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*Empresas  com  faturamento a nual  maior  que R $7 8 m ilhões

**exceto g rupo  1 e   3

Cadastro  do empregador e 
tabelas

Dados  dos  trabalhadores  e  seus 
vínculos  com  as  empresas 
(eventos  não  periódicos)

Folha  de pagamento

Substituição  da GFIP (guia  de 
Informações  à  Previdência   Social) 
e  compensação  cruzada

Dados  de segurança  e  saúde 
do  trabalhador

Grandes

Empresas *

Demais

Empresas**

Jul-2019

Jan-2018

Mar -2018

Mai -2018

Ago-2018

Jan-2020

Jul-2018

Out -2018

Jan-2019

Abr-2019 cronograma
Conra  o

de  Implantação 
do  eSocial

SIMPLES, MEI

Empresas  SFL 

e  Prod. Rural  PF

Jul-2020

Jan-2019

Abr-2019

Jul-2019

Out -2019



O  eSocial  é  o  instrumento 
de unicação  da  prestação 
das  informações referentes 
à  escrituração  das obrigações  scais, 
previdenciárias  e  trabalhistas e  tem
por  nalidade  padronizar  sua 
transmissão,  validação, 
armazenamento 
e  distribuição,  constituindo 
um  ambiente  nacional

Uma  nova  era  nas relações 
entre  empregadores, 
empregados  e  governo

Fonte: www.esocial.gov.br

Objetivos d eclarados 
pelo  governo

Racionalizar  e s implicar  o 
cumprimento  de  obrigações

Eliminar a   redundância  nas 
informações  prestadas  pelas 
pessoas  físicas  e  jurídicas

Objetivo  real

Alto  risco  de  perdas 
nanceiras para 
as  empresas

Arrecadatório



Fiscalização

Empregador
Ambiente  Nacional 
do  eSocial

Entes  Fiscalizadores

Elabora  informações 
conforme  layouts  dos 
eventos,  em  sistema 
eletrônico  próprio 
ou  no  ambiente  do 
eSocial  online (web)

Transmite para o 
ambiente  nacional 
do  eSocial

Arquivo  recebido

Recebe  os  arquivos 
e  aplica  regras 
de  validação

Gera  arquivos  respostas

Mensagem 
de  erro

Recibo  de 
entrega

Utiliza  as  informações 
conforme  suas 
competências 
e  atribuições

Funcionamento

b á s i c o



As  multas 
no e-social

Falta  de  registro

R$ 3.000,00 
por  empregado, 
dobrada  por 
reincidência
R$  800,00 para  micro 
e p equenas 
empresas

Cadastro 
desatualizado

R$ 600,00
por  empregado

Falta  de 
exames 
médicos

R$  402,53
a R $  4.025,33

Omissão  nos  dados  sobre 
acidente  de  trabalho

Valor da multa varia entre 
o  limite  mínimo  e  o  limite 
máximo  do  salário  de 
contribuição.  No  caso 
de  reincidência, o   valor 
é d obrado

Falta  de  perl 
prossiográco 
previdenciário 

R$ 636,17 a
R$ 63.617,35
sendo d eterminada 
de a cordo c om 
a  gravidade 
da  situação

Omissão 
de  dados 
envolvendo  
afastamento 
temporário

R$  1.812,87 
R$  181.284,63



A  representação
de  uma  vida  laboral  no  eSocial (exemplo)

Com o registro  eletrônico das p rincipais etapas  da 
vida  laboral nas e mpresas,  se  constituirá  o registro 
de  eventos  trabalhistas  (RET), que  armazenará 
todo  o histórico  de  eventos de  um  mesmo v ínculo 
trabalhista



A  cada  admissão  de  um n ovo  empregado, 
empregador d everá  informar a o e Social  o 
registro  até  o  dia  anterior  ao  seu  início.

O informe a o e Social s obre a   admissão  de u m  novo 
empregado  poderá  ser  feito p or m eio d o evento 
preliminar  de  registro  (S-2190) e, 

posteriormente,  deverá  ser  encaminhado  o 
evento  completo  (S-2200).

Qualquer  alteração  no  contrato  de  trabalho 
(S-2206), tais  como  alterações  salariais,  de  função  e/ou 
de  local  de  trabalho,  devem  ser r egistradas

A
B

Admissão  de  empregados
Alteração  no  contrato  de  trabalho



Os  afastamentos  temporários  dos  empregados  devem  ser 

registrados  por  meio  de  evento  S  -2230. Envolvem s ituações 
como  serviço m ilitar, l icenças  médicas,  licença m aternidade, 
encaminhamentos  ao  INSS,  entre  outros. O  eSocial  descreve 
aproximadamente  trinta s ituações q ue d evem s er  informadas. 

O  período  de  férias  também  é  considerado  um  afastamento 
temporário  e  deve  ser  informado.

Nas  situações  previstas  na  legislação  concernente  aos 
acidentes d e  trabalho, é  necessário  informar a o  governo  por 
meio  da  CAT (Comunicação  de  Acidente  Trabalho).  
A comunicação  pelas  empresas  passará  a  ser  feita  ao  eSocial 
por  meio  do e vento  S-2210.

C

D

Afastamentos  temporários

Acidentes  de  trabalho



A  principal c aracterística  do e Social  em  relação  à 
folha  de  pagamento  são  os apontamentos  por 
cada  vinculo  de  emprego. O  prazo  limite p ara 
envio  da folha  de  pagamento  ao  eSocial  é  o  dia  7 
(sete)  do m ês subsequente  ao  mês de referência  
 informado n o e vento.   
O marco  do  dia  7  foi  arbitrado  para  coincidir  com  a 
data -limite  de  pagamento d a g uia  do  FGTS.

Os  eventos  de  Segurança  e  Saúde  no T rabalho  do  eSocial 
contemplam  as  obrigações  das  legislações  previdenciária  e 
trabalhista. O  principal  ponto  de  partida  está  no Perl 
Prossiográco P revidenciário  (PPP); outro  ponto  de  partida 
está  na  apuração  da  exposição  dos t rabalhadores  aos  fatores 
de r isco q ue  podem  levar a o  pagamento  dos a dicionais  de 
insalubridade  ou  periculosidade  bem c omo c ondições 
especiais  relacionadas a   aposentadoria e special.

E F

Folha  de  pagamento

Segurança  e  saúde  no  trabalho



G

H
O  evento  de  desligamento  (S-2299)  tem  como  nalidade

registrar  o  encerramento  denitivo  do  vínculo  de  emprego 
do t rabalhador ,  apontando  o  motivo d o  desligamento, em 
conformidade  com o  que  determina  a  legislação . 

Aviso  prévio  de  desligamento

Faz  parte  também  do  eSocial  o  encaminhamento  de  dados  que 
estão  descritos  nos  Atestados  de  Saúde  Ocupacional  (ASO), 
conforme  previsto  em  legislação. 

No  âmbito  do  eSocial, o  evento  S-2220  (monitoramento  da
saúde  do  trabalhor) será o   meio p elo  qual  as e mpresas 
encaminharão u m e xtrato d e  dados p resentes  no  ASO. 
O  evento  de  monitoramento  da  saúde  do  trabalho r (S-2220) t em
uma r elação  com o s e ventos  S-2200  (admissão d o  empregado),
S-2299  (desligamento  do e mpregado), S-2230  (afastamento  temporário) 
e,  principalmente,  com  - , no  que  está   os eventos  S 2240 e S-1060 

contemplado  no P CMSO da empresa. 

Monitoramento  de  saúde



6%6%

88%

46 
eventos

2.757 
campos

Recursos 
Humanos
41 eventos
2425 campos

Segurança 
do Trabalho
03 eventos
168 campos

Saúde 
Ocupacional
02 eventos
164 campos

Diagnós�co  eSocia l



Principais 
desaos
relacionados 
à SST

1Gestão  ativa 
e  integrada d os 
programas  legais

A  gestão  de  programas  legais,  em  especial  do 
PPRA  e  do  PCMSO,  passam  a  ter  seus 
resultados  informados  eletronicamente,  isso 
impõe  a  necessidade  de  informatização  e  de 
integração  de  processos,  o  que  de manda  um 
ciclo  periódico  de  revisão  a  cada  modicação 
no  ambiente  de  trabalho.

2 Atendimento  à  lei 
de  cotas  para  pessoas 
com  deciência

Atenção  à  gestão  desse  grupo 
prossional  em  relação  à  seleção 
de PcDs ,  à  necessidade  do  laudo 
probatório  emitido  por 
prossional  competente  para 
cada  tipo  de  deciência 
e  aos  prazos  legais

3 Exames  ocupacionais

No  eSocial,  o  ASO  passará  a 
receber  eletronicamente a   data 
de  realização  do  exame  e  os 
nomes  do  médico  examinador  e 
do  prossional  responsável  pelo 
monitoramento  da  saúde  na 
empresa

4
Está  mantido  o  desao  de  realizar  os  exames 
periódicos  dos  empregados,  conforme  previsto 
no  PCMSO.  A  idade  do  trabalhador,  o  grau  dos  fatores 
de  risco  e  as  condições  ambientais  podem  impactar  a 
periodicidade  dos  exames

Exame ocupacional  periódico

5
Exames  de  mudança  de  função

Previsto  na  NR7,  deverão  ocorrer  antes
de  o  empregado  assumir  uma  nova  função, 
em  qualquer  alteração  de  atividade,  posto  de  trabalho 
ou  setor  que  implique  a  exposição  a  risco  diferente 
daquele  a  que  estava  exposto  antes. 

6 Ergonomia 
no  trabalho

Com  a  entrada  do  eSocial,  o 
PPP  em  formulário  físico 
passa  a  ser  eletrônico. 
Outros sim,  por  lei,  será 
necessária  maior  atenção 
por  parte  das  empresas  em 
relação  à  avaliação 
da  exposição  ao  risco 
ergonômico 7

Quando  o  empregado  car 
exposto  a  certos a gentes 
nocivos,  ele  poderá  fazer  jus  às 
aposentadorias  especiais, 
conforme  descrito  no  PPP.  
alíquota  complementar  para 
nanciar  a  aposentadoria 
antecipada  deve  ser  recolhida 
pelo  empregador

Grau  de  exposição 
a a gentes  nocivos 

8

No  caso  dos Equipamentos 
de  Proteção  Individual (EPI), 
o  empregador  deverá  informar 
sua  ecácia  para  neutralizar  o 
risco  bem  como  o  número  do 
Certicado de  Aprovação  (CA) 
Para  os Equipamentos  de 
Proteção Coletiva (EPC), a  obrigação 
estará  relacionada à  informação  sobre 
sua  ecácia

Gestão  dos 
equipamentos 
de  proteção  individual 
e  coletiva


