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GARGALO TECNOLÓGICO 

UMA SOLUÇÃO INADIÁVEL 



PONTO NEVRÁLGICO DO SPED 

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

 Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 

 Artigo 2º - O SPED é instrumento que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e 

autenticação de livros e documentos que integram a 

escrituração contábil e fiscal dos empresários e das 

pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, 

mediante fluxo único, computadorizado, de informações 



 Isto significa que não podemos mais ter um 

sistema para emissão de notas, outro para 

controle do estoque, outro para contas a receber e 

a pagar, outro para a produção, outro para folha de 

pagamento e, no fim do mês, enviar tudo para o 

Contador e ele que se vire  

GARGALO TECNOLÓGICO 



GARGALO TECNOLÓGICO 

 Esse é o ponto fraco das pequenas e médias empresas 

 Considerando a quantidade de detalhes do eSocial 

precisamos ficar atentos em relação às 

obrigatoriedades da legislação atual 

 Devido ao volume de informações, o sistema de 

gestão e de folha de pagamento deve auxiliar os 

usuários 

 O sistema precisa estar parametrizado para gerenciar 

todas as variáveis, incluindo um serviço de mensageria 

como ferramenta indispensável 



GARGALO TECNOLÓGICO 

 Exemplo: o vencimento do período de experiência e 

uma possível renovação, que deverá ser enviado ao 

eSocial 

 O sistema, além de alertar sobre o vencimento do 

período de experiência, deverá gerar e enviar o 

arquivo de Alteração Contratual - S2206 

 Desde os controles relacionados aos treinamentos 

obrigatórios, passando pelo vencimento dos atestados 

de saúde ocupacional e renovação dos exames 

periódicos, serão objetos de gestão por parte dos 

softwares 



 As empresas precisam sair em busca dessa solução 

imediatamente  

 Relacione os sistemas que precisão ser criados ou 

redesenhados  

 Elabore uma plano de ação que envolva as áreas 

afetadas e a área de Informática  

 Avaliar a conveniência de adquirir um novo sistema de 

gestão ou até mesmo substituir o fornecedor 

GARGALO TECNOLÓGICO 





 ME/EPP 

 Empregador doméstico 

 MEI (Microempreendedor Individual) 

 Esses empregadores executarão todos os 

procedimentos diretamente no site do eSocial 

 Basta ter um computador conectado à internet 

 ME/EPP independente do regime tributário 

SISTEMA SIMPLIFICADO 



SISTEMA SIMPLIFICADO 

Dispõe sobre o tratamento simplificado ME/EPP, 

através de um sistema online gratuito, disponibilizado 

pelo eSocial, que vai possibilitar, a partir da inserção de 

dados, a geração e a transmissão dos arquivos do 

eSocial 

O MEI – Microempreendedor Individual que tenha um 

empregado terá módulo voltado para suas 

especificidades  

RESOLUÇÃO Nº 3 DO COMITÊ GESTOR DO eSOCIAL 



SISTEMA SIMPLIFICADO 

 O sistema eletrônico online será desenvolvido da seguinte 

forma: 

 I – Não serão exigidas informações que possam ser obtidas em 

bases de dados disponíveis aos órgãos públicos, à partir da 

informação dos dados do empregador 

 II – Ocultação de campos não aplicáveis à esse segmento de 

usuários 

 III – Preenchimento automático de campos que resultem da 

combinação de dados já inseridos no sistema informações que 

constam em cadastros de órgãos públicos 

RESOLUÇÃO Nº 3 DO COMITÊ GESTOR DO eSOCIAL 



SISTEMA SIMPLIFICADO 

FOLHA DE PAGAMENTO DIGITAL NO SISTEMA 

SIMPLIFICADO 

 Vai ser efetuado da mesma forma 

As informações vão alimentar o RET 

Seu escritório de Contabilidade importa as informações  

do RET e gera a folha 



SUBSTITUIÇÃO DE FORNECEDOR 

Se sua empresa tiver que substituir o fornecedor de 

sistemas, sugerimos algumas providências básicas: 

 Tempo para conhecer vários sistemas  

 Intuitividade 

 Recursos do sistema  

 Suporte 

 Treinamento 



INVESTIMENTO 

 Existem no mercado soluções sob medida, qualquer 

que seja o tamanho da sua empresa 

 Não há necessidade de superdimensionar, adquirindo 

programas caros 

 Cuidado para não subdimensionar, adquirindo 

sistemas simplórios, só porque são baratos 

 Não existe solução para e-SOCIAL com de softwares de 

prateleira ou de garagem 



SISTEMA GERADOR DE FOLHA (***) 

 Seu sistema está atualizado com as novas rubricas 

para atender o e-SOCIAL? 

 Novos códigos? 

 Consulte seu fornecedor para saber se já tem uma 

versão atualizada 

 Atualizar com antecedência suficiente para treinar e se 

habituar com as novas nomenclaturas 



AJUDA DO CONTADOR 

 Peça ajuda para seu Contador para checar se o seu 

sistema gerencial fornece os recursos necessários 

executa as operações corretamente 

 A maioria dos pequenos e médios desenvolvedoras de 

sistema não tem experiência suficiente para assegurar 

a correção das informações 

 Sua Empresa poderá ficar vulnerável a dados 

incorretos nas geração de informações e 

principalmente para Folha de Pagamento 



TREINAMENTO DE PESSOAL 

OK ... agora você vai fazer 
exatamente o que estou te 

mandando, senão ! 



23% Sem iniciativa  
Ainda não realizou qualquer atividade em relação ao 

eSocial 

42% Diagnóstico 

Levantou as principais falhas, analisou a adequação, 

qualidade e segurança da informação, exposição à 

riscos trabalhistas, previdenciários e fiscais das 

práticas atuais 

29% Implementação 

Diagnóstico concluído e está desenvolvendo 

soluções, adequando processos internos e fazendo 

saneamento das informações 

6% Monitoramento 
O diagnóstico e a implementação foram concluídos 

e aguarda para fazer os últimos ajustes necessários 

FASE DE ADEQUAÇÃO 



TEMPO AS EMPRESAS  SE ADEQUAR 

Pesquisa realizada pelo projeto piloto do SPED, com 

560 empresas, de 10/300 empregados, que 

começaram se preparar entre 2014 e 2015, mostra 

que levaram em média de 10 a 15 meses para ajustar 

as rotinas com as demandas do e-Social, incluindo a 

atualização ou substituição de sistemas:  



TEMPO AS EMPRESAS  SE ADEQUAR 

64%, ou seja, 358 empresas tiveram que substituir o 

sistema, sendo que 241 substituíram também o 

fornecedor de sistemas  

Outros 36% = 202 empresas fizeram adequações nos 

sistemas  

Preocupa ainda o fato de que nem tudo pode ser feito 

ao mesmo tempo e o prazo restantes é inferior ao 

prazo médio para executar essas tarefas 





 É responsabilidade das empresas enviar 

todas as informações de seus empregados, 

de forma correta, ao Escritório de 

Contabilidade 





1 Ler os manuais  

2 Fazer um diagnóstico 

3 Ajustar as práticas 

4 Preparar o sistema 

5 Conferir os dados 



1 LER OS MANUAIS  

   Estudar o Manual 2.1 

   Contém informações completas sobre novas regras 

   Normas gerais 

   Trocar ideias com seus colegas de trabalho 

   Esclarecer pontos críticos 

   Essa etapa pode ser feita em 1 mês 



2 FAZER UM DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

   Reunir áreas que serão impactadas primeiro pelo 

eSocial: RH, Contabilidade, Jurídico e Informática  

   Em que fase a empresa está  

   Quais são nossas práticas 

   Que tipos de problemas podem surgir 

   Essa etapa leva de 2 a 4 meses 



 Empresas dão pouca importância para regularização 

do empregado junto a CEF, INSS e RFB 

 Funcionária casa e adota o sobrenome do marido, 

mas o empregador não faz alteração,  gerando 

inconsistência cadastral 

 Mudança de endereço, estado civil, dependentes etc. 

 Falta de documentos no processo de admissão 

 Ficha de dados para registro sem preencher embora 

disponibilizados pelo RH 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



FALTA CUIDADOS COM DOCUMENTAÇÃO 

 Documentação sem ASO Admissional ou com data 

posterior ao da Admissão 

 Sem definição de jornada de trabalho, sem dados 

pessoais como Estado civil, grau de escolaridade entre 

outros e sem informações de dependentes, etc. 

 Prazos para Admissão de empregados nem sempre 

são respeitados 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Documentos enviados fora do prazo, e com 

informações contratuais incompletas 

 Desrespeitam prazos para lançamento de ASO, CAT... 

 RECISÕES:  

 Solicitação sempre fora do prazo legal para 

pagamento (Art. 477 da CLT) 

 Empregador não se programa para pagamento da 

rescisão e homologação e exige cálculo imediato 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Falta interesse da empresa em buscar as informações 

junto ao RH de forma antecipada e preventiva, antes 

de procedimentos incorretos 

 Recorrem ao RH depois de fazer a coisa de forma 

errada e está com problemas sujeitos as penalidades 

legais 

 Falta observação sobre a obrigatoriedade da 

prevenção de acidentes de trabalho: PPRA, LTCAT, etc. 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Não consideram os riscos de manter empregados sem 

registro, inclusive os que recebem seguro-desemprego 

 Salários pagos por fora da folha com omissão de 

contribuição de encargos sociais, que aparecem na 

contabilidade 

 Não observam a obrigatoriedade no monitoramento da 

saúde do trabalhador através do PCMSO, via exames 

admissionais, periódicos, mudança de função etc. 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Registro de empregados na função de SERVIÇOS 

GERAIS, AJUDANTE OU AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, que não constam na CBO 

 Essa ocupação pode indicar acúmulo e/ou desvio de 

função 

 Pode caracterizar acréscimo de salário e adicionais 

(insalubridade/periculosidade) para demais funções e 

multas para o empregador 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Forçar ou concordar com a venda das férias superior a 

10 dias 

 Registro das férias em período diferente do prazo 

usufruído 

 Férias fracionadas, que só é legal se for coletivas, 

comunicando o MTPS e Sindicato com 15 dias de 

antecedência 

 Deixam de observar o fato de que Convenção coletiva, 

quando for mais favoráveis ao trabalhador, prevalece 

sobre os acordos trabalhistas (Artigo 620 da CLT) 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Necessário observar e reconhecer teor da Convenção 

Coletiva de Trabalho: 

 Piso salarial 

 Reajustes 

 Gratificações 

 Quebra de caixa 

 Sobreaviso 

 Adicional de tempo de serviço, seguro de vida, vale 

alimentação, vale transporte etc.. 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 No contrato de trabalho um horário, na prática outro 

 Pagamento de salário fora do prazo 

 Muitas empresas não dão importância em datar e o 

empregado assinar os recibos de pagamento 

 Não se preocupam em obedecer limites de: 

 Jornada de trabalho diária 

 Horas Extras, Intervalo intrajornada, Intervalo 

interjornadas 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 Falta de documentos na admissão 

 Registros retroativos 

 Não informam falta de funcionário 

 Traz atestados por mais de quinze dias 

 CAT geralmente com dois ou mais dias de atraso 

 Pedido para fazer férias retroativas, bem como aviso 

de férias 

 Avisos de rescisões retroativos 

 Contratos de experiência assinados fora do prazo ou 

sem assinar 

 Maioria não tem Normas Internas 

PRÁTICAS COMUNS À MAIORIA 



 O Brasil com 205 milhões de habitantes é o campeão 

mundial de processos trabalhistas, com 

aproximadamente 2 milhões de novos casos por ano, 

sendo que a maioria decorrem de erros cometidos por 

desconhecimento da legislação 

 EUA com 350milhões de habitantes tem 2 mil novos 

processos trabalhistas por ano 



DIMENSÃO DO e-SOCIAL 

 Como e-Social fornece informações detalhadas, em 

tempo real, sobre dados tributários, fiscais, 

previdenciários, folha de salários e todas informações 

relacionadas aos trabalhadores, seguramente haverá 

aumento nas autuações fiscais e trabalhiastas 



SANEAMENTO DA BASE CADASTRAL 

 8 milhões de trabalhadores em todo Brasil tem mais 
de uma conta de PIS 

 6.800.000 trabalhadores com conta de PIS que não 
tem CPF cadastrado 

 2.100.000 trabalhadores tem conta de PIS cujo CPF 
está inválido 

 Centenas de milhares de brasileiros tem mais de um 
CPF 

PRINCIPAIS TAREFAS DO eSOCIAL 



Consulta de Qualificação Cadastral 

NOME    

Data de nascimento    

CPF    

PIS   

http://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml  

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Proceder uma checagem com a Contabilidade sobre 

todos os procedimentos atuais 

 Ausência de pagamento de horas extras 

 Pagamento “extraoficial” de horas extras 

 Integração de outros pagamentos efetuados por fora 

da folha  

 Excesso de jornada de trabalho 

 Ausência de horário de intervalo para descanso (intra 

jornadas) 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Ausência de intervalo entre jornadas (inter jornadas) 

 Preenchimento de cartão de ponto padronizado 

 Trabalhador sem vínculo empregatício 

 Pagamento de salário fora do prazo legal 

 Ausência de pagamento de adicional de insalubridade 

 Ausência de pagamento de adicional de periculosidade 

 Ausência de respeito à estabilidade - Gravidez, licença 

médica, CIPA 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Danos Morais – Isto é extremamente polêmico e atual 

 Ausência de anotação na CTPS no primeiro dia de 

início do trabalho 

 Ausência de anotação na CTPS das informações sobre 

contrato de experiência 

 Salário anotado incorretamente na CTPS 

 Ausência de exame médico admissional 

 Ausência de exames periódicos 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Ausência de autorização de descontos “extra legais”  

 Este item é desconhecido pela maioria das empresas, que 

geralmente não mantem este documento em arquivo e a 

ausência deste documento torna ilícitos todos os descontos 

efetuados, estando a empresa sujeita ao ressarcimento de 

todos estes valores 

 Ausência de cumprimento das cláusulas das 

convenções e acordos coletivos 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Ausência de gozo de férias 

 Muitas empresas ainda não permitem que seus funcionários 

gozem férias, portanto estes empregados só usufruem as 

férias no “papel”, muitas vezes não recebendo 1/3 

constitucional de suas férias 

 E se ocorrer um acidente de trabalho nesse período que 

deveria estar de férias? 

 Ausência ou recolhimento parcial do FGTS 

 Ausência de pagamento de salário-família 

 Pagamos salário-famíia a trabalhadores avulsos? 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Ausência de cumprimento das cláusulas das 

convenções e acordos coletivos 

 Ausência ou recolhimento parcial do FGTS 

 Ausência de pagamento de salário-família para 

empregados 

 Ocorre desconto de vale-transporte sobre toda 

remuneração e não apenas sobre salário-base 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 A folha de pagamento agrupa apenas o segurados 

empregados e não inclui trabalhador avulso e  

contribuinte individual  

 Não encaminha uma cópia da GFIP para o sindicato 

dos trabalhadores até o dia 10 

 Não mantém uma cópia da GPS no quadro de avisos 

 Os pagamentos efetuados a PF por serviços prestados, 

não transitam pela folha de pagamento 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 As descrição de funções não são claras, objetivas e de 

acordo com a CBO 

 Os trabalhadores atuam em desacordo com os 

horários e turnos de trabalho informados nos contratos 

 A empresa não promove alterações cadastrais e 

contratuais dos funcionários, regulamente 

 Não mantém controles e registros das condições 

ambientais de trabalho e os fatores de risco 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Não faz monitoramento dos índices de insalubridade 

nos locais de trabalho 

 Faz aviso de férias retroativo 

 Exame admissional retroativo 

 Fracionam férias fracionadas em até 3 períodos 

 Funcionário de férias no papel, mas trabalhando 

 Atraso no recolhimento do INSS, FGTS, IRRF 

 



DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 Só comunica acidente de trabalho que gera 

afastamento superior a 15 dias*** 

 Não treinam trabalhador para atuar em atividade de 

risco 

 Empresas não fornecem EPI e quando fornecem não 

faz protocolo de entrega e não fiscalizam o uso 

obrigatório de equipamento 





3 AJUSTAR SUAS PRÁTICAS 
  

 O e-Social exige o cumprimento da CLT e demais 

regulamentações trabalhistas e previdenciárias  

  
 e-Social não “entende” acordos informais como férias 

fracionadas por exemplo 

  
 Aviso de férias retroativo 

  
 ASO retroativo 

  
 Falta de comunicação de Acidente de Trabalho 

 Essa etapa pode levar de 2 a 4 meses 





AJUSTAR AS PRÁTICAS 

 Nosso RH tem autonomia para promover as 

adequações necessárias? 

 Caso não tenha busque apoio na gerência, na diretoria 

ou com o dono da empresa 

 Definir quem vai executar essas tarefas em caso de 

pequenas empresa ou formar o grupo de trabalho nas 

empresas médias e grandes 

 Trabalhar em sintonia permanente com o a 

Contabilidade 



AJUSTAR AS PRÁTICAS 

 Por onde começar? 

 Elencar entre as práticas diagnosticadas quais as que 

oferecem maiores riscos de autuações e que 

demandam prioridade! 

 Manter o fornecedor de TI informado sobre as 

adequações, de forma que a atualização no sistema 

seja planejada conforme os processos são ajustados 



AJUSTAR AS PRÁTICAS 

 Tempo necessário para fazer essas adequações 

 Tempo necessário para fazer as simulações quando 

tudo estiver adequado 

 Recursos necessários para colocar essas adequações 

em prática 

 Custo dessas adequações 



AJUSTAR AS PRÁTICAS 

 Além de adequar seus próprios procedimentos, as 

empresas precisam ainda se prevenir contra as 

reclamações trabalhistas movidas pelos empregados 

das empresas terceirizadas 

 Evite problemas na terceirização de serviços 

verificando a súmula 331 do TST (31/05/2011) que 

estabelece a ilegalidade da contratação de atividades 

relacionadas à atividade-fim 



AJUSTAR AS PRÁTICAS 

 Para evitar problemas na terceirização de serviços, a 

contratante deve primeiramente verificar a súmula 

331 do TST que estabelece a ilegalidade da 

contratação de atividades relacionadas à atividade-fim 

 Para se prevenir de reclamações trabalhistas por parte 

dos terceirizados, as empresas devem gerir essas 

contratações, solicitando da contratada a 

comprovação do cumprimento das obrigações: 



 Certidões negativas 

 Fichas de registro de empregados 

 Exames médicos 

 Cartões de ponto, a fim de verificar o pagamento das 

horas extras 

 Folha de pagamento 

 GFIP 

 GPS 

 Controle de entrega de EPI´s 



Recadastramento dos colaboradores visando novas 

informações, de acordo com o vínculo inicial 

 Adequação do cadastro para novas admissões 

 Para cumprir essa etapa adequadamente será 

necessário que os sistemas já estejam adaptados 
aos requisitos do eSocial 

 Será necessário a conscientização de todos 

empregados para se manterem atualizados perante 
a empresa 





Recadastramento dos colaboradores visando novas 

informações, de acordo com o vínculo inicial 

 Adequação do cadastro para novas admissões 

 Para cumprir essa etapa adequadamente será 

necessário que os sistemas já estejam adequados 
aos requisitos do eSocial 

 Será necessário a conscientização de todos 

empregados para se manterem atualizados perante 
a empresa 



13 TRABALHADOR Grupo de informações do trabalhador 

14 CPF   

15 NIS Informar o número do PIS 

16 NOME   

17 SEXO 

18 RAÇA/COR 

1 - Branca 

2 - Negra 

3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, 

cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de 

outra cor ou raça) 

4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 

5 - Indígena 

6 - Não informado 

Cadastro Único de Trabalhador 



TRABALHADOR Grupo de informações do trabalhador 

19 ESTADO CIVIL 

1 - Solteiro 
2 - Casado 

3 - Divorciado 
4 - Separado 

5 - Viúvo 

Cadastro Único de Trabalhador 



TRABALHADOR Grupo de informações do trabalhador 

20 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

01 - Analfabeto 
02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental ou 

autodidata 

03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental 
04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto 

05 - Ensino Fundamental Completo 
06 - Ensino Médio incompleto 

07 - Ensino Médio completo 
08 - Educação Superior incompleta 
09 - Educação Superior completa 

10 - Pós-Graduação completa 
11 - Mestrado completo 

12 - Doutorado completo 

Cadastro Único de Trabalhador 



21 NASCIMENTO Grupo de informações de nascimento do trabalhador 

22 Data do nascimento   

23 Código do município Conforme tabela do IBGE 

24 UF   

25 País de nascimento   

26 País de nacionalidade   

27 Nome da mãe   

28 Nome do pai   

Cadastro Único de Trabalhador 



29 DOCUMENTOS Informações dos documentos pessoais do trabalhador 

30 CTPS   

31 Número da CTPS   

32 Série da CTPS   

33 UF da CTPS   

Cadastro Único de Trabalhador 



34 RIC Informações do Registro de Identidade Civil 

35 Número   

36 Órgão emissor   

37 Data da expedição   

38 RG Informações do Registro Geral  

39 Número   

40 Órgão emissor   

41 Data da expedição   

Cadastro Único de Trabalhador 



42 RNE Informações do Registro Nacional de Estrangeiros 

43 Número   

44 Órgão emissor   

45 Data da expedição   

46 OC Informações do número de registo em Órgão de Classe  

47 Número   

48 Órgão emissor   

49 Data da expedição   

50 Data de validade   

Cadastro Único de Trabalhador 



51 CNH Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

52 Número   

53 Data de expedição   

54 Estado da expedição   

55 Data de validade   

56 Data da 1a habilitação   

57 Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE 

Cadastro Único de Trabalhador 



58 ENDEREÇO Grupo de informações do endereço do trabalhador 

59 Brasil Obrigatório para trabalhador residente no BR 

60 Tipo de logradouro   

61 Descrição do logradouro   

62 Número do logradouro   

63 Complemento   

64 Bairro   

65 CEP   

66 Código do município Conforme tabela do IBGE 

67 UF   

Cadastro Único de Trabalhador 



68 Exterior Preencher em caso de trabalhador residente no exterior 

69 País de residência   

70 Descrição do logradouro   

71 Número do logradouro   

72 Complemento   

73 Bairro   

74 Nome da cidade   

75 Código postal   

Cadastro Único de Trabalhador 



76 TRAB ESTRANGEIRO Grupo informações do trabalhador estrangeiro 

77 Data da chegada   

78 Classe de trabalhador 

1 - Visto permanente 

2 - Visto temporário 

3 - Asilado 

4 - Refugiado 

5 - Solicitante de Refúgio 

6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil 

7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos 

8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular 

9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros 

10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 

11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que 

mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade 

remunerada no Brasil 

12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e 

Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República 

Portuguesa 

79 Casado no Brasil (S) – Sim   (N) – Não 

80 Filhos brasileiros (S) – Sim   (N) – Não 



81 DEFICIÊNCIA Pessoa com deficiência física 

82 Deficiência física (S) – Sim    (N) – Não 

83 Deficiência visual (S) – Sim    (N) – Não 

84 Deficiência auditiva (S) – Sim    (N) – Não 

85 Deficiência mental (S) – Sim    (N) – Não 

86 Deficiência intelectual (S) – Sim    (N) – Não 

87 Reabilitado 

Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 

trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 

avaliação profissional ou por processo de reabilitação 

funcional, foi considerado apto a retornar ao trabalho 

88 Observações   
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89 DEPENDENTE Informações dos dependentes do trabalhador 

90 
Tipo de 

Dependente 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o qual tenha filho ou viva há mais de 5 anos 

02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos 

03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, 

até 24 (vinte e quatro) anos 

04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou 

mentalmente para o trabalho 

05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a 

guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos 

06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, 

se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 

2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos 

07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a 

guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente 

para o trabalho 

08 - Pais, avós e bisavós 

09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a 

guarda judicial 

10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador 



DEPENDENTE Informações dos dependentes do trabalhador 

91 Nome do dependente   

92 Data de nascimento   

93 CPF   

94 Dependente IRRF 
S - Sim 

N - Não 

95 
Dependente Salário 

Família 

S - Sim 

N - Não 
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96 APOSENTADORIA   

97 Trabalhador aposentado 

Informar se o trabalhador já recebe o benefício 

previdenciário da aposentadoria por tempo de 

contribuição ou por idade 

98 CONTATO Informações de contato 

99 Fone principal   

100 Fone alternativo   

101 e-mail principal   

102 e-mail alternativo   
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103 VÍNCULO Grupo de informações do vínculo 

104 Matrícula 

 Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 

 Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 

ou, no caso de servidor público, a matrícula 

constante no Sistema de Administração de 

Recursos Humanos do órgão 

105 Regime trabalhista 
1 CLT 

2 Regime Jurídico próprio 

106 
Tipo de regime 

previdenciário 

1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social 

2 - RPPS - Regime Próprio de Prev Social no Brasil 

3 - RPPE - Regime Próprio de Prev Social no Exterior 
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107 Regime trabalhista Informações do regime trabalhista 

108 Trabalhador celetista Informações de Trabalhador Celetista 

109 Data de admissão 

110 Tipo de admissão 

1 - Admissão 

2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico 

3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio 

4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou 

fusão 

Validação: Se for igual a [2,3,4] é obrigatório o preenchimento do 

registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista 

111 Indicativo de Admissão: 
1 - Normal 

2 - Decorrente de Ação Fiscal 

3 - Decorrente de Decisão Judicial 
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Regime trabalhista Informações do regime trabalhista 

112 
Tipo de regime de 

jornada do empregado: 

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 

2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 

da CLT; 

3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT 

113 Natureza da atividade 
1 - Trabalho Urbano; 

2 - Trabalho Rural 

114 Data base 

Mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador 

Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor ou 

igual a 12. 

115 
CNPJ do sindicato da 

categoria 

 (Preponderante ou Diferenciada). 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 
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116 FGTS Informações do FGTS 

117 Opção pelo FGTS 

1 - Optante; 

2 - Não Optante. 

Validação: Para trabalhador admitido após 

04/10/1988, o campo 

deve ser preenchido com [1] (Optante). 

118 
Data de opção do 

trabalhador pelo FGTS 

Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador 

optante pelo FGTS. Deve ser uma data igual ou posterior à data de 

admissão, observando o que segue: 

a) Se a data de admissão for posterior a 04/10/1988, a data de 

opção deverá ser igual à data de admissão, exceto para 

empregado doméstico; 

b) Se a data de admissão for anterior a 05/10/1988, a data de 

opção fica limitada a 05/10/1988. 
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119 
TRABALHADOR 

TEMPORÁRIO 

Preenchimento obrigatório na contratação de 

trabalhador temporário. 

120 
Motivo da contratação 

temporária 

(1) - Necessidade transitória de substituição de seu 

pessoal regular 

(2) - Acréscimo extraordinário de serviços 

121 CONTRATANTE 
Identifica a empresa contratante para a qual o 

trabalhador temporário será alocado 

122 Tipo de inscrição 
[1] (CNPJ) 

[2] (CPF) 

123 Número de inscrição CNPJ ou CPF 
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124 
Identificação do 

trabalhador substituído 

O preenchimento é obrigatório se o {mtvContrat} for 

igual a [1]. 

125 
CPF do trabalhador 

substituído 

Deve ser um CPF válido de trabalhador registrado no 

RET. 

126 
Matrícula do trabalhador 

substituído 

A matrícula informada deve se referir a um trabalhador 

registrado no RET 
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127 Trabalhador estatutário Informações de Trabalhador Estatutário 

128 Indicação do provimento 

1 - Normal 

2 - Decorrente de Decisão Judicial 

3 - Tomou posse mas não entrou exercício 

129 Tipo de provimento 

1 - Nomeação em cargo efetivo 

2 - Nomeação em cargo em comissão 

3 - Incorporação (militar) 

4 - Matrícula (militar) 

5 - Reinclusão (militar) 

9 - Outros não relacionados acima 

Validação:  gual a [3,4,5] só é permitido se natureza 

jurídica do declarante for igual a [101-5, 104-0, 107-4, 

116-3] 
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Trabalhador estatutário Informações de Trabalhador Estatutário 

130 Data da nomeação 
Deve ser posterior à data de nascimento do 

trabalhador 

131 Data da posse 
Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do 

servidor 

132 Data do exercício 
Deve ser igual ou posterior a data da posse 

Preenchimento obrigatório se {indProvim} = [1, 2]. 
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133 Informação do Contrato Informações do Contrato de Trabalho 

134 Código do cargo 

Não é obrigatório para o servidor público contratado 

com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se 

informado, o código informado deve constar na Tabela 

de Cargos/Empregos Públicos - S-1030. 

135 Código da função 

Obrigatório para servidor público contratado com 

{tpProv} = [2]. 

Se informado, o código informado deve constar na 

Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040 

136 Categoria de trabalhador 

Código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 

Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores 

(tabela 1) 
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137 Remuneração Remuneração e periodicidade de pagamento 

138 Valor do salário fixo 
Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa 

da remuneração 

139 Unidade do salário fixo 

Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, 

conforme opções abaixo: 

1 - Por Hora 

2 - Por Dia 

3 - Por Semana 

4 - Por Quinzena 

5 - Por Mês 

6 - Por Tarefa 

7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável 

140 
Descrição do salário 

variável 

Descrição do salário variável e como este é calculado, 

se a unidade de salário for = 7 
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141 Duração Duração do Contrato de Trabalho 

142 Tipo de contrato 
1 - Prazo indeterminado 

2 - Prazo determinado 

143 Data do término 
O preenchimento é obrigatório se o tipo de contrato for 

igual a 2 
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144 LOCAL DE TRABALHO Informações do local de trabalho 

145 Local de trabalho geral 

Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto 

doméstico) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça 

suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser 

preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao 

qual o trabalhador esteja vinculado. 

146 Tipo de inscrição 
Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 

Valores Válidos: 1, 3, 4 

147 Número da inscrição 

Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o 

tipo de inscrição indicado no campo  TIPO DE INSCRIÇÃO 

Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} 

e constar na tabela S-1005. 

148 Descrição complementar 
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149 
Local do trabalho 

doméstico 

Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador 

doméstico, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas 

atividades. 

150 Tipo de logradouro Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 

151 Descrição   

152 Número   

153 Complemento   

154 Bairro ou distrito   

155 CEP   

156 Município - Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE 

157 Estado - Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação 
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158 Horário contratual O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1]. 

159 
Quantidade de horas 

semanais 

Quantidade média de horas relativas à jornada 

semanal do Trabalhador 

160 Tipo de jornada 

1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas 

um horário padrão por dia da semana e folga fixa; 

2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de 

revezamento, permutas, horários rotativos, etc.) 

161 
Descrição do tipo de 

jornada 
Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2] 
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162  Horário contratual Informações diárias do horário contratual 

163 Dia e horário 

1 - Segunda-Feira 

2 - Terça-Feira 

3 - Quarta-Feira 

4 - Quinta-Feira 

5 - Sexta-Feira 

6 - Sábado 

7 - Domingo 

8 - Dia variável 

164 
Código de horário 

contratual 

- Preencher com o código atribuído pela empresa para 

o Horário Contratual. 

O valor informado deve existir na Tabela de 

Horários/Turnos de Trabalho - S-1050. 
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165 Filiação Sindical Filiação Sindical do Trabalhador 

166 
CNP do Sindicato do 

trabalhador 
  

167 Alvará judicial 

Informações do alvará judicial, preenchimento 

obrigatório em caso de contratação de menores de 

14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 

14 e menores de 16, em categoria diferente de 

"Aprendiz". 

168 
Número do processo 

judicial 

Deve ser um número de processo válido, existente 

na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - 

S-1070 
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169 Sucessão do vínculo Informações da sucessão de vínculo trabalhista 

170 
CNPJ do empregador 

anterior 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente 

do CNPJ do declarante. 

171 Matrícula anterior Matrícula do trabalhador no empregador anterior. 

172 Data de início do vínculo 
Validação: Deve ser uma data anterior a Data de 

Admissão do Trabalhador 

173 Observações   
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174 Afastamento 

Registro preenchido exclusivamente caso seja 

necessário enviar evento de cadastramento 

inicial relativo a trabalhadores que estejam 

afastados da empresa antes do início do 

eSocial 

175 
Data do início do 

afastamento 

Validação: Deve ser uma data posterior a data 

de admissão e anterior ao início da 

obrigatoriedade do e-Social para o 

empregador 

176 
Código do motivo do 

afastamento 

Código do motivo de afastamento temporário: 

Tabela 18 
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177 Desligamento 

Registro preenchido exclusivamente caso seja 

necessário enviar evento de cadastramento 

inicial referente a trabalhadores que já tenham 

sido desligados da empresa antes do início do 

eSocial (ex: envio para pagamento de 

diferenças salariais, acordo, dissídio, 

convenção coletiva - em meses posteriores ao 

desligamento e à vigência do eSocial). 

178 
Data do 

desligamento 
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 179 ASO 
Informações sobre o Atestado de Saúde 

Admissional 

180 Data do ASO admissional 

181 Número do CRM 

182 UF do CRM 
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AJUSTAR AS PRÁTICAS 

Elaboração ou revisão das descrições das atividades em 

conformidade com a CBO, para atender a solicitação do 

vínculo inicial, admissão e alteração contratual 

 Armador de ferragens na construção civil 

 Assistente de engenharia na construção civil 

 Coordenador de obras na construção civil 



AJUSTAR AS PRÁTICAS 

Revisão dos cargos e respectivos códigos da CBO, 

observando questões de riscos ambientais existentes e 

necessidade de aprendizagem 

 Ajudante de eletricista  

 Ajudante de estruturas metálicas 

 Eletricista instalador de baixa e alta tensão 



Mapeamento ou revisão dos processos e elaboração de 

acordos de trabalho 

 Havendo acordos trabalhistas na empresa, devem 

obedecer as regras trabalhista, inclusive na 

comparação com Convenções coletivas 

 Vale o que for mais vantajoso para o trabalhador 

 Observando prazos das obrigações legais 



Revisão de todos os horários 

 Horário normal, regime de compensação 

 Termos de prorrogação e de compensações 

 Atenção para o horário noturno: 52m30s 

 Ajustar o ponto eletrônico para o período de 

competência 



Estudar a possibilidade de descentralização das 

atividades 

 Seja compartilhando mais informações com a 

Contabilidade 

 Terceirizando para o escritório de Contabilidade o 

abastecimento do eSocial 



Classificação das verbas, indicando rubricas 

respectivas do e-Social  

• Adequação das rubricas da empresa com as do eSocial 

• Considerar o fato de que as rubricas listadas pelo 

eSocial são em número superior aos da sua empresa 

• Adequar os códigos da sua empresa com os códigos do 

eSocial 



PRINCIPAIS TAREFAS DO eSOCIAL 

Mapeamento da necessidade de treinamentos 

obrigatórios em virtude da condição diferenciada de 

trabalho 

 Quase todas as NR exigem treinamentos, a cargo das 

empresas 

 O MPT está atento aos treinamentos e frequentemente 

firmando TAC exigindo a capacitação dos trabalhadores 

 A capacitação será cobrada e fiscalizadas por meio de 

declarações do empregador, via tabela S-2240 – 

Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 



PROFISSIONAL QUALIFICADO 

 Aquele que possui capacitação teórica comprovada 

por meio de curso específico reconhecido pelo Sistema 

Oficial de Ensino 

PROFISSIONAL HABILITADO 

 Aquele que além de possuir capacitação teórica, está 

devidamente registrado no órgão ou Conselho da 

atividade exercida, como por exemplo CREA, CRQ, 

CRV, etc... 

TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS 



PROFISSIONAL CAPACITADO 

 Profissional que atende as seguintes condições, 

simultaneamente: 

 Recebe capacitação sob orientação e 

responsabilidade de profissional habilitado e 

autorizado 

 Trabalha sob responsabilidade de profissional 

habilitado e autorizado 

TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS 



 Está havendo indicação de trabalhador autorizado 

mesmo sem capacitado e a falsa informação, 

mediante artifício ou simulação, gera multa de até 

4929 UFIR´s (R$ 13.367,00) NR 28 

TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS 



PRINCIPAIS TAREFAS DO eSOCIAL 

Mapeamento ou revisão dos processos e elaboração de 

acordos de trabalho 

 Havendo acordos trabalhistas na empresa, devem 

obedecer as regras da legislação trabalhista, inclusive 

na comparação com Convenções coletivas 

 Vale o que for mais vantajoso para o trabalhador 

 Observando prazos das obrigações legais 



PRINCIPAIS TAREFAS DO eSOCIAL 

Revisão dos contratos de trabalho 

 Cláusulas de horários (normal, prorrogação e 

compensação) 

 Cláusula obrigando a utilização de EPI´s e as 

penalidades pela não uso 

 Cláusula de concordância, mediante opção, para 

benefícios concedidos pela empresa 



4 CHECAR OS AJUSTES DOS SISTEMAS 

   Como vimos no gargalo tecnológico, essa etapa 

consome a maior parte do tempo que resta para o 

início da obrigatoriedade 

   Cuidado se tiver que fazer apenas ajustes, pois 

corre-se o risco de erros na parametrização 

   Essa etapa pode levar de 2 a 6 meses 



5 CONFERIR OS DADOS 

  
 Coloque os sistemas para gerar relatórios, fazer 

cruzamentos e análises, ou seja fazer simulação 

  

 Certifique-se de que estejam aptos a gerar os 

dados exigidos pelos órgãos governamentais 

envolvidos  

   Essa etapa demanda pelo mínimo 2 meses 


