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Contexto geral, novos prazos e 
quem deve se adequar às regras

O eSocial é um projeto que atenderá às necessidades 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), da Caixa Econômica 
Federal (CEF) e do Conselho Curador do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como da 
Justiça do Trabalho, em especial, no módulo relativo ao 
tratamento das reclamatórias trabalhistas.

O eSocial (Sistema de Escrituração 

Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas), 

integrante do sistema SPED, será 

obrigatório em 2018 e representará um 

avanço na sistemática de obrigações 

acessórias.

Todas as empresas que tenham 

empregados, serão obrigadas a utilizar 

o referido sistema para informar sobre 

toda a relação de trabalho relacionada 

à contratação de mão de obra com ou 

sem vínculo de emprego.



O principal objetivo desta ferramenta é de 

receber e armazenar todas as informações 

no Ambiente Nacional do eSocial e que 

poderão ser acessadas por todos os órgãos 

participantes do projeto (Ministério do 

Trabalho, Previdência Social, Receita 

Federal).

Ao mesmo tempo em que simplifica o 

envio das informações aos diversos órgãos 

governamentais, o eSocial também facilita 

a fiscalização das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais por meio do 

cruzamento eletrônico e da verificação de 

dados.



O projeto do eSocial já está em andamento há algum 

tempo, mas devido a sua complexidade e 

complicações para implantação do sistema o prazo 

foi revisto e ampliado, mas o objetivo do Governo é 

de que até janeiro de 2018 todas as empresas já 

tenham se adequado a nova ferramenta que 

facilitará o cruzamento de dados sobre as empresas 

e, consequentemente aumentará a fiscalização nas 

empresas.

O eSocial obrigará a todas as empresas se adaptarem 

de forma documental, através de ajustes de 

sistemas; e de forma cultural, caso contrário, caso 

contrário não atenderá as exigências do programa. 

O eSocial, após várias 

prorrogações, agora se torna 

obrigatório a partir de janeiro de 

2018 para empresas com 

faturamento acima de 78 milhões 

e em junho de 2018 para todas 

as outras.

POR QUE SE 

ADEQUAR ?



O modelo do eSocial é mais um projeto 

do SPED, do qual já faz parte outros 

sistemas como a nota fiscal eletrônica 

e o Sped Fiscal, dentre outros. O 

sistema estabelece o envio de forma 

digital por parte das empresas das 

informações cadastrais de todos os 

empregados.

CUIDADOS A 

TOMAR E RISCOS 

ENVOLVIDOS

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 de recebimento e o enviará 

ao empregador.

O sistema substituirá o envio de pelo 

menos nove obrigações acessórias que 

hoje são feitas mensal e anualmente —

como o Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged), a 

Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte (Dirf), Guia de 

Recolhimento do FGTS e informações a 

Previdência Social (GFIP).

Informações equivocadas serão 

facilmente identificadas através do 

novo sistema, o que deixará as 

empresas vulneráveis a fiscalizações.



Eventos trabalhistas: informações 

resultantes da relação jurídica entre o 

mpregado/trabalhador e o 

empregador / contratante, tais como 

admissões, afastamentos temporários, 

comunicações de aviso prévio, 

comunicações de acidente de 

trabalho, etc.

Eventos iniciais: dados para 

alimentar tabelas referentes aos 

cadastros da empresa, tais 

como: cadastro de empregados e 

dependentes, tabela de rubricas 

classificadas e agrupadas no 

padrão SRF, tabelas de 

lotações/departamentos, tabelas 

de escalas e jornadas, entre 

outras relacionadas ao controle 

do histórico do trabalhador. 

QUE 

INFORMAÇÕES 

FARÃO PARTE 

DO ESOCIAL ?

Eventos mensais: folha de 

pagamento, remuneração, lotação, 

ações judiciais, contribuição 

previdenciária (inclusive retenções), 

cooperativas de trabalho e 

prestação de serviços com cessão de 

mão de obra.

Outras informações: contribuição 

previdenciária incidente sobre a 

comercialização da produção rural, 

espetáculos desportivos, patrocínios 

a associações desportivas que 

mantenham equipes de futebol 

profissional, etc.
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Ressaltamos que as informações para o eSocial serão 

compostas por 44 arquivos individuais organizados por 

tipo de movimentação, por este motivo as empresas 

deverão revisar e adequar os seus sistemas, pois deverá 

haver o controle das informações alteradas e enviadas, 

bem como das informações alteradas pendentes de 

atualização perante os órgãos competentes.  

Todos os eventos trabalhistas deverão se transmitidos 

nos prazos pré-estabelecidos pela legislação, e deverão 

alimentar a base de dados de todos os órgãos 

envolvidos.

Com o eSocial se busca principalmente:

• Reduzir as fraudes na concessão de benefícios 

previdenciários e seguro desemprego, e 

• Ampliar a base de fiscalização e arrecadação dos tributos 

incidentes sobre a remuneração, por meio de métodos 

seguros de transmissão e cruzamento de informações.



Reforçamos que esta é uma boa oportunidade 

para rever seus processos de pessoal, folha de 

pagamentos e alinhamento com obrigações 

trabalhistas.

Uma boa revisão de processos pode ser a 

diferença entre a necessidade de pequenos 

ajustes ou o estouro de orçamentos para evitar 

multas e punições dos órgãos envolvidos.

Recomendamos que a sua empresa procure 

entender e se adequar as exigências do eSocial, 

evitando assim riscos de autuações, envolvendo 

os seguintes Órgãos.
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