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Domine o eSocial
e transforme conhecimento
em oportunidades

O Workshop Dominando o eSocial será composto por 
seis encontros (3 aulas + 3 lives) que vão te ensinar 
aspectos importantes do eSocial, tais como o que você 
deve saber e observar para descobrir se está seguindo 
o caminho certo com o eSocial, a melhor estratégia
para dominar o eSocial e como um Especialista em
eSocial consegue evitar multas nas Malhas Fiscais.
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Conheça a Nith

A Nith Treinamentos atua há mais de 15
anos ministrando e distribuindo conteúdo
das áreas trabalhista, previdenciária, fiscal
e contábil.

Com muito orgulho, hoje podemos dizer 
que nossos treinamentos já alcançaram 
mais de 118.000 alunos e somam mais de 
60 mil certificados emitidos por todo o 
Brasil.

Todos nós trabalhamos diariamente para
levar até você o conteúdo mais qualificado 
e atualizado da área trabalhista e eSocial. 
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eSocial - Por onde começar?

Bem-vindos a Nova Edição do Workshop Dominando o eSocial. 

Nesse treinamento você vai aprender práticas testadas e 
comprovadas, que te ensinarão como ir do zero à implantação e 
como você pode dominar o eSocial e transformar conhecimento 
em oportunidades.  

Sem contar que ainda vamos relevar como descobrir se você 
está seguindo o caminho certo com o eSocial, a melhor 
estratégia de implantação e como um Especialista em eSocial 
pode evitar multas na malha fiscal.  

Além de testemunhar na prática como o domínio do eSocial 
pode gerar transformações expressivas na sua vida pessoal e 
profissional.  

Como a maioria dos profissionais já deve saber, o eSocial é 
obrigatório e todas as empresas privadas no Brasil já são 
obrigadas a prestar informações de acordo com o novo 
cronograma.  

No final de junho foi publicada a Portaria Conjunta 
SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021, que estabeleceu 
a readequação do calendário de obrigatoriedade do eSocial.  

Inclusive esse novo cronograma prevê que o leiaute do mais 
atualizado do eSocial (eSocial Simplificado) entrará em vigor no 
dia 19 de julho.  

Sem falar que nesse ano também teremos a entrada do Grupo 1 
na fase dos eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), 
que é considerada uma das fases mais complexas.



Somado a tudo isso ainda tivemos a divisão do Grupo 3, e o 
novo cronograma trouxe mudanças nas datas de início na Fase 
4 para o Grupo 2 e na Fase 1 para os Órgãos Públicos. 

É realmente muita coisa... muita mudança, e você precisa 
correr para não ficar para trás.
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Apesar de que, só de estar participando do Workshop você já deu 
o primeiro passo, e mostra que realmente está à procura de 
mudança e transformação.  

Antes de começarmos, achamos importante frisar uma coisa: Se 
você se sente insegura, está constantemente com medo de errar 
e sem confiança para dominar o eSocial, pode ficar tranquila, pois 
você não está mais sozinha.  

A partir de hoje, a Nith Treinamentos e milhares de outros alunos 
vão te ajudar a ser valorizada e a crescer na carreira. 

Agora, melhor apertar o cinto, pois estamos prestes a iniciar uma 
jornada intensa e repleta de aprendizados. 
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O Método LAP 

Hoje em dia para se especializar em algo, você acha que precisa 
passar quatro anos em uma faculdade de RH, Contabilidade ou 
Administração gastando rios de dinheiro em uma mensalidade e 
mais 2 anos de especialização ou MBA para se tornar especialista 
na área trabalhista e eSocial. 

E se nós te dissermos que você não precisa passar 6 anos da sua 
vida investindo mais de R$50 mil em uma faculdade? Para no final 
descobrir que nenhuma delas utilizou uma metodologia eficiente 
para te guiar durante toda sua carreira no DP. 

Isso porque a maioria das faculdades ainda baseiam seu sistema 
de ensino na PEDAGOGIA, que é usada para ensinar crianças, 
pois foca somente na transferência de conhecimento. 

O problema é que, isso não funciona na hora de ensinar adultos, 
que precisam de aplicabilidade no seu dia a dia para aprender e 
reter o conhecimento ensinado.

Por causa disso, em contraposição à pedagogia, foi criada na 
década de 70 pelo educador americano Malcolm Knowles, uma 
ciência que busca orientar adultos, chamada de ANDRAGOGIA.

O nome é estranho e parece ser uma coisa muito difícil. Mas na 
verdade a andragogia é muito simples, significa “ensinar para 
adultos”, e possui 3 princípios: 

Problema
Fundamentação teórica  
Prática
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A aplicação na prática da Andragogia seria entender um problema 
real do cotidiano, buscar a fundamentação teórica para resolver 
esse problema e colocar em prática que foi aprendido. 

Infelizmente, todas essas instituições ainda estão congeladas no 
tempo. 

Foi por isso que criamos o Método LAP, baseado na andragogia.  

O Método LAP é um método testado e comprovado por mais de 5 
mil alunos que foi criado especialmente para quem que não tem 
tempo a perder e precisa dominar o eSocial, para assim conquistar 
um novo emprego, ser promovido, aumentar sua renda ou crescer 
profissionalmente. Esse método é baseado em três pilares:  

Legislação 
Atualização  
Prática

E esse Workshop será todo baseado no primeiro pilar, que é a 
Legislação.

Isso porque a Legislação é a base de tudo. Ela é a base do 
Departamento Pessoal e também do eSocial. 

Inclusive esse é o método que utilizamos com nossos alunos na 
Formação de Especialista em DP e eSocial. 

Você verá mais detalhes desse Método inovador na Aula 2, pois 
agora o assunto é: Descubra se está no Caminho Certo com 
eSocial.
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Descubra se está no Caminho 
Certo com eSocial
Nessa aula veremos um ponto que, por incrível que pareça, é o 
ponto em que os profissionais mais erram, que são os conceitos 
básicos. 
 
O primeiro deles é: o que é o eSocial?  

Para que você entenda melhor, o eSocial teve origem um pouco 
lá atrás, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que 
é um projeto gigantesco do governo que já vem sendo implantado 
há muito tempo. 
 
Quem é da área contábil já está mais familiarizado com assunto, 
pois lida diretamente com outros módulos do SPED. 

E um desses módulos é o eSocial.  
 
Outro aspecto que você precisa saber é que, o eSocial foi 
instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. 

Confira na íntegra:  
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30167
955/do1-2014-12-12-decreto-n-8-373-de-11-de-dezembro-de-2014-30167946 

Assim, o eSocial é uma nova metodologia que faz parte do SPED 
e é um grande banco de dados, uma Escrituração Digital. 

Como funciona?

As empresas prestam informações para esse banco de dados.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30167%0A%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B955/do1-2014-12-12-decreto-n-8-373-de-11-de-dezembro-de-2014-30167946
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Informações   referentes    aos    trabalhadores e folha de 
pagamento, isso é, informações essas que são declaradas hoje 
por diversas obrigações acessórias.
 
Então, o eSocial ele constituí esse banco de dados unificado 
dentro do ambiente do SPED, assim são realizados cruzamentos 
não só no ambiente do eSocial, mas também com outros 
módulos do SPED. 
 
O primeiro ponto para você começar é: saber de fato o que é o 
eSocial. 
 
Então agora você já sabe que ele faz parte de um projeto muito 
maior, que é o SPED, podemos continuar.   

Outra informação muito importante, é que quando esses dados 
ficam disponíveis nesse banco de dados, eles também estão à 
disposição da fiscalização e dos entes que participam desse 
projeto, tais como Receita Federal, Secretaria do Trabalho, entre 
outros.  

Esses entes que precisam dessas informações, eles vão até esse 
banco de dados e coletam as informações diretamente por lá.  
 
Dessa forma as informações não precisam ser enviadas 
diretamente para cada órgão em particular.  
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Quais são os objetivos do eSocial?  
O eSocial traz 4 objetivos principais, que buscam beneficiar:  

1. Trabalhadores 

Podemos dizer que o principal objetivo do eSocial é voltado para 
os trabalhadores, isso porque com a implantação do eSocial, os 
direitos trabalhistas e previdenciários de todos os trabalhadores 
brasileiros estão assegurados. 
 
Por exemplo, a CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital) desde 
2019 substituiu a Carteira de Trabalho Física para os Grupos 1, 2 
e 3, que já são obrigados ao eSocial e já fazem as escriturações 
digitais pelo eSocial. 

Dessa forma, O eSocial alimenta a base de dados da CTPS 
Digital, possibilitando ao empregado ver tudo que a empresa está 
movimentando e que está relacionado a ele através do celular.  

São exatamente os mesmos dados que antes constavam no 
documento físico, a única diferença é que com a CTPS Digital, o 
fisco já tem informações que as empresas declaram, então não é 
preciso realizar a comprovação. 

Resumindo, a implantação do eSocial vai deixar muito difícil das 
empresas fazer aquelas gambiarras.

2. Empresas

O maior benefício para as empresas é a desburocratização, que 
está relacionada a todo esse engessamento com as obrigações 
acessórias.  
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Como grande parte dessas obrigações serão substituídas pelo 
eSocial, vai ocorrer uma simplificação de processos, já que não 
será mais necessário prestar a mesma informação várias vezes 
para o fisco. 
 
Basta você declarar uma única informação para o banco de 
dados do eSocial, que o fisco vai até lá e faz a coleta.  

Para as empresas vem um ganho extraordinário de simplificação 
de processos.  

É bem provável que os grupos 1 e 2 sintam bastante essa 
simplificação ainda este ano, pois já existe a previsão do FGTS 
Digital ser implantado, o empregador WEB ser substituído, 
além do fato de esses grupos estão prestes a entrar na fase de 
SST, última fase do eSocial.  

3. Governo  

Para o governo vai aumentar o controle, a fiscalização, e 
arrecadação. 

O controle porque todas as empresas no Brasil hoje, já estão 
obrigadas a entregas informações para o eSocial. 

Fiscalização porque com entrada do eSocial a qualidade das 
informações melhora, pois não há duplicidade, e o fisco vai poder 
criar diversas malhas fiscais.  

E arrecadação, porque tem muitas empresas que pagam valores 
por fora, não tributam, não cumprem com as obrigações 
trabalhistas e acabam tendo diversos tipos de sonegação.
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Com o eSocial, não terá essa opção, pois as informações serão 
escrituradas de maneira digital, gerando informações muito ricas.  

Informações essas, que o fisco normalmente só teria acesso se 
ele fosse presencialmente na empresa.  

4. Você  

Você está sendo beneficiada com essa implantação, já que ela 
representa uma grande oportunidade de crescimento pessoal. 

Você pode. E 2021 é o momento mais oportuno para dominar o 
eSocial.  

O que você não sabe sobre 
o eSocial 
1. Implantação 

A implantação do eSocial começou em 2018, com a entrada do 
Grupo 1, mas os preparativos começaram muito antes.  

Apesar disso, podemos dizer que é uma implantação muito 
recente, que inda está em processo.

Por isso, é necessário realmente entender o eSocial e não ficar 
somente enviando eventos sem conhecer as bases.  Já que fazendo 
dessa forma, a única coisa aprendida é uma rotina de sistema de 
folha. 

Nós falamos muito para os nossos alunos que o diferencial não



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL

13AULA 1 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

está em enviar em eventos, o diferencial é de fato conhecer o 
eSocial e todas as suas regras.

2. Complexo 

O sistema é complexo, levando em consideração estrutura, regras 
e cruzamento. 

Esse projeto é um dos mais difíceis já propostos, e por isso exige 
não só conhecimento das rotinas do DP, mas também um 
conhecimento profundo da documentação técnica do eSocial 
(leiautes, eventos, regras). 

3. Obrigatório  

Tem muito empregador que não sabe que o eSocial é obrigatório 
para todas as empresas brasileiras. Sem exceção. 

Tanto, que foi criado um sistema de faseamento com prazos que 
você deve entregar determinadas informações, grupos específicos 
em que se encaixa cada empresa e outros fatores.   

Mas vamos ver esses pontos mais a fundo na segunda aula.

4. Implantar é diferente de enviar 

Tem muita gente só preocupada com fazer o envio de eventos, 
porém para isso basta aprender rotinas de software de folha.

E o que realmente você deve saber é algo que os softwares não 
podem ensinar, as regras do eSocial, para saber exatamente o que 
está sendo informado.
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Então tem muita gente que acha que implantou o eSocial, porém 
não fez isso, só está enviando eventos desde o início da obrigação. 

5. Fiscalizador  

O eSocial é extremamente fiscalizador, isso é, as informações 
declaradas para o fisco já têm validade jurídica.  

Tudo o que você está enviando (cadastro de empresa, cadastro de 
empregados, folha de pagamento, entre outros) já está à disposição 
do fisco. 

Ele pode identificar, por exemplo, pelo CBO se o empregado tem 
direito a aposentadoria especial. 

Caso ele tenha direito, ele vai querer saber se sua empresa está 
recolhendo o adicional para o financiamento da aposentadoria 
especial, que é um adicional de contribuição previdenciária. 

Esse é o só um exemplo dos muitos dos cruzamentos que o 
eSocial pode produzir para o fisco.

6. Simplificação 

Um dos grandes momentos que estamos vivendo desde o ano 
passado é a simplificação do eSocial, isso porque o projeto do 
modelo antigo era realmente muito mais complexo.

Deixando claro que ele não deixou de ser complexo, como já 
mencionamos anteriormente, porém hoje ele está mais fácil de 
trabalhar e entregar informações.
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Não tem tantos bloqueios como tinham antes, principalmente 
quando falamos de folha de pagamento.

Então hoje podemos dizer que estamos vivenciando uma era de 
simplificação, marcada pela vinda do eSocial Simplificado, versão 
S-1.0, que vai começar a ser implantado em julho deste ano. 

7. Atualizações 

Dói dizer que tem gente que parou de estudar o eSocial, porque já 
entregou os eventos de folha ou porque está se aproximando da 
fase final do cronograma de implantação.  

É preciso lembrar que mesmo que você trabalhe em uma empresa 
que já está indo para as fases finais de implantação, a todo 
momento temos uma atualização. 

É uma mudança no leiaute, uma Nota Técnica sendo publicada, 
uma Nota Orientativa, muda uma regra, eSocial Simplificado vindo 
por aí. 

Tem muita atualização acontecendo não só no eSocial, mas na 
legislação trabalhista e na legislação previdenciária.  

Por isso você precisa continuar antenada nas atualizações e 
sempre buscar mais conhecimento.
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o eSocial tem um programa? 

A resposta para esse questionamento é: não, o eSocial não tem 
um programa.

Essa é uma dúvida muito comum, pois quem trabalha no DP está 
acostumado a trabalhar com alguns aplicativos na hora de cumprir 
obrigações. 

Se não tem programa, como devem ser enviados os dados para o 
eSocial? 

No caso do eSocial, os softwares de folha foram adaptados com 
base nos leiautes do sistema e a maioria deles tem um gerenciador 
de transmissão, que pode estar dentro do próprio sistema de folha 
ou em um aplicativo na área de trabalho dentro dos módulos. 

Dessa forma, você faz uma admissão, por exemplo,  através de um 
evento e o sistema de folha vai se comunicar por meio da internet 
com o banco de dados do eSocial, que está no SPED. 

Isso é, existe essa comunicação através desse serviço de 
mensageria.  

O sistema de folha transmite informações para o banco de dados, 
e se ela tiver sido recepcionada com sucesso, esse sistema recebe 
uma mensagem de confirmação. 

Essa comunicação com o banco de dados é feita em arquivos de 
formato XML, que é a estrutura, a forma como o sistema de folha 
gera esse arquivo e transmite para o banco de dados.
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Então hoje toda a transmissão de eSocial é feita através dos 
softwares de folha. 

Como saber se aquela informação está ou não correto? 

Existe um portal na Web, em que as empresas podem fazer essa 
consulta:  

https://login.esocial.gov.br/login.aspx 

O que são eventos no eSocial? 

Já mencionamos aqui que, a forma de se comunicar do sistema de 
folha com o banco de dados é através de eventos no formato XML. 

Então o eSocial tem mais de 40 eventos, que são situações e fatos 
que acontecem nas empresas e que, elas precisam declarar para o 
fisco. 

O nome mais técnico para os eventos é: fatos jurídicos trabalhistas 
que aconteceram, por exemplo, admissão, férias, desligamento, 
alteração de salário, alteração de contratos, e outros. 

Então, aconteceu? Gera obrigação do contribuinte de transmitir 
essa informação para base do governo. 

Temos três grupo de eventos: 

• Eventos de tabela 
• Eventos não periódicos  
• Eventos periódicos  

Vamos ver com mais detalhes esses eventos.

https://login.esocial.gov.br/login.aspx
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Conhecer os principais eventos do eSocial é indispensável para 
começar a implantá-lo. 

Eventos de Tabela 

• S-1000 - Informações do Empregador/ Contribuinte/Órgão 
Público  
• S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de 
Órgãos Públicos (Matriz, filial, CNO ou CAEPF).  
• S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias (Caráter tributário)  
• S-1010 – Tabela de Rubricas 
• S-1070  – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Avisos: 

1. Os eventos S-1030 e o S-1050 vão ser excluídos na versão 
simplificadas e as informações vão para dentro do evento de 
cadastro do trabalhador.  

Então você não precisará entregar essas duas tabelas quando a 
versão simplificada entrar em vigor 

2. Os eventos de tabela compõem a primeira fase do cronograma 
de implantação do eSocial.  

Eventos não periódicos  

Eventos que não tem data fixa para acontecer. Podem acontecer a 
qualquer momento.

• S - 2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso 
de Trabalhador
• S - 2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário  
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• S - 2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
• S – 2306 - Alteração de Contrato de Trabalho (para 
trabalhadores sem vínculo)  
• S – 2206 - Alteração de Contrato de Trabalho (trabalhadores 
com vínculo empregatício)  
• S- 2230 – Afastamento temporário (férias, atestado, entre 
outros)  
• S- 2299 – Desligamento de um empregado com vínculo  
• S- 2399 – Desligamento de empregado sem vínculo 

Esses são os principais eventos que fazem parte do não periódico.  

Tem mais três eventos não periódicos, que fazem parte dos 
eventos de SST (uma fase exclusiva), que são os eventos:  

• S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 
• S-2220- Monitoramento da saúde do trabalhador (ASO)  
• S- 2249 – Condições de ambiente de trabalho: fatores de risco  

Na implantação do eSocial, esses eventos não periódicos vão fazer 
parte da fase 2 de implantação.  

Só os eventos de SST, que fazem parte de outra fase, a quarta e 
última fase do cronograma de implantação do eSocial.  

Eventos periódicos 

Popularmente conhecidos como: eventos de folha de pagamento.

• S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social (Regime de competência).
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Quando você entrega o S-1200, você recebe de volta os 
totalizadores, que são eventos de retorno, para você checar se a 
apuração de tributos está correta. 

Você recebe de volta os eventos:
 
• S- 5001 (referente ao INSS)  
• S-5003 (referente ao FGTS)  

Outros eventos periódicos: 

• S-1210 – Pagamento de Rendimento do Trabalho (Regime de 
Caixa)  

Quando você envia esse evento, você recebe de volta o evento 
totalizador:  

• S- 5002 (referente a IRRF) 

Outra particularidade do S-1210 é que esse evento é utilizado para 
informar outros tipos de pagamentos, salvo o que já mencionei, o 
pagamento de remuneração, nesse evento também vai entrar 
salários, adiantamentos, férias e também:  

• Evento S-2299 – Evento de Desligamento (evento não periódico) 
- Pagamento das rescisões   
• Evento S-2399 – Evento de Desligamento de trabalhador sem 
vínculo - Pagamento das rescisões   

Dentro dessa fase, também temos os eventos:

• S-1299 - Fechamento dos eventos periódicos  



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL

21AULA 1 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Esse evento além de fechar o eSocial daquela competência, 
também vai enviar totalizadores pra você verificar os encargos da 
empresa.  

Assim, ele vai mandar de volta os eventos totalizadores:  

• S-5011 – Totalizados de INNS consolidado 
• S-5013 – Totalizador de FGTS consolidado  

Obs: O evento S-5012, totalizador de Imposto de Renda, está sendo 
excluído na versão simplificada.  

Por fim, caso seja necessário reabrir algum evento, é preciso 
enviar:  

• S-1298 – Reabertura dos eventos periódicos  

Documentação Técnica 
Manual de Orientação do eSocial (MOS): disponível na versão 2.5 
e na versão simplificada.  

Leiautes do eSocial: um compilado de três arquivos, que trazem a 
estrutura de cada evento.  

No anexo de leiautes você encontrará o anexo de tabelas, que são 
tabelas auxiliares sempre que você precisa consultar sempre que 
preencher alguma informação nos eventos, e o anexo de regras.

Onde encontrar informações Oficiais?

https://www.gov.br/esocial/pt-br

https://www.gov.br/esocial/pt-br
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Como encontrar Informação Técnicas?  

Menu > Documentação Técnica > Leiautes do eSocial Simplificado  

E agora, qual os próximos Passos:  

1. Aprender os Grupos (como faz as classificações do Grupos)  
2. Aprender os eventos por fase  
3. Conhecer os prazos  
4. A melhor estratégia para dominar o eSocial

Conclusão  
Acho que depois dessa aula você se deu conta de como o eSocial 
está avançando em sua implantação e como essa mudança vai 
impactar diretamente as rotinas do DP. 

Tenha certeza de que, você agora é uma grande conhecedora dos 
conceitos básicos e já sabe se está seguindo o caminho certo para 
dominar o eSocial.

Viu como é importante dominar o eSocial para garantir seu futuro 
no DP?   

Não só isso, a partir do momento que você dominar o 
conhecimento necessário e tiver confiança para conquistar as 
melhores oportunidades, você vai ver que as coisas vão mudar para 
você.

E ainda... vai perceber que o conhecimento que você adquire é algo 
que ninguém tira de você e é realmente capaz de mudar a sua vida! 
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Quando isso acontecer, você vai entender o poder de tudo que eu 
falei e da oportunidade que você está tendo neste Workshop, sem 
pagar nada por isso. 

Muitos não têm consciência de que podem iniciar, trabalhar e 
crescer dentro do DP desde cedo estudando o eSocial. 

Até a próxima!
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ANOTAÇÕES
AULA 1
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ANOTAÇÕES
AULA 1
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ANOTAÇÕES
AULA 1



MATERIAL DE APOIO
AULA 2

A MELHOR
ESTRATÉGIA
PARA DOMINAR
O ESOCIAL 
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A melhor estratégia para
dominar o eSocial 
Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Material complementar 
da Aula 2 do Workshop Dominando o eSocial: Nova edição.

Nesse material abordaremos um pouco mais o Método LAP e 
revelaremos a melhor Estratégia para dominar o eSocial.

Antes de começar a abordar o conteúdo dessa aula, vamos 
recapitular brevemente o que foi passado na aula 1.  

Na aula de estreia, nós explicamos rapidamente sobre o método 
LAP. Um método que criamos para ajudar mais de 5 MIL alunos 
a dominarem o eSocial, as rotinas do DP e se manterem 
atualizados. Isso sem ter que perder tempo e gastar toneladas 
de dinheiro em faculdades e MBA’s.  

Também ensinamos como descobrir se você está no caminho 
certo no eSocial, mesmo você estando no absoluto zero ou que 
já tenha iniciado a implantação do eSocial na sua empresa.  

Na aula 1, você ainda viu quais são os objetivos do eSocial, como 
é feito o envio de eventos, os principais eventos, como buscar 
informações oficiais e porque você deve ser tornar um 
especialista em eSocial. 

Resumo feito. Agora vamos entrar na Aula 2. 



O Método LAP
Nós acreditamos que o conhecimento é a chave para novas 
oportunidades.

Não importa qual seja sua situação atual, só você tem o poder de 
mudar sua realidade. Não tem problema se hoje você se sente 
insegura, perdida e não sabe por onde começar.  

Esses receios são normais e você verá como é fácil superá-los 
quando se tem um sistema de apoio confiável.  

Por acaso você sabe onde os profissionais mais erram quando 
começam no DP? 

Eles vão direto para a Prática, sem primeiro dominar a legislação 
e sem acompanhar as atualizações. 

E está tudo bem fazer as coisas desse jeito, não tem problema. 
Mas queremos que você seja diferente, e aprenda desde já a fazer 
da maneira correta. 

Foi por esse motivo que desenvolvemos o Método LAP, baseado 
na ciência da andragogia, que é a arte de ensinar para adultos, 
que mencionei na Aula 1. 

Para ajudar pessoas como você, que estão na mesma situação, a 
vencer esse medo do eSocial e começar um processo de 
transformação na vida. 

O método LAP foi desenvolvido exclusivamente para os 
profissionais que querem aprender sobre Departamento Pessoal e
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absorver toda a legislação e atualizações que a área trabalhista e o 
eSocial exigem.

E ele é inovador porque é baseado nos princípios da Andragogia e
consiste em 3 pilares fundamentais:
 

Legislação, Atualização, Prática 

Como mencionamos anteriormente no Workshop, a base do 
método LAP, assim como do DP e do eSocial, é a Legislação.  

É por isso que você, profissional que atua no DP, precisa ter 
amplo conhecimento das bases legais que permeiam suas 
funções.  

Como por exemplo: cálculos trabalhistas, 13º, férias, jornada de 
trabalho, eSocial, Rescisão, Folha de Pagamentos e muito mais. 

Ao fixar esse pilar na sua mente, você vai gradualmente perdendo 
o medo de errar e consequentemente adquirir mais confiança na 
prática.  

Mas não para por aí.

Além de ter amplo conhecimento da Legislação, você precisa 
estar sempre se atualizando. 

É aí que entramos no segundo pilar do Método LAP: Atualização. 

Esse pilar teve importância redobrada em 2020, em que tivemos 
diversas mudanças e atualizações trabalhistas devido a pandemia 
do COVID-19.   
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E as coisas que mais deram dor de cabeça para o profissional de 
DP foram as tais das Medidas Provisórias. Algumas tiveram tanto 
impacto que se tornaram Leis.

Nós, particularmente, tivemos um 2020 bem corrido, pois durante 
todo esse período ficamos ligados em cada notícia que saía e 
fazíamos aulas ao vivo para manter os alunos atualizados.

E estamos prestes a viver outra maré de Medidas Provisórias que 
estão vindo por aí neste ano de 2021. Algumas delas estão no forno 
para serem publicadas no exato momento em que estamos 
produzindo este material.



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL

07AULA 2 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Depois de você aprender e dominar esses dois pilares, você verá 
como o terceiro pilar, que é a Prática, será um mero detalhe.  

Isso porque todos os pilares do método LAP trabalham em 
conjunto e dependem um do outro para funcionar 
corretamente.  

Mas fique tranquila. Você não precisa saber toda a Legislação 
Trabalhista para colocá-la em prática. O que você precisa é 
dominar o método e saber como aplicá-lo em cada situação.   

Veja um exemplo prático: 

O evento S-2190, como base na legislação do eSocial 2.5, 
reunia somente 4 informações básicas:  

CNPJ, CPF, Data de admissão e Data de Nascimento. 

E com atualização do Novo eSocial S1.0 houve um aumento de 
4 para 12 campos de informações. 

Agora, tendo esse conhecimento, você consegue aplicar essa 
mudança na Prática sem cometer erros. 
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É por isso que estamos dedicando tempo e conhecimento para 
estar aqui com você no Workshop Dominando eSocial, que 
além de ser um evento totalmente gratuito, ainda transforma o 
seu conhecimento em novas oportunidades para sua carreira. 

Nós sabemos a diferença que tudo isso fará na sua vida. 

Mas e você, sabe?

A melhor estratégia para dominar
o esocial
Antes de começarmos, queremos ressaltar algo que vimos na 
primeira aula, mas que vamos repetir o máximo de vezes 
possíveis.  

Isso porque, o que explicamos na aula anterior é a base para 
começar a implantar o eSocial.  

Implantar é diferente de enviar 

Muita gente só está enviando carga e eventos sem realmente 
saber se aquela informação está correta ou sem nem mesmo ter 
estudado o eSocial.  

E isso é um grande erro, pois abre brecha para possíveis 
autuações. 

Outros fatores que você tem que saber na hora de começar a 
implantação é:  exatamente o que é o eSocial,  a documentação 
técnica e conhecer os eventos.  
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Nós explicamos tudo isso na Aula 1.  

Faseamento de Grupos no eSocial 

Para que a gente fale de implantação, é importante que a gente 
entenda o faseamento. 

O que é esse faseamento?  

Buscando facilitar a implantação do eSocial, o governo instituiu 
a implantação por fases. 

Isso é, o eSocial está sendo implantado por etapas, e sempre são 
publicadas portarias com orientações sobre cada faseamento 
(para cada etapa), pois os prazos podem mudar dependendo de 
como as empresas estão se adaptando. 

Ano passado, por exemplo, tivemos a pandemia, em decorrência 
disso houve a suspensão do antigo cronograma de implantação 
do eSocial.   

Até que no final de junho foi publicada a PORTARIA CONJUNTA 
SEPRT/RFB/ME Nº 71, DE 29 DE JUNHO DE 2021, que trata do 
cronograma vigente.  

Leia na íntegra:  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-seprt/rfb/me-n-71-de-29-de-
junho-de-2021-329487308 

Quem está acompanhando o eSocial desde o início sabe que já 
houve algumas mudanças na estrutura dos grupos, antes eram 6 
grupos e agora voltou a ser apenas 4 grupos.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-seprt/rfb/me-n-71-de-29-de-junho-de-2021-329487308
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Por isso é importante você estar sempre atenta, acompanhando 
essa evolução do processo de implantação. 

Dentro desse faseamento temos uma divisão entre Grupos de 
Empresa e Fases de envio de Eventos.  

Eu bato constantemente na tecla dos Grupos, porque essa é uma 
das coisas mais importantes a ser fixada na cabeça do 
profissional, principalmente para quem trabalha em escritório de 
contabilidade.

Então, como ocorre a classificação de Grupos e como saber onde 
sua empresa se encaixa?

Grupo 1  

Neste grupo temos as empresas ricas. Aquelas empresas que 
faturaram acima de R$ 78 milhões em 2016 (consulta feita 
através de A Escrituração Contábil Fiscal - ECF) 

Grupo 2 

Enquadram-se empresas que faturaram até R$ 78 milhões em 
2016, exceto as empresas optantes pelo SIMPLES na data base 
07/2018. 

Grupo 3  

Aqui entra empresas optantes pelo SIMPLES Nacional na data 
base 07/2018, empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), 
empregadores pessoas físicas produtores rurais e empresas sem 
fins lucrativos.  
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Grupo 4 

Órgãos públicos.  

O principal erro de classificação está nas empresas optantes pelo 
SIMPLES, ali no Grupo 3. 

Por isso quando for fazer a classificação, primeiro é preciso 
checar se em 2018 a empresa era optante pelo SIMPLES, para 
saber se ela é do Grupo 2 ou do Grupo 3.

Para empresas que foram constituídas posteriormente, depende 
da data de opção.  

Se ela fez a opção pelo SIMPLES na data da constituição ela é do 
Grupo 3.  

Se ela fez posteriormente, ela é automaticamente do Grupo 2. 

Exemplo: 

Eu constituí uma empresa em janeiro de 2021 e não fiz opção 
pelo SIMPLES naquele momento, só em fevereiro.  

Então, ainda que ela seja optante pelo SIMPLES, a empresa se 
enquadra no Grupo 2, pois a opção não feita a partir da data da 
constituição.

Fase de Envio de Eventos  

Já mencionamos que o faseamento foi dividido em Grupo de 
Empresas e Fases de envio de eventos. Já vimos os grupos, então 
vamos para as fases.   
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Fase 1 

Fase em que tem que ser enviado o cadastro da empresa e as 
tabelas.  

Fase 2 

Fase dos eventos não periódicos (que não tem uma data fixa para 
acontecer).

Um detalhe, os eventos de SST estão constantemente sendo 
prorrogados e alguns vão até ser excluídos na versão simplificada. 

Porém um detalhe que eu não posso deixar de mencionar é que 
todos que sobraram são eventos não periódicos.  

Apesar disso nessa fase entrarão não periódicos exceto os que 
também se enquadram na fase Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST).  

Fase 3 

É a fase que mais causa preocupação nos profissionais, 
principalmente, daqueles do Grupo 3.  

Nessa fase entram os eventos periódicos (conhecida como a fase 
de folha de pagamento).

Fase 4 

Fase dos eventos de SST, que como eu já mencionei, também são 
eventos não periódicos, mas que se enquadram nessa última fase.  
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Prazos de entrega:

Segue o novo cronograma de implantação do eSocial, que foi 
atualizado em junho deste ano.  

• O Grupo 1 já entregou até a fase da folha, e para “concluir” falta 
somente a fase de SST 
• O Grupo 2 também já entregou até a fase de folha e falta 
somente a fase de SST 
• Parte do Grupo 3 (Empregadores pessoas jurídica) j já entrou na 
fase de eventos não periódicos e faltam as fases de folha e de SST. 
• A outra parte (Empregadores pessoas físicas) ainda vai começar 
a entregar
• O Grupo 4 ainda não entregou nenhuma informação. 
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É imprescindível que você tenha no seu DP, esse calendário de 
entrega, e que esteja sempre atento para novas alterações.

Dica Importante: Os eventos dessas fases que ainda vão entrar em 
vigor poderão ser entregues na versão simplificada do eSocial, isso 
porque em maio deste ano também começará a implantação oficial 
do eSocial Simplificado.  

Então as informações já poderão ser entregues com base na 
estrutura do Novo eSocial. 

Essa dica é bem importante, principalmente para o Grupo 4, que 
não entregou nada, e vai ter que entregar todos os eventos com 
base na versão simplificada (v S-1.0). 

Diferente dos outros grupos que poderão utilizar a versão 2.5 até 
março de 2022, pois terá um período de transição entre o sistema 
atual e o simplificado.  

Agora que você já aprendeu Grupos, fases, eventos e prazos, 
podemos ir para o próximo ponto. 

O que fazer se a empresa está totalmente desorganizada e 
atrasada no processo de implantação?    

A primeira ação, e mais importante, que você deve tomar é:  
Definir qual Grupo a empresa pertence. 

Depois que você faz a classificação do grupo, você pode fazer uma 
análise e verificar o que está atrasado.  

Isso é, definir quais eventos já deveriam ter disso entregues e não 
foram.   
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E como regularizar a partir daí? 

Nesse momento em que estamos produzindo este material, em 
julho de 2021, você não pode gerar toda carga atrasada da empresa 
a partir de hoje.  

É necessário, com base nas datas que mencionamos 
anteriormente, ir entregando mês a mês as informações até 
regularizar. Fazer todo esse histórico, começando na primeira fase 
e escriturando até chegar na data de hoje e regularizar 100% do 
eSocial. 

A melhor estratégia para dominar o eSocial

Não tem como falar de implantação se você nem sabe o que é 
eSocial, então antes de tudo você precisa estudar os conceitos 
básicos e de preferência, ler o manual para ficar ainda mais por 
dentro. 

Se hoje você quer implantar ou regularizar o eSocial em uma 
empresa, você precisa ter conhecimento necessário. 

Então antes de implantá-lo, você precisa ter essa base.  

1. Comunicação 

É impossível fazer a implantação sem a comunicação.  

Esse seria é o processo de conversar com seus clientes, com 
líderes de setores, gerentes, com os colaboradores.  
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Esse é um dever que nós do DP temos, já que o projeto só está 
andando por causa de fazemos, do que informamos.

Pois não adianta o governo criar um sistema, as empresas de 
software desenvolverem as aplicações se você que é do DP não 
enviar as informações.  

Então a primeira etapa é comunicação, pois é o empregador quem 
decide ser vai haver investimento em treinamento da equipe, se vai 
ocorrer troca de software e outras decisões que vão impactar a 
qualidade das informações transmitidas. 

Deixar os envolvidos e responsáveis cientes sobre a importância do 
eSocial, como ele vai mudar a realidade da empresa e orientar os 
riscos que o empregador está correndo se não entregar o eSocial.  

2. Definir quem vai ser o pai da criança 

Nesse ponto deve ser definido o responsável, quem vai ser o pai (ou 
mãe) do eSocial. 

O eSocial vai ser o futuro do DP, por isso você tem que se 
responsabilizar pelo eSocial, pois isso vai garantir sua 
empregabilidade e sua permanência no mercado.  

Quando ninguém quer fazer, você pode ser a pessoa a tomar para 
si a responsabilidade.  

Acreditamos que você é capaz de fazer isso, apesar de todas as 
adversidades.
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3. Fazer a classificação de Grupos 

Já passamos anteriormente os Grupos e você já aprendeu a fazer 
a classificação. 

É muito importante, principalmente para quem está em escritório 
contábil, também saber a situação das empresas, para definir quem 
precisa de mais atenção. 

Lembre-se de verificar se a classificação da sua empresa está 
correta, para você não cometer erros.  

4. Alinhar as entregas 

Isso é, verificar os prazos em que começaram cada fase, e depois 
checar o que foi entregue e o que não foi.  

Até agora você não está entregando ou enviando nada, você está 
trabalhando em estratégias que são vitais para fazer essa 
implantação ou essa regularização de forma organizada e, mais 
importante, correta.  

Nesse ponto, basicamente, você vai alinhar quando que tem que 
enviar o quê. Parece confuso, mas é exatamente isso. 

5. Conhecer o sistema 

Para você escriturar o eSocial você precisa do software de folha, 
ele é sua ferramenta de escrituração.  

Você precisa saber como seu software de folha está tratando 
determinada informação. 
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Mas isso não significa que você precisa ser refém dele e ser um 
apertador de botão.

Lembrando que cada um usa um software de folha diferente.  

6. Conferir os cadastros 

Quando dizemos conferência, não é só verificar se está faltando 
algo, mas conferir com base no eSocial.

Você conferir e, mais importante, precisa saber se a informação 
que está sendo enviada para a base do governo está mesmo 
correta. 

7. Fazer/ Conferir Tabela de Rubricas 

Um dos passos mais críticos.  

Decidimos destacar esse ponto, pois a tabela de rubricas é uma 
novidade, que está permitindo que o DP entregue informações para 
o governo com um detalhamento muito grande.

A Tabela de Rubricas (Tabela S-1010 do eSocial) é a tabela que vai 
levar todos os eventos de folha, tudo que transita na folha.  

Você vai ter que fazer sua tabela de rubricas no seu software de 
folha, e apesar do sistema normalmente entregar uma 
classificação padrão, você precisa fazer essa conferência.  

Essa conferência envolve checar a classificação tributária, em que 
você vai ter que informar as incidências para INSS, FGTS, IRRF, 
além de fazer um “DE - PARA” com a Tabela 3, que se encontra no 
anexo de tabelas do eSocial. 



DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL

19AULA 2 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

Nessa Tabela 3 você vai encontrar a natureza de cada rubrica.

Assim, a tabela de Rubricas é muito importante, principalmente 
pela riqueza de detalhes. Sem falar nos cruzamentos que ocorrem 
nas próprias rubricas. 

8. Enviar dados 

Depois de fazer tudo que mencionamos anteriormente, você pode 
começar a enviar dados.

O erro de muitos profissionais hoje é que eles só estão 
preocupados em enviar dados, e não estão preocupados em saber 
se está ou não certo.  

E está tudo na documentação técnica, e tudo que você precisa 
fazer para entender é se tornar um especialista.  

Quando você começar a estudar a fundo essas regras, você vai se 
sentir mais segura, pois terá certeza que está prestando as 
informações corretas para a base do Governo.  

Você dará um adeus definitivo para o medo de errar esses 
processos.  
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5 dicas para empreender
com o eSocial  

Antes de encerrar esse material, vamos deixar algumas dicas para 
quem está buscando empreender com o eSocial.  

Nossos alunos já fizeram na prática todas as dicas que estamos
passando e você também pode.

1. Faça palestras 
2. Preste consultorias  
3. Estabeleça parcerias   
4. Faça divulgação do seu trabalho nas redes sociais 
5. Faça um Intraempreendedorismo 
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5 dicas de Sucesso para
desempregados 

1. Faça Networking  
2. Refaça o seu currículo  
3. Compartilhe conhecimento  
4. Participe de eventos (já pode dar check nessa)  
5. Invista em você
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Conclusão 
Agora que você já sabe como saber se você está no caminho certo 
e já sabe da estratégia para dominar o eSocial, queremos te passar 
um desafio.
Queremos que você faça um Plano de Ação para começar a 
estudar e implantar o eSocial na sua empresa e se tornar uma 
Especialista.

Se você não está atualmente em uma empresa, faça mesmo assim, 
pois isso pode te ajudar no seu próximo trabalho. 

Vamos chamar esse plano de 4Q. Olha como vai funcionar:  

Você vai fazer uma tabela, pode ser no Excel, numa folha de papel 
A4, cartolina ou no quadro branco, vai dividir em 4 colunas e 
escrever no topo: 

• O Quê. 
• Quem. 
• Quando. 
• Quanto. 

Aqui no “quê” você vai colocar tudo que você lembrar que você tem 
que fazer para começar a implantar o eSocial na sua empresa.  

No “quem”, você vai escrever quem irá realizar, com quem será 
realizado ou o nome dos participantes de sua equipe. 

No “quando”, você coloca quando será realizado. Defina uma data 
limite, ou uma data extra que vai realizar a ação. 
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E no “quanto”, você coloca aproximadamente, quanto irá te custar 
para fazer a ação. Você vai ver que muitas coisas não custarão 
nada para serem realizadas. 

Topa o desafio?
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ANOTAÇÕES
AULA 2
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Como um Especialista em eSocial
evita multas nas Malhas Fiscais 
Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Material de Apoio 
da Aula 3 do Workshop Dominando o eSocial: Nova Edição. 

Ao longo do Workshop você aprendeu como começar no 
eSocial, eventos, classificação de grupos, prazos, dicas para 
dominar o eSocial e muito mais. E isso é apenas uma pequena 
parte do que apresentamos na Formação de Especialista em DP 
e eSocial.  

Você vai ler agora a matéria da terceira aula do Workshop, em 
que vamos explicar como um Especialistas em eSpcial evita 
multas nas Malhas Fiscais.  

O que já vimos até aqui  

Nas duas aulas anteriores ensinamos como descobrir se você 
está no caminho certo com o eSocial, mesmo que você esteja 
apenas começando ou que já tenha iniciado a implantar o 
eSocial. 

Comentamos sobre quais são os objetivos do eSocial, quais são 
os principais eventos e como enviá-los, vimos o novo 
cronograma de implantação e também revelamos a nossa 
estratégia secreta e exclusiva para dominar o eSocial.  

Revisão feita, agora bora para a Aula 3!



Como um Especialista em eSocial evita multas
nas Malhas Fiscais

Nesse material da Aula 3, vamos ensinar para você, como um 
Especialista em eSocial faz para para evitar multas nas malhas 
fiscais no eSocial e  ainda abordar a substituição de algumas 
obrigações acessórias.

Isso porque o eSocial possui penalidades que podem resultar em 
prejuízos, como multas aplicadas no caso de descumprimento 
dos prazos de envio da documentação solicitada, que podem 
chegar ao valor de até R$ 265.659,51, que está prevista na 
PORTARIA SEPRT/ME Nº 477, DE 12 DE JANEIRO DE 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-477-de-12-de-janeiro-de-
2021-298858991

Devo falar que, as chances de as empresas serem multadas são 
altas! Só pelo fato de esquecer de enviar os eventos obrigatórios 
nos prazos previstos. 

É o caso da folha de pagamento ou da substituição da GFIP, do 
CAGED, da RAIS e outras obrigações que já estão sendo 
substituídas pelo eSocial. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-477-de-12-de-janeiro-de-2021-298858991
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O eSocial já tem multa? 

Um questionamento que escutamos bastante é sobre as multas 
que estão relacionadas ao eSocial. 

Você já deve ter visto alguma publicação na internet, tabelas de 
multas e outras informações sobre o assunto e deve ter ficado 
assustada com os valores. 

Existem duas verdades nessas informações: A primeira é que essas 
multas realmente existem, e se a empresa for fiscalizada e o fisco 
encontrar divergências, ela pode ser facilmente penalizada. 

Outra verdade, que já falamos nas outras aulas do Workshop, é que 
o eSocial vai ser um instrumento nas mãos dos órgãos 
fiscalizadores, que vai aumentar muito o poder de vigilância do 
estado.  

Então o nível de exposição das empresas é muito maior. 

Por isso é muito comum perguntarem “o eSocial já tem multa?”  

Sendo bem práticos, o eSocial por si só não multa, já que se trata 
de uma declaração escriturada, em que os dados prestados ficam 
à disposição dos órgãos.  

O eSocial não altera a Legislação, a Legislação já existe e prevê 
multas em certos casos. 

Dessa forma, no eSocial só torna mais fácil a identificação dessas 
irregularidades, que serão cobradas pelos órgãos competentes.  
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Agora, o futuro é uma incógnita... pode ser que um dia o eSocial 
possa ser o agente cobrador. 

Já se falou muito sobre autuações de forma automatizada, isso 
é, você declara a informação e ser der divergência sua empresa 
é notificada. 

Por enquanto isso é uma possibilidade, ninguém sabe como vai 
ser adaptado no futuro.  

Resumindo, hoje, o eSocial não tem multa. 

Então, o que o eSocial tem? 

1. Notificação  

Duas notificações bem importantes que já aconteceram e 
queremos ressaltá-las... 

..A primeira foi em 2018 e assustou bastante gente. Foi quando 
as empresas do Grupo 2 não estavam entregando a folha de 
pagamento e receberam uma carta da Receita Federal... 

Essa carta era embasada na Lei previdenciária e na IN nº 971.  

Leia na íntegra: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idA
to=15937 

Muitas empresas ficaram assustadas porque esse era o reflexo 
daquilo que o eSocial pode ser no futuro.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15937
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Depois dessa situação, tivemos outro alerta.  

Não chegou a ser uma notificação propriamente dita, e sim um 
alerta para empresas que estavam entregando informações 
indevidamente.  

Depois disso, houve outras notícias relacionadas a divergências 
nas declarações de informações. 

E a mais recente foi em novembro de 2020, quando as empresas 
receberam uma notificação da Secretaria do Trabalho, por causa 
da Malha Fiscal feita cruzando os dados do eSocial e do CAGED. 

Essa malha fiscal resultou em algumas empresas sendo notificadas 
porque ainda estavam fazendo CAGED, mesmo não sendo mais 
obrigadas. 

Ou só fazendo CAGED e não entregando o eSocial. 

Nesse cruzamento foram encontradas diversas anomalias, e 
muitas empresas caíram na malha fiscal.  

Confira o artigo que fizemos sober o assunto: 
https://blog.nith.com.br/malha-fiscal-esocial-caged/ 

Esse é mais um exemplo de como os órgãos fiscalizadores têm 
acesso as informações que são declaradas hoje e podem 
notificar uma empresa a qualquer momento.  

https://blog.nith.com.br/malha-fiscal-esocial-caged/
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2. Risco 

Outro fator importante é O RISCO. 

Hoje existe um risco muito grande. Quem é nosso aluno sabe 
bem! Por isso gostamos de sempre ressaltar esses pontos.

Nos preocupa que muita gente só se importa em enviar 
eventos, sem sabe de fato o que está fazendo. 

Pois é preciso ter em mente que uma vez que declarada a 
informação, ela já está à disposição do fisco e eles podem a 
qualquer momento notificar a empresa para corrigir. 

Hoje, o risco é muito grande por causa do nível de exposição 
que as empresas se encontram, já que agora são prestadas 
quase que diariamente informações para o fisco com uma 
qualidade extraordinária, tornando cada vez mais fácil identificar 
inconsistências. 

3. Nota de Fiscalização 

Esse ponto já é para tranquilizar você.  

Em 2018 foi publicada uma Nota de Fiscalização lá no portal do 
eSocial, já muitas empresas nesses períodos não estavam 
acreditando no projeto e não estavam prestando informações.

Você pode acessar a nota por este link: 
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/nota-sobre-fiscalizacao-durante-a-fase-d

e-implantacao-do-esocial 

Até hoje essas empresas estão tendo problemas. 

https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/nota-sobre-fiscalizacao-durante-a-fase-de-implantacao-do-esocial
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Por causa desse desinteresse, foi publicada essa Nota de 
Fiscalização, que deixou as empresas preocupadas com possíveis 
multas, e resultou em muitos chamados abertos. 

Vamos analisar:

Tem um grande “porém” nesse primeiro ponto. No momento que 
estou produzindo este material várias obrigações acessórias já 
foram substituídas, o que quer dizer que as penalizações podem 
ser aplicadas. 

No momento em que a obrigação é substituída pelo eSocial, a 
empresa já fica sujeita a penalizações e os empregados podem 
ser prejudicados também.
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Em 2018 também os softwares de folha estavam em fase de 
adaptação o que também impactou o processo de implantação de 
algumas empresas. 

Porém para você não receber penalidades usando essa 
justificativa, você tem que ter como provar estava adaptando o 
seu software e que por isso não estava apto para cumprir 
obrigações no prazo correto.

Isso é, muitos empregadores estavam cientes do eSocial, mas 
por não acreditarem no projeto não estavam cumprindo as 
obrigações 

Isso aí é inércia. Não tem como justificar.

Esse ponto serve para demostrar para o Comitê o esforço do 
empregador em fazer a fase da folha, então se você não 
conseguiu fazer a fase 1 e a fase 2, mas conseguiu fazer a fase de 
folha, isso seria caracterizado um esforço pelo Comitê.  

Ressaltando que essa Nota foi publicada em 2018, mas a 
premissa continua a mês: se você não está cumprindo os prazos 
do eSocial, se não está entregando o eSocial, se não está levando 
a sério o processo, então sua empresa está correndo risco.
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Agora vamos ver algumas obrigações que já estão sendo 
substituídas pelo eSocial:   

CTPS (Carteira de Trabalho) 
Preferimos começar por ela, pois a substituição da CTPS gerou 
uma mudança cultural extraordinária não só nas empresas, mas 
também impactou diretamente os cidadãos em geral. 

A principal mudança que tivemos foi a disponibilização da CTPS 
por meio digital, o que tornou possível acessar acessá-la pelo seu 
celular a qualquer hora, sendo o número da carteira é o CPF do 
titular.  

Assim, como a CTPS está disponível digitalmente, o trabalhador 
não precisa apresentar nada na hora da contratação, basta que 
ele informe o CPF à empresa. 

Como estamos abordando esse assunto dentro do método LAP, 
é minha obrigação mostrar qual a Legislação que permeia essa 
mudança da Carteira física para a digital.  

A gente vai ter em primeiro lugar a Lei 13.874 (Lei da Liberdade 
Econômica), que foi publicada em setembro de 2019, e que cita 
essa alteração mais precisamente no Art. 15. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm  

Esse artigo definiu a alteração de vários artigos da CLT, mudando 
diversos dispositivos que abordavam a Carteira de Trabalho, a 
obrigação de mantê-la em meio físico, regras de anotações e 
mais uma série de informações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
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Isso é, esse Lei previu a substituição da Carteira de trabalho 
física pela Digital.  

*A Lei da liberdade Econômica também foi a Lei que instituiu o 
eSocial Simplificado (Art. 16). 

Sobre a CTPS ainda foram publicadas mais duas portarias 
referentes ao assunto:  

Portaria nº 1.065/ 2019:  Disciplina a emissão da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social em meio eletrônico - Carteira de 
Trabalho Digital. 

Leia na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.065-de-23-de-setembro-de-2019-

217773828  

Portaria nº 1.195/ 2019: Disciplina o registro de empregados e a 
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social em meio 
eletrônico, e dá outras providências. (Processo nº 
19966.100353/2019-47). 

Leia na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-22

4742577 

O principal evento do eSocial que está relacionado a Carteira de 
Trabalho é o evento S-2200, o evento de admissão. 

A partir do momento que você enviou esse evento, a admissão 
registrada vai para o sistema do eSocial, que depois vai para a 
base do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) que vai 
alimentar a CTPS Digital.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.065-de-23-de-setembro-de-2019-217773828
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-224742577
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Em cerca de 48 horas o empregado já terá acesso as informações 
registradas.  

Para empresa substituir a Carteira física pela digital ela tem que 
estar prestando informações ao eSocial.  

Assim, no momento em que este material foi produzido, a CTPS 
Digital impactou os grupos 1,2 e 3 do eSocial. 

Essas empresas quando realizarem alguma admissão, não 
precisam solicitar um documento físico, basta que o trabalhador 
apresente o CPF e pronto. 

Se você não está cumprindo os prazos de entrega do eSocial, as 
multas previstas por falta de registro na carteira já podem ser 
aplicadas se você é do Grupo 1, 2 ou 3.  

CAGED 
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
também já foi substituído, sendo a legislação que trata dessa 
mudança a Portaria nº 1.127 de 2019.  

Lei a Portaria na íntegra: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221
811213 

No Art. 1 dessa Portaria é tratado sobre a substituição do CAGED 
pelos dados do eSocial.  

Assim, as empresas dos grupos 1, 2 e 3 não são obrigadas a enviar 
o CAGED desde janeiro de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221811213
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No momento em que esse material está sendo produzido, o Grupo 
4 continua entregando o CAGED normalmente através do 
aplicativo.  

Para as empresas que o CAGED já foi substituído, basta que elas 
entreguem eventos como S-2200 (admissão) ou o S-2299 
(desligamento), que já estarão gerando informações para o CAGED. 

Então se você cumpre os prazos desses eventos, você já está 
automaticamente cumprindo os prazos do CAGED. 

No final do ano passado houve uma malha do CAGED que cruzou 
os dados inseridos no sistema com os dados no eSocial. 

As empresas que tinham continuado a enviar o CAGED acabaram 
sendo prejudicadas por causa desse cruzamento. 

Livro de Registros de
Empregados  
Como o Livro de Registro de Empregados começou a ser 
alimentado pelo eSocial e as informações são basicamente as 
mesmas que têm na CTPS, ele foi substituído pela Port. nº 1.195, 
que também trata sobre as anotações na CTPS Digital.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-22
4742577  

Assim, o LRE já pode ser feito pelo o eSocial, não sendo mais 
necessário o armazenamento de milhares de livros no seu 
escritório e aquela coleção de PDFs de ficha de empregados.  

Mas atenção! Para fazer essa substituição é preciso selecionar

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.195-de-30-de-outubro-de-2019-224742577
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essa opção no evento S-1000 no eSocial. Essa opção é válida desde 
31/10/2019. 

Podemos dizer que o LRE foi substituído parcialmente, pois ele é 
opcional. A empresa pode escolher se opta ou não pela 
substituição a qualquer momento. 

Quadro de Horário de Trabalho 

O Quadro de Horário de Trabalho estava previsto para ser 
substituído pelo eSocial, porém a Lei da Liberdade Econômica no 
Art. 15 trouxe uma nova redação para o Art. 74 da CLT, que tratava 
sobre a obrigatoriedade do Quadro de Horário de Trabalho. 

Nesse novo texto, a obrigatoriedade do QHT é eliminada.  

Isso quer dizer que aquelas empresas que eram obrigadas a ter o 
QHT pela CLT, a partir daquele momento, não precisavam mais 
realizá-los. 

RAIS 
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) também já foi 
substituída por informações que são prestadas para o eSocial com 
base na mesma portaria que definiu a substituição do CAGED. 

Você pode encontrar as informações sobre a RAIS na Portaria nº 
1.127, art. 2.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221
811213  

Porém desta vez a regra foi um pouco diferente, a substituição da

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.127-de-14-de-outubro-de-2019-221811213


DOMINANDO
W O R K S H O P

O ESOCIAL

16AULA 3 WORKSHOP DOMINANDO O ESOCIAL

RAIS afetou somente as empresas que já estavam enviando a folha 
para o eSocial.  

Assim os únicos grupos afetados até o momento foram os Grupos 
1 e 2 do eSocial, que não precisam mais entregar a RAIS desde 
2020, considerando o Ano Base 2019. 

Os Grupos 3 e 4 vão ter que esperar um pouco para que essa 
substituição efetivamente aconteça. 

Infelizmente, como muitas empresas do Grupo 2 não entregaram o 
eSocial (principalmente os eventos de remuneração, que geram 
base para a RAIS),  vários trabalhadores estão sem receber o 
Abono Salarial. 

Com relação a RAIS Ano-Base 2020, que deve ser entregue esse 
ano, o sistema da RAIS está bloqueado para a empresas dos 
Grupos 1 e 2, que não vão conseguir declarar informações usando 
o GDRAIS porque as informações já são declaradas através do 
eSocial. 

Ano passado, isso não aconteceu, o sistema estava aberto, e por 
isso muitas empresas cometeram erros. 

GFIP 
Com a GFIP a história é um pouco diferente, pois ela foi substituída 
apenas parcialmente.  

Isso é, foi substituída apenas a parte previdenciária, aquelas 
informações relacionadas ao INSS. 

A base legal para essa substituição foi atualizada neste ano de
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2021, agora é a Instrução Normativa da RFB nº 2005 que vai tratar 
da substituição da parte previdenciária da GFIP pela DCTFWeb.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idA
to=115131  

Porém essa substituição não aconteceu para todas as empresas, 
somente foi afetado o Grupo 1, que passou por essa substituição 
em agosto de 2018 e o Grupo 2, que passou por essa transição em 
abril de 2019. 

Mas atenção! Para o Grupo 2 a substituição só aconteceu para as 
empresas que faturaram mais de 4,8 milhões em 2017.  

E tem mais um detalhe, no início deste ano foi liberado uma 
antecipação da entrega da DCTFWeb. 

Então que é do Grupo 2 com faturamento abaixo de 4,8 milhões em 
2017 e quisesse antecipar a entrega, poderia ter feito a opção no 
e-CAC e começar a entregar a DCTFWeb em março de 2021.  

Como já houve a substituição da parte previdenciária da GFIP para 
essas empresas, elas só estão entregando a GFIP para fins de 
informação para o FGTS. 

Essa outra parte vai ser futuramente substituída pelo FGTS Digital, 
que está em desenvolvimento pela Secretaria do Trabalho. 

Essa mudança também resultou na eliminação da Guia da 
Previdência Social (GPS).

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115131
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Pontos de atenção
As obrigações que mencionamos anteriormente foram as 
obrigações que já foram substituídas parcialmente ou 
integramente, por isso as empresas já podem ser penalizadas pela 
falta de cumprimento de obrigações por meio do eSocial.  

Agora vamos ver os pontos de atenção sobre o que ainda pode 
gerar malha fiscal para sua empresa. 

1. Trabalho Retroativo

Vamos começar com um ponto que você que é do DP está muito 
acostumado, mas a partir desse Workshop você não vai mais fazer. 

A partir desse momento você deve ESQUECER o retroativo na sua 
vida, principalmente com relação a admissão, desligamento e 
férias, que são as três situações que acontecem muito.  

2. Cadastro de Obrigações brasileira (CBO)

Tem gente que na hora de fazer a admissão vai pegando qualquer 
CBO na internet, mas é preciso fazer uma conferência cadastral e 
verificar se todos os CBO’S estão compatíveis com as regras.  

A atenção tem que ser ainda maior quando falamos de uma 
profissão regulamentada. 

3. Estagiários

É preciso ter muita atenção para averiguar se sua empresa está ou 
não cumprindo corretamente as regras previstas no contrato de 
estágio.
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Você precisa trazer seu estagiário para o seu sistema de folha, 
cadastrar ele e informar ele na folha porque agora ele vai para o 
eSocial. 

O estagiário é um trabalhador sem vínculo, e a admissão dele é 
informada no evento S-2300. 

Você também não pode esquecer de cumprir tudo que prevê a Lei 
nº 11.788 de 2008, conhecida como lei do estagiário. 

Vale a pena dar uma olhada nessa Lei e verificar se todas as regras 
estão sendo cumpridas devidamente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm  

4. Cotas

Aqui nos referimos principalmente a PCD e Aprendiz. 

Essas cotas já eram muito bem fiscalizadas antes, porém agora 
com eSocial a forma de fiscalizar vai ser muito melhor. 

Assegure-se que as cotas estão sendo cumpridas corretamente e 
que você está seguindo tudo que a legislação determina.  

Inclusive em relação a PCD, os órgãos fiscalizadores e os auditores 
fiscais já estão descobrindo divergências no eSocial. Então atenção 
redobrada aí. 

5. CNAE preponderante

É um outro ponto de malha que pode ter no eSocial também, 
porque a responsabilidade de classificação é da empresa, e não
do Governo.
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Tanto que essa informação continua o eSocial Simplificado. 

Por isso, você tem que fazer a classificação, na IN nº 971 art. 72 
você pode encontrar o conceito de CNAE preponderante e como 
fazer a classificação.  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937 

O CNAE Preponderante também é utilizado para definir o RAT da 
empresa, então você tem que ter muita atenção com relação a 
isso.  

6. Fechamento do ponto

Esse aqui é um ponto bem discutido e bem polêmico. Tem muitas 
empresas que fazem um ponto quebrado de um mês para outo, o 
que está errado. 

Você tem que achar modos e buscar ferramenta para fechar o 
ponto por competência.  

7. Consulta de Qualificação Cadastral

Esse é um ponto que muita gente deixou de fazer. 

Essa consulta serve para verificar se os dados de determinado 
colaborador estão regulares na base do CPF.  
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Na versão simplificada o eSocial continua trazendo a qualificação 
com uma premissa importante para implantação.  

8. SST

Esse é um ponto muito crítico, já que muitas informações que 
você entrega nas fases 1, 2 e 3 vão impactar a Fase 4, de SST. 

Por exemplo, tem informações de SST que está na folha de 
pagamento (tais como insalubridade, aposentadoria especial, 
treinamentos, entre outros).  

Apesar dessa complexidade, a maioria das empresas costumam 
não fazer investimento nesse setor, por isso a fase 4 deve trazer 
alguns problemas e desafios.
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ATÉ A PRÓXIMA!

SIGA A NITH NAS
REDES SOCIAIS
CLIQUE NOS ÍCONES INTERATIVOS:

https://www.instagram.com/nithtreinamentos/
https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD
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ANOTAÇÕES
AULA 3
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