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1.Apresentação 

 

O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas, também conhecido como eSocial (originariamente chamado de EFD 
Social ou Sped Social), é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED). O SPED foi criado através do Decreto nº 6.022/2007 como parte do 
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010), e 
iniciou-se através da implementação de três grandes projetos: Escrituração Contábil 
Digital, Escrituração Fiscal Digital e NF-e - Ambiente Nacional. Atualmente, diversos 
outros projetos já foram integrados ao SPED, tanto no que se refere a informações 
relativas à escrituração fiscal e contábil quanto em relação aos documentos fiscais 
eletrônicos. 
O eSocial veio agregar ao Sped a parte trabalhista, previdenciária e fiscal sobre a 
folha de pagamento.  
No que concerne à parte trabalhista, devem ser lançadas no eSocial informações 
sobre relações de trabalho em sentido amplo, ou seja, não serão só os dados 
pertinentes aos empregados informados, mas também, os contribuintes individuais, 
avulsos, estagiários.  
Importante destacar que os dados a serem transmitidos ao eSocial em grande parte 
já constam em outras obrigações acessórias, tais como CAGED, RAIS, GFIP, etc., 
mas há informações totalmente novas no eSocial, que não estão em nenhum dos 
sistemas atuais.  
Desta forma, haverá necessidade de os empregadores readequarem seus sistemas 
de folha de pagamento com o fim de tornarem-se aptos à transmissão do eSocial. 
Caso contrário, em alguns casos, o canal acusará divergência, e a informação não 
poderá, assim, ser enviada de forma válida.  
No tocante à parte previdenciária, esta não envolverá somente a folha de pagamento, 
mas também informações como cessão de mão-de-obra, produção rural e ações 
trabalhista - ou seja, outros fatos geradores de contribuições previdenciárias previstas 
na Lei nº 8.212/1991 (Lei Básica de Custeio da Previdência Social).  
 
2.Finalidade  
 
O eSocial foi criado com o objetivo de atingir diversas finalidades, dentre as quais 
pode-se destacar:  
- abranger em um único aplicativo toda a escrituração da folha de pagamento, com 
todos os seus eventos, tais como admissão, folha de pagamento mensal, 13º salário, 
férias, afastamentos,  CAT, etc., inclusive o registro de empregados, simplificando, 
assim, a emissão, e uniformizando as obrigações acessórias trabalhistas e tributárias 
dos empregadores aos diversos órgão envolvidos no sistema (CEF/INSS/RFB/MPS);  
- garantia dos direitos trabalhistas na forma explicitada na legislação juslaboralista;  
- pleno controle por parte da fiscalização (trabalhista e RFB) de todas as obrigações e 
débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais.  
 
3.Informações  
 
As informações que serão lançadas no eSocial são classificadas em três tipos:   

TIPO DE INFORMAÇÃO EXEMPLOS 

Eventos Trabalhistas 
Admissão, alteração contratual, rescisão 
contratual,  advertências, etc. 

Folha de Pagamento 
Pagamento de salários, gratificações, 
comissões, horas extras, dsr, etc. 

Outras informações tributárias, Produção Rural, Cessão de mão de 
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trabalhistas e previdenciárias obra, atestados médicos 
ocupacionais,etc 

 
4.Obrigações que tendem a ser extintas com o eSocial  
 
A legislação ainda não traz claramente quais as obrigações acessórias serão 
substituídas pelo e-Social, mas, conforme estudos, e com base no leiaute já 
aprovado, pode-se afirmar que tendem a ser extintas futuramente as seguintes 
obrigações acessórias:  
- Livro de Registro de Empregado;  
- Folha de Pagamento;  
 - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social 
(SEFIP);  
 - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);   
- Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);  
- Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF);  
- Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT);  
 - Comunicação Acidente de Trabalho (CAT);  
 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);  
- Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).  
Não se pode afirmar que as obrigações acessórias elencadas acima serão extintas, 
mas, com fulcro no projeto apresentado, a tendência é pela extinção de tais 
obrigações, face à sua substituição pela consolidação de tais informações no eSocial. 
Todavia, inexistem na atualidade dados concretos de quando e se isto efetivamente 
acontecerá, e quais serão as obrigações acessórias que serão extintas e/ou 
substituídas.   
Até a implantação efetiva do sistema, é provável que sejam publicadas novas normas 
que esclarecerão com maior acuidade o assunto abordado. 
 
5.Obrigatoriedade 
 
O Ato Declaratório Executivo SUFIS n° 05/2013 aprovou e divulgou o leiaute do 
Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). A obrigatoriedade da transmissão de informações pelo portal 
do eSocial para todos os empregadores (CNPJ, CEI, órgãos da administração 
pública, CNO - Cadastro Nacional de Obras, OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-
Obra) será apenas a partir da competência de janeiro/2014. 
  
Contudo, a tendência é de que o cronograma de implantação de tal 
obrigatoriedade seja modificado, sendo prorrogadas as datas para algumas 
categorias de contribuintes, a partir de um novo ato conjunto que seria assinado 
entre Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da 
Previdência Social (MPS) e CAIXA, que definiria o cronograma de implantação do 
sistema. 
  
Extraoficialmente, a Receita Federal tem divulgado um cronograma a ser observado 
(fonte: Fenacon), que transcrevemos abaixo: 

DATA EVENTO 

Setembro/2013 
  

Disponibilização de aplicativo para qualificação do 
cadastro dos trabalhadores existentes nas empresas, 
para que possa ser consultado CPF, PIS/NIT, Data de 
Nascimento na base dos sistema CNIS 

 

Outubro/2013 
 

Manual de Especificação Técnica XML e conexão 
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WEBSERVICE 
 

Novembro/2013 
 

Disponibilização de ambiente de testes dos eventos 
iniciais do empregador na internet para conexão 
webservice e XML (pré-produção) 

 

   

EMPRESAS DO LUCRO REAL 
Até 30.06.2014 

 

Cadastramento Inicial 
 

Até 30.07.2014 
 

Envio de Eventos Mensais 
 

A partir da 
competência 
Julho/2014 

 

Substituição da GFIP 
 

  
 

  
 

EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO E SIMPLES NACIONAL 
 

Até 30.11.2014 
 

Cadastramento Inicial 
 

Até 30.11.2014 
 

Envio de Eventos Mensais 
 

A partir da 
competência 
Novembro/2014 

 

Substituição da GFIP 
 

  
 

  
 

Até Novembro/2014 
 

Implantação do eSocial com Recolhimento unificado –
MEI e Pequeno Produtor Rural 

 

Janeiro/2015 
 

Substituição da DIRF, RAIS, CAGED e outras 
informações acessórias 

 

Janeiro/2015 
 

Entrada do módulo da reclamatória trabalhista 
 

 
Saliente-se, todavia, que os eventos previstos para os meses de setembro e 
outubro/2013 até o momento não foram efetivados, o que poderá implicar em 
mudanças em tal cronograma. Em relação a órgãos públicos o prazo foi estabelecido 
até 31/01/2015. 
Em relação ao empregador doméstico, haverá obrigatoriedade de prestar a 
informação via eSocial apenas 120 dias após a publicação da regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 72/2013, que ainda não foi aprovada. 
 
5.1.Prazos 
 
Os prazos para a transmissão do eSocial ainda não foram divulgados oficialmente. 
O que se pode dizer concretamente, com base no leiaute já publicado, é que haverá: 
-  informações que deverão ser transmitidas antes mesmo do ingresso do empregado 
na empresa, como é o caso do evento de admissão; 
- informações relativas a obrigações mensais, como a folha de pagamento, que serão 
transmitidas uma única vez ao mês, em data ainda a ser definida. 
Como, pelo eSocial, serão geradas guias referentes ao FGTS, INSS e IRRF, que 
possuem datas de vencimentos distintas, será necessário que a legislação defina os 
prazos a serem observados para a transmissão dos arquivos relativos ao eSocial. 
 
6.Cadastros 
 
6.1.Identificação do Empregador 
  
Inicialmente, esclarecemos que os empregadores serão identificados no canal do 
eSocial pelos seguintes cadastros: 

 Pessoa Jurídica Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
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 Pessoa Física 
equiparada a Jurídica Cadastro de Atividades da Pessoa Física (CAEPF) 

 Empregador Doméstico Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro de 
Atividades da Pessoa Física (CAEPF) 

 Obras de Construção 
Civil Cadastro Nacional de Obras (CNO) 

 
O Cadastro de Atividades da Pessoa Física (CAEPF) será um número sequencial, 
acoplado ao número do CPF, que substituirá o CEI. A pessoa física equiparada a 
jurídica deverá providenciar registro no CAEPF, que ainda não foi regulamentado.  
O empregador doméstico hoje tem seu cadastramento inicial pelo CPF, mas 
futuramente poderá deixar de existir esta opção e vigorar também o CAEPF - sendo 
necessário, portanto, aguardar novas disposições a respeito do tema. 
No lugar da matrícula CEI para as obras de construção civil, será utilizado o Cadastro 
Nacional de Obras (CNO), que será sempre acoplado a um número de inscrição no 
CNPJ ou no CPF. As matrículas CEI existentes na data de implantação do eSocial 
relativas a obras comporão o cadastro inicial do CNO. 
  
6.2.Identificação do Empregado 
 
Com os sistemas atuais, o empregado é identificado essencialmente pelo número de 
registro no PIS. Com o eSocial, esta identificação será mais completa, porque, além 
do PIS, o CPF também será mais um elemento identificador, bem como a data do 
nascimento do empregado. 
É essencial que os empregadores coletem e atualizem as informações cadastrais de 
seus trabalhadores, certificando-se que as mesmas estejam de acordo com o 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  
Caso contrário, o sistema gerará inconsistência, o que impedirá a informação de ser 
transmitida. 
 
7.Conteúdo – Leiaute 
 
Os leiautes de arquivos foram disponibilizados em versão inicial, que tem caráter 
informativo aos setores da sociedade interessados, bem como para adaptações ao 
sistema que começará a vigorar apenas a partir da competência de janeiro/2014. 
  
A versão final provavelmente será disponibilizada futuramente, por meio de portaria 
interministerial, editada pelo MF, MPS e MTE e CEF. 
  
Vejamos um resumo dos registros constantes da versão inicial divulgada.
 

EVENTONOME DESCRIÇÃO 

S-1000 

Informações do 
Empregador 

 

Evento onde são fornecidas pelo empregador as 
informações cadastrais, alíquotas, e demais dados 
necessários ao preenchimento e validação dos 
demais eventos da eSocial, inclusive para apuração 
das contribuições. 

 

S-1010 

Tabela de 
Rubricas 

 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
de registros na tabela de rubricas do empregador. 

 

S-1020 

Tabela de 
Lotações 

 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
de registros na tabela de lotações do empregador. 

 

S-1030 Tabela de Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
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Cargos 
 

de registros na tabela de cargos do empregador. 

 

S-1040 

Tabela de 
Funções 

 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
de registros na tabela de funções do empregador. 
Utilização não obrigatória. 

 

S-1050 

Tabela de 
Horários/Turnos 
de Trabalho 

 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
de registros na tabela de horários/turnos de trabalho. 

 

S-1060 

Tabela de 
Estabelecimentos 

 

Evento utilizado para apresentação do detalhamento 
de informações de FPAS/Terceiros para os 
estabelecimentos (filiais) do contribuinte, além de 
informações relativas ao CNAE Preponderante e 
alíquota RAT das obras de construção civil. 

 

S-1070 

Tabela de 
Processos 

 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão 
de registros na tabela de processos (administrativos 
e  judiciais) do empregador. 

 

S-1080 

Tabela de 
Operadores 
Portuários 

 

Evento utilizado pelo OGMO para inclusão, alteração 
e exclusão de registros na tabela de operadores 
portuários. 

 

S-1100 

eSocial Mensal -
Abertura 

 

Evento utilizado para indicar o início do envio dos 
eventos de folha de pagamentos e demais eventos 
que compõe a declaração mensal da e-Social. 

 

S-1200 

eSocial Mensal -
Remuneração 

 

Evento utilizado para prestar informações da 
remuneração de cada trabalhador no mês de 
referência, utilizado tanto para os segurados 
empregados, quanto para contribuintes individuais, 
avulsos, etc. 

 

S-1310 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Serv. Tomados 
(Cessão de Mão 
de Obra) 

 

Evento onde são prestadas as informações relativas 
aos serviços prestados por terceiros mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, com as
correspondentes informações sobre as retenções 
efetuadas pela empresa declarante. 

 

S-1320 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Serv. Prestados 
(Cessão de Mão 
de Obra) 

 

Evento onde são prestadas as informações relativas 
aos serviços prestados mediante cessão de mão de 
obra pela empresa declarante, com a identificação 
das empresas contratantes e  das notas fiscais 
emitidas. 

 

S-1330 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Serv. Tomados 
de Coop. de 
Trabalho 

 

Evento preenchido pela empresa (PJ) contratante de 
serviços prestados por cooperados por intermédio de 
cooperativa de trabalho. 

 

S-1340 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Serv. Prestados 
pela Coop. de 
Trabalho 

 

Evento preenchido exclusivamente por Cooperativa 
de Trabalho, identificando as empresas tomadoras 
de serviços da cooperativa e detalhando as notas 
fiscais de serviços prestados pela cooperativa. 

 

S-1350 eSocial Mensal - Evento utilizado para informar a aquisição por PJ de 
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Outras 
Informações -
Aquisição de 
Produção 

 

produtos rurais de pessoa física, a aquisição por PF 
de produção de produtor rural pessoa física ou 
segurado especial para venda no varejo a 
consumidor final pessoa física, e a aquisição por 
entidade inscrita no PAA de produtos rurais no 
âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou 
pessoa jurídica. 

 

S-1360 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Comercialização 
da Produção 

 

Evento utilizado pelo produtor rural pessoa física e 
pelo segurado especial, para prestar informações 
sobre a comercialização da produção, e também 
pelas Agroindústrias e demais Produtores Rurais 
pessoa jurídica, devidamente identificadas conforme 
classificação tributária, com as informações relativas 
a comercialização da produção pelo estabelecimento 
identificado no registro superior. 

 

S-1370 

eSocial Mensal -
Outras 
Informações -
Rec. Recebidos 
ou Repassados 
p/ Clube de 
Futebol 

 

Evento onde são informados os recursos repassados 
pela empresa para Associação Desportiva que 
Mantêm Clube de Futebol Profissional. Também é 
utilizado pela própria Associação Desportiva para 
informação dos recursos recebidos de terceiros. 

 

S-1400 

eSocial Mensal -
Bases de 
Cálculo, 
Retenção, 
Deduções e 
Contribuições 

 

Evento que apresenta a totalização base de cálculo 
relativa à remuneração dos empregados, avulsos e 
contribuintes individuais, além da totalização das 
retenções, apuração das contribuições e deduções. 

 

S-2100 

Cadastramento 
Inicial do Vínculo 

 

O Leiaute apresentado neste documento refere-se 
ao arquivo de evento que será enviado pela empresa 
no início da implantação da eSocial, servindo de 
base para construção do "Registro de Eventos 
Trabalhistas", o qual será utilizado para validação 
dos eventos de folha de pagamento e demais 
eventos enviados posteriormente. Para cada vínculo 
trabalhista existente na empresa na data de 
implantação da eSocial deverá ser gerado um 
arquivo correspondente, contendo as informações 
cadastrais e contratuais atualizadas até a data-base. 

 

S-2200 Admissão 
 

Evento que se destina a registrar a admissão do 
trabalhador na empresa. Trata-se do primeiro evento 
relativo a um determinado "vínculo". Pode ocorrer 
também quando o trabalhador é transferido de uma 
empresa do mesmo grupo econômico ou em 
decorrência de uma sucessão, fusão ou 
incorporação. 

 

S-2220 

Alteração de 
Dados 
Cadastrais 

 

Evento para registro das modificações de dados 
cadastrais do trabalhador, tais como documentação 
pessoal, endereço, escolaridade, estado civil, 
contato, etc. 

 

S-2240 

Alteração 
Contratual 

 

Evento utilizado para alterações do contrato de 
trabalho, tais como Remuneração e periodicidade de 
pagamento, Duração do contrato de Trabalho,  Local 
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de Trabalho, Cargo ou Função, Jornada de Trabalho, 
etc. 

 

S-2260 

Comunicação de 
Acidente de 
Trabalho 

 

Evento enviado para comunicar acidente de trabalho 
envolvendo o trabalhador, ainda que não haja 
afastamento de suas atividades laborais. 

 

S-2280 

Atestado de 
Saúde 
Ocupacional 

 

Evento que detalha as informações relativas ao 
último ASO efetuado para o trabalhador. 

 

S-2300 Aviso de Férias 
 

Evento que detalha as informações relativas às 
férias do trabalhador. 

 

S-2320 

Afastamento 
Temporário 

 

Evento utilizado para comunicar afastamento 
temporário do trabalhador, bem como eventuais 
alterações e prorrogações. 

 

S-2325 

Alteração do 
Motivo do 
Afastamento 

 

Evento utilizado para comunicar alteração de motivo 
de afastamento.   Deve ser utilizado em situações 
específicas, nos casos em que ocorre, de fato, 
modificação do motivo do afastamento, não servindo 
para correção de motivo enviado incorretamente no 
evento de afastamento. 

 

S-2330 

Retorno do 
Afastamento 

 

Evento utilizado para informar o retorno de 
trabalhador que se encontrava afastado. 

 

S-2340 

Estabilidade -
Início 

 

Evento que indica a entrada do trabalhador na 
condição de estável em relação ao vínculo que se 
refere o evento. 

 

S-2345 

Estabilidade -
Término 

 

Evento que indica a saída do trabalhador na 
condição de estável em relação ao vínculo que se 
refere o evento. 

 

S-2360 

Condição 
Diferenciada de 
Trabalho - Início 

 

Este evento se destina a registrar as condições de 
trabalho do empregado, indicando a prestação de 
serviços em condições insalubres e/ou perigosas, 
além da especificação da exposição a fatores de 
riscos e respectivas medidas de controle. As 
informações prestadas neste evento irão integrar o 
perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. 

 

S-2365 

Condição 
Diferenciada de 
Trabalho -
Término 

 

Evento utilizado para informar o término de condição 
diferenciada de trabalho a qual esteve sujeito o 
trabalhador indicado no evento. 

 

S-2400 Aviso Prévio 
 

Evento destinado a registrar a comunicação do aviso 
prévio dado pelo empregador ao empregado, ou 
recebido pelo empregador e dado pelo empregado. 

 

S-2405 

Cancelamento de 
Aviso Prévio 

 

Evento destinado a registrar o cancelamento de 
aviso prévio comunicado anteriormente. Deve ser 
utilizado apenas quando a empresa, após comunicar 
o aviso prévio ao trabalhador, decide cancelar o 
mesmo. 

 

S-2420 

Atividades 
Desempenhadas 

 

Evento destinado a indicar as atividades 
efetivamente desempenhadas pelo trabalhador no 
respectivo vínculo, servindo de subsídio para compor 
o Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

 

S-2440 

Comunicação 
Fato Relevante 

 

Evento destinado a registrar a comunicação de fatos 
relevantes ocorridos no decorrer da vida laboral do 
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trabalhador, durante o vínculo trabalhista, que não 
foram registrados em Evento específico, como, por 
exemplo, advertências, suspensões disciplinares, 
aposentadorias por tempo de serviço sem extinção 
do contrato de trabalho, etc. Funciona como uma 
anotação de um determinado fato nos 
assentamentos funcionais do trabalhador. 

 

S-2600 

Trabalhador Sem 
Vínculo de 
Emprego - Início 

 

Evento utilizado para prestar informações cadastrais 
relativas a trabalhadores que não possuem vínculo 
empregatício com a empresa, como trabalhadores 
avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de 
contribuintes individuais (diretores não empregados, 
cooperados, etc.). 

 

S-2620 

Trabalhador Sem 
Vínculo de 
Emprego -
Alteração 
Contratual 

 

Evento utilizado para atualização de informações 
contratuais relativas a trabalhador que não possui 
vínculo empregatício com a empresa, tais como 
Diretor não Empregado, Servidor Público indicado 
para Conselho ou Órgão Representativo, etc. 

 

S-2680 

Trabalhador Sem 
Vínculo de 
Emprego -
Término 

 

Evento utilizado para prestar informações sobre o 
encerramento de contrato ou de vinculação com a 
empresa de trabalhador sem vínculo empregatício, 
tais como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais 
e algumas categorias de contribuintes individuais 
(diretores não empregados, cooperados, etc.). 

 

S-2800 Desligamento 
 

Evento destinado a registrar o desligamento do 
trabalhador do quadro da empresa. A princípio, deve 
ser o último evento relativo a um determinado 
"Vínculo Trabalhista". 

 

S-2820 Reintegração 
 

Evento enviado em caso de reintegração de 
trabalhador previamente desligado da empresa. É o 
único que evento que pode ser enviado com data 
posterior a data do evento de desligamento. A partir 
do envio do evento, fica restabelecido o vínculo de 
trabalho. 

 

S-2900 

Exclusão de 
Eventos 

 

Arquivo utilizado pelo contribuinte para cancelar um 
evento enviado indevidamente. 

 

 
TABELA NOME 
Regras 
Preenchimento 

Tabela de Regras de Preenchimento dos Eventos 
 

Tabela 01 Categorias de Trabalhadores 
 

Tabela 02 Grau de Exposição a Agentes Nocivos 
 

Tabela 03 Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 
 

Tabela 04 Códigos e Alíquotas de Fpas/Terceiros 
 

Tabela 05 Tipos de Inscrição 
 

Tabela 06 Classificação de Serv. Sujeitos a Retenção de Contribuição Prev. 
 

Tabela 07 Riscos Ocupacionais Específicos 
 

Tabela 08 Classificação Tributária 
 

Tabela 09 Tipos de Arquivos eSocial 
 

Tabela 10 Tipos de Lotação 
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Tabela 11 Códigos x Siglas x Aliquotas 
 

Tabela 12 Tipos de Contribuição 
 

Tabela 13 Parte do Corpo Atingida 
 

Tabela 14 Agente Causador do Acidente de Trabalho 
 

Tabela 15 Agente Causador/Sit. Ger. Doença Prof. 
 

Tabela 16 Situação Geradora do Acidente de Trabalho 
 

Tabela 17 Descrição da Natureza da Lesão 
 

Tabela 18 Motivos de Afastamento 
 

Tabela 19 Motivos de Desligamento 
 

Tabela 20 Tipos de Logradouros 
 

 

 
8.Acesso e Transmissão 
 
8.1.Utilização de Código de Acesso 
  
O eSocial, em sua origem, foi implantado com código de acesso, uma vez que irá 
atender também a empregadores domésticos, que, inclusive, são pioneiros neste 
sistema. Assim, para facilitar o acesso, foi possibilitada, através do sistema, a geração 
de um código de acesso ao empregador doméstico. 
  
Este código de acesso permite ao usuário a utilização de diversos serviços disponíveis 
no Portal e-Social, tais como geração de recibo de pagamento, controle de jornada, 
etc. 
  
Para a obtenção do código de acesso, o empregador doméstico deverá informar a 
numeração dos seguintes documentos: 
  
- Número do CPF; 
  
- Data de Nascimento; 
  
- Números dos recibos de entrega da declaração do IRPF (com 10 dígitos, sem DV) 
dos últimos dois exercícios (caso tenha declarado), ou, caso não tenha feito a DIRPF, 
número do título de eleitor. 
  
Todas as informações acima referem-se ao empregador. 
  
Não há informações legais sinalizando a possibilidade ou impossibilidade de utilização 
do eSocial através de código de acesso para outros empregadores, além do 
empregador doméstico. 
  
A imagem abaixo ilustra a tela do primeiro acesso, que gerará o código de acesso ao 
empregador doméstico (link direto): 
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8.2.Certificação Digital 
   
Quanto à certificação digital, esta será amplamente utilizada, podendo inclusive ser 
utilizada pelo empregador doméstico, desde que seja um certificado digital e-CPF. 
  
Ainda não existem ainda determinações legais no tocante à utilização da certificação 
digital. O assunto deverá ser regulamentado futuramente. 
  
8.3.Transmissão das Informações 
  
De forma simplificada, pode-se descrever a transmissão do eSocial por meio da 
seguinte sequência: 
  
1º passo) O empregador gera um arquivo eletrônico em formato XML contendo as 
informações previstas nos leiautes 
  
2º passo) O empregador assina digitalmente o arquivo, garantindo a autenticidade do 
mesmo; 
  
3º passo) O arquivo assinado digitalmente pelo empregador é transmitido pela Internet 
para o ambiente nacional do eSocial; 
  
4º passo) O sistema do eSocial verifica a integridade formal e emite o protocolo de 
recebimento enviando-o ao empregador. 
   
8.3.1.Ordem Sequencial de Transmissão 
  
Os arquivos do eSocial devem ser transmitidos segundo uma sequência lógica, 
obedecendo etapas, conforme demonstrado abaixo. A observância de tal sequência 
lórgica é necessária porque as informações dos primeiros arquivos são essenciais 
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para o processamento das informações posteriores. 
  
  

Etapa Eventos Informações Contempladas 

1ª 
etapa Eventos iniciais 

 Informações do Empregador 
 Arquivos de Tabelas 
 Tabela de rubricas da folha de pagamento 
 Tabela de Lotações e Departamentos 
 Tabela de Cargos 
 Tabela de Funções 
 Tabela de Horários 

 

Tabela de Estabelecimentos e Obras de 
Construção Civil 
 Tabela de Processos 
 Tabela de Operadores Portuários 
 Cadastramento inicial de vínculos 

 

2ª 
etapa 

Eventos 
trabalhistas 

 Cadastramento Inicial 
 Admissão 
 Alteração Cadastral 
 Alteração Contratual 
 CAT 
 ASO 
 Aviso de Férias 
 Afastamento Temporário 
 Alteração de Afastamento Temporário 
 Retorno de Afastamento Temporário 
 Estabilidade Início 
 Condição Diferenciada de Trabalho – Início 
 Condição Diferenciada de Trabalho – Término 
 Aviso Prévio 
 Cancelamento de Aviso Prévio 
 Atividades Desempenhadas 
 Comunicação de Acidente de Trabalho 

 

3ª 
etapa 

Folha de 
Pagamento e 
Outras 
Informações 

 Abertura da Folha de Pagamento 

 

Remuneração dos trabalhadores (um arquivo para 
cada trabalhador) 
 Serviços Tomados 
 Serviços Prestados 
 Serviços tomados de cooperativa 
 Aquisição de produção rural 
 Comercialização da produção rural 

 

Recursos recebidos ou repassados por/para 
associação desportiva de futebol 
 Encerramento 

 

 

 
9.Legislação Relacionada 
 

 
Lei n° 8.212/91 - Disposições sobre a organização da Seguridade Social. 

 

 

Lei n° 8.213/91 - Disposições sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social. 
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Decreto nº 6.022/2007 - Instituição do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED). 

 

 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

 

 
Decreto n° 3.000/1999  - Regulamento do Imposto de Renda (RIR). 

 

 

Ato Declaratório Executivo SUFIS n° 005/2013 - Aprova e divulga o leiaute do 
Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). 

 

 
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 

 

 
10.Penalidades 
 
O que se tem até o presente momento sobre o eSocial é a definição de seu leiaute e 
a exigência a partir da competência janeiro de 2014. 
Quanto à aplicação de penalidades, não obstante ainda não haja legislação 
específica acerca do tema, em que pese o poder discricionário no qual são investidas 
as autoridades fiscalizadoras, a tendência é de que sejam  as mesmas multas pelo 
descumprimento de outras obrigações que exigem preenchimento, armazenamento 
de informações e entrega de arquivos eletrônicos. 
Se considerarmos, por analogia, o teor do artigo 225, inciso IV, do Decreto 
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), a empresa se verá obrigada à entrega 
das informações de seus documentos eletrônicos e, especialmente, do eSocial, na 
forma do Ato Declaratório SUFIS n° 05/2013. 
Atualmente, na forma do artigo 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da 
Previdência Social, a multa pela não entrega ao INSS e à Secretaria da Receita 
Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e 
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os 
esclarecimentos necessários à fiscalização, é variável conforme a gravidade da 
infração, partindo de um valor mínimo de R$ 16.170,98, e podendo chegar ao 
patamar de R$ 161.710,08. 
No que tange às obrigações  trabalhistas a serem informadas no eSocial, a inclinação 
é a de que possam ser aplicadas as mesmas multas definidas na CLT e na legislação 
trabalhista de modo geral, desde que compatíveis com a matéria. 
 
11.Questões Gerais 
 
1. O eSocial foi criado com qual finalidade? 
Resposta: O eSocial foi criado com o objetivo de atingir diversas finalidades, dentre 
as quais pode-se destacar:  
- abranger em um único aplicativo toda a escrituração da folha de pagamento, com 
todos os seus eventos, tais como admissão, folha de pagamento mensal, 13º salário, 
férias, afastamentos,  CAT, etc., inclusive o registro de empregados, simplificando, 
assim, a emissão, e uniformizando as obrigações acessórias trabalhistas e tributárias 
dos empregadores aos diversos órgão envolvidos no sistema (CEF/INSS/RFB/MPS);  
- garantia dos direitos trabalhistas na forma explicitada na legislação juslaboralista;  
- pleno controle por parte da fiscalização (trabalhista e RFB) de todas as obrigações e 
débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
  
2. O eSocial está integrado aos demais sistemas que fazem parte do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED)? 
Resposta: O eSocial é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), criado através do Decreto nº 6.022/2007. Todavia, ainda não é certo se 
haverá cruzamento de informações entre os vários sistemas que compõem o SPED, 
mas é possível que isto venha, sim, a acontecer. 
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3. Qual a diferença entre eSocial e EFD Social? 
Resposta: A sigla eSocial representa o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, que já foi anteriormente chamado 
de SPED Social ou de EFD Social. Não há diferença - são apelidos diferentes para o 
mesmo sistema. 
  
4. Quais obrigações acessórias serão dispensadas devido à entrega do eSocial? 
Resposta: A legislação ainda não traz claramente quais as obrigações acessórias 
serão substituídas pelo e-Social, mas, conforme estudos, e com base no leiaute já 
aprovado, pode-se afirmar que tendem a ser extintas futuramente as seguintes 
obrigações acessórias: Livro de Registro de Empregado; Folha de 
Pagamento; Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social (SEFIP); Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); 
 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); Declaração do Imposto Retido na 
Fonte (DIRF); Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT); Comunicação Acidente 
de Trabalho (CAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);  Manual Normativo de 
Arquivos Digitais (MANAD).  
Não se pode afirmar que as obrigações acessórias elencadas acima serão extintas, 
mas, com fulcro no projeto apresentado, a tendência é pela extinção de tais 
obrigações, face à sua substituição pela consolidação de tais informações no eSocial. 
Todavia, inexistem na atualidade dados concretos de quando e se isto efetivamente 
acontecerá, e quais serão as obrigações acessórias que serão extintas e/ou 
substituídas.   
  
  
5. Como o empregador pode se preparar para não ter problemas na implantação 
do eSocial? 
Resposta: Há diversas atitudes que podem ser tomadas com antecipação que 
contribuirão para que o empregador esteja apto ao ingresso no sistema do eSocial 
sem maiores desgastes, dentre as quais pode-se citar: 
  
- saneamento do banco de dados, principalmente através da verificação e atualização 
dos cadastros de seus empregados, já que, se houverem informações diferentes nos 
cadastros que estão sendo inseridos no eSocial e aqueles constantes no CNIS, o 
sistema gerará inconsistência. Assim, o empregador pode checar se não há 
divergências/duplicidades em números de inscrição, por exemplo, do PIS dos 
funcionários ou até mesmo a ausência de dados básicos, por exemplo, como data de 
nascimento, nome completo, número do CPF, etc. Extraoficialmente, há a informação 
que o eSocial disponibilizará um aplicativo para que os empregadores possam efetuar 
as consultas, aparelhando seus dados com os do CNIS; 
  
- ajuste do sistema de folha de pagamento, que deverá estar em consonância com os 
leiautes do eSocial; 
  
- esclarecimentos prévios aos empregadores em relação ao sistema, que não permitirá 
procedimentos à margem da lei, não havendo mais qualquer possibilidade de práticas 
como registros retroativos, avisos retroativos, notificação de férias retroativas, etc. 
Desta forma, o empregador deve estar ciente que deverá observar todas as 
obrigações legais constantes na legislação juslaboralista, sob pena não somente o 
arquivo não ser transmitido, bem como de ser autuado pela prática de procedimentos 
ilegais; 
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- como o canal do eSocial abrange tanto informações trabalhistas, previdenciárias, 
fundiárias e fiscais, deverá existir um entrosamento bastante grande entre as equipes 
do setor de recursos humanos com a equipe do setor federal/contábil, para que a 
parametrização das informações seja uniforme, em que pese a necessidade de se 
observar as regras próprias de cada legislação. 
 
CONTEÚDO  

  
6. Quais trabalhadores deverão ser incluídos no eSocial? 
Resposta: O eSocial contempla as relações de emprego e de trabalho em sentido 
amplo. 
Assim, deverão ser informados, além dos empregados, os contribuintes individuais 
(sócios, autônomos, cooperativados), os avulsos, os dirigentes sindicais e os 
estagiários. 
 
7. Quais informações deverão ser incluídas no eSocial? 
Resposta: Devem ser lançadas no eSocial informações sobre relações de trabalho 
em sentido amplo, ou seja, não serão só os dados pertinentes aos empregados 
informados, mas também, os contribuintes individuais, avulsos, estagiários.  
  
8. Além das informações trabalhistas e previdenciárias sobre folha de 
pagamento, quais outras informações previdenciárias e fiscais que serão 
apresentadas? 
Resposta: Além das informações da folha de pagamento, deverão ser apresentadas 
informações de retenção sobre cessão de mão de obra, cooperativas de trabalho, 
comercialização da produção rural, bem como a informação fiscal sobre o imposto de 
renda retido na fonte (IRRF). 
  
9. Há uma classificação das informações que deverão ser incluídas no eSocial? 
Resposta: Sim. As informações que serão lançadas no eSocial são classificadas em 
três tipos:   

TIPO DE INFORMAÇÃO EXEMPLOS 

Eventos Trabalhistas Admissão, alteração contratual, rescisão 
contratual,  advertências, etc. 

Folha de Pagamento Pagamento de salários, gratificações, 
comissões, horas extras, dsr, etc. 

Outras informações tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias 

Produção Rural, Cessão de mão de 
obra, atestados médicos 
ocupacionais,etc 

  
  
10. Quando o eSocial passar a vigorar, terei que implantar, na base de dados do 
eSocial, empregados que eram registrados pela empresa, mas que já tinham se 
desligado antes da data inicial do eSocial? 
Resposta: Não. Os empregados cujos contratos de trabalho foram extintos antes da 
data inicial e obrigatória de utilização do eSocial não precisarão ser cadastrados. 
Apenas deverão ser cadastrados os vínculos trabalhistas existentes na empresa na 
data de implantação da eSocial, e deverá ser gerado um arquivo correspondente, 
contendo as informações cadastrais e contratuais atualizadas até a data-base. 
 
11. O eSocial determina o envio de transmissão do arquivo (evento S-2200) em 
período anterior ao início de atividade. O empregador enviou um evento de 
admissão, mas não se concretizou efetivamente a admissão. O que fazer? 
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Resposta: O evento poderá ser cancelado, desde que não tenham sido enviados 
eventos posteriores para este vínculo. 
 
12. O CAT e o afastamento temporário do empregado devem ser enviados no 
mesmo arquivo? 
Resposta: Não. O CAT deverá ser informado no evento S-2260 em um arquivo, e, se 
houver afastamento temporário do empregador, este deverá enviar em seguida outro 
arquivo constando este afastamento, que será relatado no evento S-2320. 
  
  
13. Há eventos que serão informados que atualmente não existem nas 
obrigações acessórias? Quais? 
  
Resposta: Sim, há eventos que são próprios do eSocial, não existindo informações 
nas obrigações acessórias atuais. 
  
Dentre estes eventos que são novos, pode-se citar como os mais importantes: 
  
- o evento da estabilidade, onde o empregador deverá indicar a entrada e o término do 
período de estabilidade provisória de emprego (eventos S-2330 e S-2340); 
  
- evento de comunicação de fato importante (evento S-2440), onde o empregador 
poderá descrever fatos relevantes no decorrer do pacto laborativo, desde que não 
tenha evento próprio, tais como uma advertência, uma suspensão disciplinar, ou até 
mesmo uma aposentadoria por tempo de serviço com continuidade do vínculo 
empregatício; 
  
- evento de reintegração (evento S-2820), que deverá ser enviado para restabelecer o 
vínculo empregatício no caso de estabilidade de emprego. 
  
  
OBRIGATORIEDADE  

  
14. Quem estará obrigado ao envio do eSocial? 
Resposta: O eSocial abrangerá todos os empregadores, sejam eles pessoas físicas 
ou jurídicas, bem como os órgãos públicos, cooperativas, OGMO (Órgão Gestor de 
Mão de Obra) e empregador doméstico. 
  
15. Todas as empresas estão obrigadas à entrega do eSocial, na condição de 
empregadoras? 
Resposta: Estarão obrigados ao envio do eSocial todas as empresas, equiparados a 
empresa (CAEPF), órgãos da administração pública, CNO - Cadastro Nacional de 
Obras, OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-Obra, Cooperativas de Trabalho e Entidades 
de Fins Filantrópicos, desde que tenham fatos geradores de FGTS, IRRF e 
contribuição previdenciária. 
  
Por enquanto, não há nenhuma disposição expressa como a SEFIP de transmissão de 
arquivo sem movimento, mas existem alguns eventos, como, por exemplo, o S-1400 
(evento de eSocial mensal), cujos leiautes sinalizam que podem ser apresentados sem 
informação de remuneração no período. 
 
16. Mesmo as empresas do Simples Nacional estão obrigadas ao cumprimento 
das informações por meio do eSocial? 
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Resposta: Até a presente data, a legislação não trouxe nenhuma dispensa, aplicando-
se a obrigatoriedade, portanto, a microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes pelo Simples Nacional, e até mesmo a Microempreendedores Individuais 
(MEI). 
 
17. Já foi definido o cronograma de obrigatoriedade de entrega das informações 
do eSocial? 
Resposta: O Ato Declaratório Executivo SUFIS n° 05/2013 aprovou e divulgou o 
leiaute do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). A obrigatoriedade da transmissão de 
informações pelo portal do eSocial para todos os empregadores (CNPJ, CEI, órgãos 
da administração pública, CNO - Cadastro Nacional de Obras, OGMO - Órgão Gestor 
de Mão-de-Obra) será apenas a partir da competência de janeiro/2014.  
Contudo, a tendência é de que o cronograma de implantação de tal obrigatoriedade 
seja modificado, sendo prorrogadas as datas para algumas categorias de 
contribuintes, a partir de um novo ato conjunto que seria assinado entre Receita 
Federal, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Previdência Social 
(MPS) e CAIXA, que definiria o cronograma de implantação do sistema.   
  
 
PERIODICIDADE  

 
18. Qual será a periodicidade para o envio das informações ao eSocial? 
Resposta: Ainda não existe determinação legal quanto aos prazos.  
Haverá eventos aleatórios, que deverão ser enviados quando ocorrerem (ex.: 
admissão, CAT, etc), e eventos mensais, que serão enviados provavelmente uma vez 
ao mês (ex. folha de pagamento), em data ainda a ser definida legalmente. 
  
 
IDENTIFICAÇÃO  

  
19. Como será identificado o empregador, no eSocial?  
Resposta: O empregador será identificado: 
- se pessoa jurídica pelo número da inscrição no CNPJ; 
- se pessoa física pelo CAEPF (que é ligado ao CPF); 
- se for obra de construção civil pelo CNO (que será ligado a um CNPJ se a 
construção for de pessoa jurídica ou CPF se a obra for efetuada por pessoa física). 
 
20. Como será identificado o empregado, no eSocial?  
Resposta: O empregado será identificado no sistema pelo CPF e pelo NIS (PIS, 
PASEP, NIT), sendo que tais dados devem estar coincidentes com aqueles constantes 
no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). 
 
LEIAUTE  

  
21. Já foi definido o leiaute do eSocial? 
Resposta: Sim, o leiaute já foi definido. Clique aqui para visualizá-lo. 
  
22. Quais informações obrigatoriamente deverão constar do eSocial? 
Resposta: No leiaute do Esocial, se, na coluna Condição, constar a letra O, significa 
que o registro é sempre obrigatório. Também na coluna Ocorrência, a informação 1-1 
corresponde a campo obrigatório. 
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Exemplos: Informações de Identificação do Empregador, informações de contato, 
CNAE preponderante, alíquota RAT, identificação do cargo, informações da jornada, 
FPAS. 
  
23. Quais as informações que não são obrigatórias? 
Resposta: No leiaute do Esocial, se, na coluna Condição, constar as letras OC, 
significa que, o registro somente será obrigatório se houver informação a ser prestada. 
Exemplos: Inclusão, exclusão, alteração de informações.  
  
24. Qual o formato dos arquivos a serem enviados pelo eSocial? 
Resposta: Os arquivos deverão ter o formato XML. O arquivo pronto deve ser 
assinado digitalmente e enviado via web. 
  
 
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO  

  
25. O eSocial também terá um programa validador, a exemplo de outros 
sistemas, como a EFD ICMS/IPI, a EFD Contribuições e a ECD? 
Resposta: Informações constantes do Portal eSocial dão a entender que não haverá 
um programa validador, tendo em vista que as empresas deverão transmitir suas 
informações através de arquivos gerados em seus sistemas de informática, utilizando 
leiautes padronizados, sem necessidade de preenchimento de telas na internet ou de 
programas geradores de escrituração ou declaração. Os empregadores deverão 
possuir serviços web de conexão webservice. 
 
26. Existe uma ordem a ser seguida em relação à transmissão das informações 
para o sistema eSocial? 
Resposta:Sim. Os arquivos do eSocial devem ser transmitidos segundo uma 
sequência lógica, obedecendo etapas, conforme demonstrado abaixo. A observância 
de tal sequência lógica é necessária porque as informações dos primeiros arquivos 
são essenciais para o processamento das informações posteriores.   

ETAPA EVENTOS INFORMAÇÕES CONTEMPLADAS 

1ª 
etapa Eventos iniciais 

Informações do Empregador; Arquivos de 
Tabelas; Tabela de rubricas da folha de 
pagamento; Tabela de Lotações e 
Departamentos; Tabela de Cargos; Tabela de 
Funções; Tabela de Horários; Tabela de 
Estabelecimentos e Obras de Construção Civil; 
Tabela de Processos; Tabela de Operadores 
Portuários; Cadastramento inicial de vínculos. 

 

2ª 
etapa Eventos trabalhistas 

Cadastramento Inicial; Admissão; Alteração 
Cadastral; Alteração Contratual; CAT; 
ASO; Aviso de Férias; Afastamento Temporário; 
Alteração de Afastamento Temporário; Retorno 
de Afastamento Temporário; Estabilidade Início; 
Estabilidade Término; Condição Diferenciada de 
Trabalho – Início; Condição Diferenciada de 
Trabalho – Término; Aviso Prévio; 
Cancelamento de Aviso Prévio; Atividades 
Desempenhadas; Comunicação de Acidente de 
Trabalho. 

 

3ª 
etapa 

Folha de Pagamento e 
Outras Informações 

Abertura da Folha de Pagamento; Remuneração 
dos trabalhadores (um arquivo para cada 
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trabalhador); Serviços Tomados; Serviços 
Prestados; Serviços tomados de cooperativa; 
Serviços prestados por cooperativa; Aquisição 
de produção rural; Comercialização da produção 
rural; Recursos recebidos ou repassados 
por/para associação desportiva de futebol; 
Encerramento. 

 

  
27. Será necessária certificação digital para transmissão do eSocial? 
Resposta: Quanto à certificação digital, esta será amplamente utilizada, podendo 
inclusive ser utilizada pelo empregador doméstico, desde que seja um certificado 
digital e-CPF. 
Ainda não existem ainda determinações legais no tocante à utilização da certificação 
digital. O assunto deverá ser regulamentado futuramente. 
  
 
EVENTO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL  

  
28. Em relação ao evento folha de pagamento mensal, se, durante a transmissão, 
envio um arquivo com a mesma informação duas vezes, qual será considerado 
válido? 
Resposta: Ficará valendo o arquivo mais recente, e o outro será sobreposto. 
 
29. Posso enviar o evento folha de pagamento sem ter implantado as 
informações das tabelas? 
Resposta:  Não. Sem a transmissão e implantação das tabelas no Registro Ouro do 
eSocial, não é possível a transmissão do evento folha. 
O sistema do eSocial exige prévio cadastramento das tabelas (também chamados 
eventos iniciais), bem como de eventos trabalhistas como cadastramento inicial, 
admissão, etc. 
 
  
PENALIDADES  

  
30. Quais as penalidades pelo falta de entrega do eSocial, ou pela entrega com 
informações incorretas?  
Resposta: Quanto à aplicação de penalidades, não obstante ainda não haja 
legislação específica acerca do tema, em que pese o poder discricionário no qual são 
investidas as autoridades fiscalizadoras, a tendência é de que sejam  as mesmas 
multas pelo descumprimento de outras obrigações que exigem preenchimento, 
armazenamento de informações e entrega de arquivos eletrônicos. 
  
Assim, se considerarmos, por analogia, o teor do artigo 32, inciso IV, da Lei nº 
8.212/91 (Lei do Custeio da Previdência Social), o empregador atualmente deve 
declarar à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, através da SEFIP, até o dia 07 do 
mês seguinte, todas as informações relacionadas a fatos geradores, base de cálculo e 
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do 
INSS ou do Conselho Curador do FGTS. 
  
Caso o empregador não apresente as informações na forma e prazo da legislação, ou 
que a apresente com incorreções ou omissões, será intimado pela RFB a apresentá-la 
ou prestar esclarecimentos e pode estar sujeito às seguintes multas: 
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- de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas; 
  
- 2% ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições 
informadas, mesmo que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da 
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observada multa mínima de R$ 
200,00, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de 
contribuição previdenciária, ou R$ 500,00, nos demais casos. 
  
No caso do eSocial, a RFB pode aplicar, por analogia, a mesma multa, desde que 
altere a legislação previdenciária, ou poderá criar uma nova regra e valor de 
penalidade. Portanto, deve-se aguardar novas disposições a respeito do tema. 
  
No que tange às obrigações  trabalhistas a serem informadas no eSocial, a inclinação 
é a de que possam ser aplicadas as mesmas multas definidas na CLT e na legislação 
trabalhista de modo geral (Portaria MTE nº 290/97 e demais legislações esparsas), 
desde que compatíveis com a matéria. 
 


