregador, como as retenções das notas de prestação de serviços, que serão declaradas 

tanto pelos tomadores como pelos prestadores, os valores sobre a aquisição e/ou 

comercialização de produção rural, valores referente a associação desportiva e a Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta (desoneração). Estas informações também serão enviadas 

à DCTF Web. A DCTF Web receberá as informações do eSocial e da EFD-REINF, onde será feita 

a apuração dos valores para que a guia DARF possa ser gerada. 

 

 

 

EMPREGADOR DOMÉSTICO 

O site www.esocial.gov.br já está funcionando para os empregadores registrarem 

trabalhadores domésticos, mas o cadastro ainda é opcional. Por enquanto, para acessar o 

modelo do empregador doméstico, é necessário primeiro criar um código de acesso, via CPF 

http://www.esocial.gov.br/
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do empregador doméstico data de nascimento e recibos das duas últimas declarações do 

Imposto de Renda ou título de eleitor. 

Legislação 

CONSULTA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA  
CONSULTA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  
CONSULTA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA    
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943  
DECRETO Nº 8.373, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014   
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.   
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.   
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.   
DECRETO NO 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.   
LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 1º DE JUNHO DE 2015   
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013    
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988   
 
 
RESOLUÇÃO Nº 780, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 754 DE 
26.08.2015  
CIRCULAR CAIXA Nº 757, 27 DE MARÇO DE 2017  
CIRCULAR CAIXA Nº 758, 27 DE MARÇO DE 2017  
NOTA EXPLICATIVA SOBRE DESLIGAMENTO  

 

Prof. Roberto Martins 

 

Especialista em Relações do Trabalho, Diretor Regional da APDP, Professor Universitário, 
Formado em Ciências Administrativas e Gestão de Recursos Humanos com especialização 
em práticas trabalhistas e legislação previdenciária.  

Possui avançados conhecimentos em Folha de Pagamento e seus encargos. Rescisões 
Contratuais. Auditorias trabalhistas e previdenciárias. Inclusão de Pneus - Homolognet - 
SEFIP. Política da Qualidade - SGQ - Interpretação ISO 9001 - SASSMAQ - SA 8000 - OHSAS 
14000 – NBR 10015.  

Principal na RHMARTINS – Consultoria e Educação Empresarial 

Consultor Corporativo e empresarial - Auditor Trabalhista 

Membro colaborador do Comitê RH de Apoio Legislativo - CORHALE - ABRH/SP.  

Membro do Conselho de Administradores do Estado de SP - CRA/SP 

Criador do Clube de Profissionais de RH da Baixada Santista e São Paulo LinkedIn Group 

Certificado na Identificação, Prevenção e Implantação do Dano e do Assédio Moral no 
ambiente de trabalho. 

Ministra cursos, palestras e treinamentos de teor técnico, corporativo e motivacional em 
todo o território nacional 

 

http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/consulta-legislacao-trabalhista
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/consulta-legislacao-tributaria
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/consulta-legislacao-previdenciaria
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/decreto-lei-n-o-5-452-de-1o-de-maio-de-1943
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/decreto-no-8-373-de-11-de-dezembro-de-2014
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/lei-no-8-036-de-11-de-maio-de-1990
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/lei-no-8-212-de-24-de-julho-de-1991
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/lei-no-8-213-de-24-de-julho-de-1991
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/decreto-no-3-048-de-6-de-maio-de-1999
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/lei-complementar-no-150-de-1o-de-junho-de-2015
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/emenda-constitucional-no-72-de-2-de-abril-de-2013
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/constituicao-federal-de-1988
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-no-780-de-24-de-setembro-de-2015
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-codefat-no-754-de-26-08.2015
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-codefat-no-754-de-26-08.2015
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/circular-no-757-27-de-marco-de-2017
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/circular-caixa-no-758-27-de-marco-de-2017
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/nota-explicativa-desligamento/view

