


 
 
 

 
 

 
 

 

eSocial 

O que é o eSocial? 

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação 

das informações referentes à escrituração das 

obrigações: 

Previdenciárias Trabalhistas Fiscais 



 
 
 

 
 

 
 

 

eSocial 

O Projeto do 

eSocial começou 

sua caminhada no 

final de 2010, e se 

intensificou em 

2014 através do 

Decreto nº 

8.373/2014. 



eSocial 

eSocial 
Antes do 

 
 
 

Empresa 

RAIS 
CAGED 

SEFIP/
INSS DIRF 

SEFIP/
FGTS 

A empresa fica 

responsável pelo envio 

das informações 

separadamente a cada 

órgão responsável, 

informações estas 

muitas vezes repetidas. 



eSocial 

eSocial 
Com o 

Forma unificada de 

envio das 

informações e 

distribuição via 

sistema. 



eSocial 

Obrigações que serão extintas: 

GFIP; 
CAGED; 
RAIS e RAIS-CT; 
LRE – Livro de Registro de Empregados; 
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho; 
CD – Comunicação de Dispensa; 
CTPS – Passará a ser “eletrônica”; 
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; 
DIRF; 
DCTF; 



eSocial 

Alcance do eSocial: 

Trabalhadores Celetistas; 

Trabalhadores Estatutários; 

Trabalhadores Autônomos; 

Trabalhadores sem vínculo; 

Estagiários; 

Etc. 

Trabalhadores Avulsos; 

Trabalhadores Cooperados; 



eSocial - Modalidades 

Modalidades de eSocial: 

Módulo Simplificado 

  

- Empregador Doméstico; 

- Segurado Especial; 

- Pequeno Produtor Rural; 

- Optante pelo Simples Nacional; 

- MEI. 

Módulo Completo 

 

- Grandes empresas. 



eSocial – Qualificação Cadastral 

Qualificação cadastral?????????? 

Dados da Empresa Dados do Governo 

Quais dados? 

- Do CPF: nome, data de nascimento e CPF; 

- Do CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais: data de nascimento, CPF e NIS. 



Calendário de implantação do eSocial: 

*Empresas com faturamento anual maior que R$ 78milhões ano; 
*Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados 



eSocial - Penalidades 

Penalidades: 

 

Admissão do trabalhador 

- Deverá ser enviada até o final 

do dia que antecede o início do 

trabalho; 

Multas que vão de R$ 201,27 à R$ 181.284,63!!!!!!! 

Exemplos de principais erros: 

 

Alterações do contrato de 

trabalho 

- É responsabilidade do 

empregador informar as 

alterações; 

 

Afastamento temporário 

- Quando o colaborador se 

afasta (férias, auxílio-doença, 

licença-maternidade, dentre 

outros); 



 
  
 

  
 

 

 
Obrigado! 

Renan Gonçalves 
Assessoria Tributária 

astri@fecomercio-rs.org.br 
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