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Cronograma Oficial  
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Cronograma - Oficial 

O Comitê Diretivo do eSocial, por meio da Resolução nº 2 de 30 de agosto de 2016, divulgou os novos 
prazos para a obrigatoriedade da utilização do sistema, são eles: 

Empregadores e 
contribuintes com 

faturamento no ano 
de 2016 acima de 

R$ 78.000.000,00 

Demais empregadores 
e contribuintes 

 
 

 

eSocial em 
funcionamento. 

 

 

01/2018 07/2018 

Até 1º de julho de 2017 

será disponibilizado às 

empresas, um ambiente de 

produção restrito para testes 
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Nova Versão do Manual eSocial 
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eSocial – Nova versão do Manual de Orientação do eSocial (MOS) 
 
 
 
 
 

O Comitê Gestor do eSocial, em 3 de outubro de 2016, por meio da Resolução nº 6 de 28 de setembro de 
2016, publicou a nova versão 2.2 do Manual de Orientação do eSocial (MOS). 

O manual em questão apresenta esclarecimentos acerca do novo leiaute contemplando as últimas 
alterações realizadas na versão 2.1, bem como regras e determinação dos prazos relativos a declaração 
das informações trabalhistas e previdenciárias exigidas pelo eSocial voltados para a iniciativa pública 
(órgãos governamentais) e privada (empregadores).  

Com a publicação do referido manual é possível ter conhecimento acerca dos ambientes e eventos do 
eSocial, incluindo: 

• Forma de registros de eventos trabalhistas; 

• Cadastramento dos benefícios previdenciários; 

• Registro da folha de pagamentos; 

• Substituição das informações da GFIP, outras declarações e formulários; 

• Exclusões e alterações de eventos, entre outras funções sistêmicas.  

A versão do Manual de Orientação do eSocial (MOS) 2.2 está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.esocial.gov.br/. 

  

 

http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
http://www.esocial.gov.br/
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Principais Alterações do Manual 

eSocial (2.1 x 2.2)  
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eSocial – Leiaute atualizações- versão 2.1 x 2.2  
 
 
 

  

 

39 Eventos 41 Eventos 

Manual 1.1 Manual 2.0 

Manual 2.1 Manual 2.2 

12 
11 

18 

Eventos

Iniciais e
Tabelas

Eventos

Periódicos

Eventos Não

Periódicos

Manual 2.2 

11 11 

Eventos

Iniciais e
Tabelas

Eventos

Periódicos

Eventos

Não
Periódicos

17 

Manual 2.1 

A nova versão do Manual de Orientação do eSocial (2.2), trouxe poucas modificações, mas evoluiu em pontos 
importantes. A versão 2.2 inseriu os órgãos públicos empregadores como obrigados ao envio de informações 
em diversos Eventos, dentre eles destacamos os novos Eventos S-1035 Tabela de Carreiras Públicas, S-1207 
Benefícios Previdenciários RPPS e S-2400 Cadastro de Benefícios Previdenciários. 
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eSocial – Leiaute atualizações- versão 2.1 x 2.2  
 
Eventos  
 
 

 
 
 
 
 

Eventos mantidos no Manual 2.2 

Eventos novos no Manual 2.2 

Eventos excluídos do Manual 2.2 

S-1210 - Pagamentos de 

Rendimentos do Trabalho  

S-1270 - Contratação de 
Trabalhadores Avulsos Não 

Portuários  

S-1080 - Tabela de 
Operadores Portuários  

S-2100 - Cadastramento 
Inicial do Vínculo . 

Periódicos 

S-1200 - Remuneração de 
trabalhador vinculado ao 

RGPS 

S-1207 - Benefícios 
Previdenciários - RPPS  

S-1220 – Pagamentos a 
Beneficiários Não 

Identificados  

S-1260 - Comercialização 
da Produção Rural Pessoa 

Física  

S-1202 - Remuneração do 
Servidor vinculado a RPPS 

S-1210 - Pagamentos de 

Rendimentos do Trabalho  

S-1250 - Aquisição de 
Produção Rural  

S-1270 - Contratação de 

Trabalhadores Avulsos Não 

Portuários  

S-1280 - Informações 
Complementares aos 
Eventos Periódicos  

S-1298 - Reabertura dos 
Eventos Periódicos  

S-1299 - Fechamento dos 
Eventos Periódicos  

S-1300 - Contribuição 
Sindical Patronal  

Inicial do Vínculo . 

Eventos Iniciais e de Tabelas 

S-1000 - Informações do 
Empregador/Contribuinte/ 

Órgão Público 

S-1010 - Tabela de 
Rubrica 

 

S-1030 - Tabela de 
Cargos/Empregos Públicos 

S-1040 - Tabela de 
Funções e Cargos em 

Comissão 

S-1005 - Tabela de 
Estabelecimentos, Obras 
ou Unidades de Órgãos  

S-1020 - Tabela de 
Lotações Tributárias 

S-1035 - Tabela de 
Carreiras Públicas  

S-1050 - Tabela de 
Horários/Turnos de 

Trabalho 

S-1060 - Tabela de 
Ambientes de Trabalho  

S-1070 - Tabela de 
Processos 

Administrativos/Judiciais  



10 Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 

eSocial – Leiaute atualizações- versão 2.1 x 2.2  
 
Eventos  
 
 

 
 
 
 
 

Eventos mantidos no Manual 2.2 

Eventos novos no Manual 2.2 

Eventos excluídos do Manual 2.2 

S-1210 - Pagamentos de 

Rendimentos do Trabalho  

S-1270 - Contratação de 
Trabalhadores Avulsos Não 

Portuários  

S-1210 - Pagamentos de 

Rendimentos do Trabalho  

S-1270 - Contratação de 
Trabalhadores Avulsos Não 

Portuários  

Eventos Não Periódicos 

S-2190 - Admissão de 
Trabalhador – Reg. Preliminar  

S-2206 - Alteração de Contrato 
de Trabalho  

S-2230 - Afastamento 
Temporário 

S-2250 - Aviso Prévio  

S-2300 - Trabalhador S/ Vínc. 
de Empreg/Estatut. In. 

S-2400 - Cadastro de 
Benefícios Previden. - RPPS  

S-2200 - Admissão de 
Trabalhador  

S-2210 - Comunicação de 
Acidente de Trabalho  

S-2240 - Condições Ambientais 
do Trabalho  

S-2298 - Reintegração  

S-2306 - Trabalhador S/ Vínc. 
de Empreg/Estatut. Alte. 

S-3000 - Exclusão de Eventos   

S-2205 - Alteração de Dados 
Cadastrais do Trabalhador  

S-2220 - Monitoramento da 
Saúde do Trabalhador  

S-2241 – Insalub. Periculos. e 
Aposentadoria Especial 

S-2299 - Desligamento 

S-2399 - Trabalhador S/ Vínc. 
de Empreg/Estatut. Ter. 

S-4000 - Solicitação de 
Totalização de Bas. e Contrib 
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eSocial – Principais Alterações Manual eSocial 2.1 x 2.2. 
 
Alterações relevantes 

 
 
 
 
 
 

  

 

Evento S – 1000: Inclusão do campo cadastral para o empregador cumprir a exigência de se declarar 
como uma empresa de trabalho temporário com registro no Departamento Nacional de Mão-de-Obra 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (Art. 5º da Lei nº 6.019/1974). 

Evento S – 1005: Inclusão da obrigação das empresas contratantes de aprendiz por intermédio 
de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à 
educação profissional de informar o número da inscrição da entidade.  

Evento S – 1005: Inclusão de campo para que as empresas declarem se o controle de jornada 
lhes é aplicável e qual sua modalidade (não utiliza, manual, mecânico, eletrônico (REP), ou 
alternativo). 

Evento S – 1005: Inclusão de campo destinado às empresas declararem as informações de 
pessoas com  deficiência (PCD) em seu quadro de empregados. As informações serão declaradas 
no CNPJ da matriz e referem-se a toda a empresa (filiais inclusive). 

Evento S – 1035: Inclusão da obrigação de declarar informações relativas às carreiras públicas em que 
os servidores enquadram-se.  
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eSocial – Principais Alterações Manual eSocial 2.1 x 2.2. 
 
Alterações relevantes 

 
 
 
 
 
 

  

 

Evento S – 1200: Inclusão, dentre outras naturezas de rubrica (Tabela 3), das stock options (de 

caráter remuneratório), do adicional de penosidade, da remuneração no exterior etc.  

Evento S – 1200: O empregado transferido para prestar serviços no exterior, poderá, no todo ou 
em parte, ter sua remuneração paga em moeda  estrangeira, o que não exime o empregador 
convertê-la em moeda nacional, e informá-la neste evento.   

Evento S – 1200: Inclusão da obrigação do empregado doméstico e o trabalhador avulso quando 
prestar serviços a mais de um empregador, comunicar a todos, os valores  das remunerações  
recebidas e as contribuições descontadas. 

Evento S – 1200: Inclusão da obrigação de declarar CPF válido para os dependentes maiores de 
14 anos.  

Evento S – 1200: Inclusão da obrigação da empresa contratante de estagiários declarar as informações 
referentes à contratação. 
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eSocial – Principais Alterações Manual eSocial 2.1 x 2.2. 
 
Alterações relevantes 

 
 
 
 
 
 

  

 

Evento S – 1202: Alteração do destinatário do evento, que antes era o “trabalhador” e agora é 

destinado ao servidor/ militar.  

Evento S – 1207: Inclusão do evento relativo as informações do pagamento das aposentadorias, 
pensões e demais benefícios dos segurados, no mês de referência.  

Evento S – 2400: Inclusão do Evento relativo ao cadastro dos benefícios previdenciários pagos 
pelos entes federativos, diretamente ou por Regimes Próprios de Previdência Social, bem como 
as complementações de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Exclusão do evento S-1220 - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados do eSocial para sua 
inclusão no EFD-Reinf.  

A obrigatoriedade de se informar de processos de discussão do FAP migrou do evento S – 1000 – 
“Informações do Empregador/Contrib./Órgão Púb.” para S – 1005 – “Tabela de Estab., Obras ou 
Unidades de Órgãos Públicos”. 
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Aspectos gerais 
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eSocial – Aspectos gerais 
 
 
 

 
 

Pré eSocial Implantação Utilização do eSocial 

Divulgação interna 

• Todas as áreas devem ter ciência do 
inicio da utilização do eSocial e como  
irá impactá-las. 

Compliance Geral 

• Revisão de procedimentos e compliance 
de folha de pagamento, benefícios, 
cargos e salários, práticas de 
afastamento, desligamento etc. 

Obrigações Acessórias 

• Durante período ainda indeterminado, 
as empresas deverão manter o sistema 
de FOPAG apto a gerar as obrigações 
acessórias atualmente exigidas pela 
legislação, até a extinção das mesmas.  

Adequação de práticas 

• Diversas práticas da empresa terão que 
ser revistas a fim de atender ao 
eScoial.  

Adequação 

• Observar o resultado do Compliance e 
aplicar as melhorias necessárias. 

• Acompanhar se a implementação dos 
sistemas está em linha ao resultado do 
compliance realizado. 

Monitoramento 

• Escolha dos profissionais que terão 
acesso aos registros de informações no 
eSocial. 

• Concessão de privilégios de acesso e 
alteração para profissionais de 
conhecimento e confiança reconhecida. 

Iniciativa 

• As empresas deverão iniciar a busca de 
informações e soluções de mercado 
para adequação e revisão de seus 
procedimentos internos e sistemas. 

Homologação 

• Previamente a utilização do eSocial, 
deve-se verificar a adequação das 
informações. 

Sistemas 

• Os sistemas da empresa deverão 
sempre estar aptos para funcionamento 
em ambiente on line. 
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Implantação: dificuldades e riscos  
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eSocial –Dificuldades recorrentes na implantação 
 
 

 
 Qualidade da informação 

Migração de dados inconsistentes 
Perdas financeiras > exposição a multas sobre os últimos 5 anos   

 

Políticas Internas 
 

Trabalhistas 

Multas por não atendimento às normas coletivas 
Autuação pelo MPT ou MTE  

Autuações pela Receita pela tributação incorreta de verbas de folha 
Enquadramento da empresa em desacordo com a legislação 

 
 

Incidência de tributos 

Risco envolvido na terceirização, como responsabilidade subsidiária, solidária, vínculo, etc. 
Ausência de retenção de INSS na prestação de serviços 

 
 

Terceirização 

Obrigações acessórias 

 

 

Qualidade da informação 

Migração de dados inconsistentes; 
Perdas financeiras > exposição a multas sobre os últimos 5 anos.  

 

 

 

 
Trabalhistas 

 

 

 

Incidência de tributos 

 

 

 

Obrigações acessórias 

 
 

 
Cadastral:  
• Ausência de controle interno quanto a 

prontuário dos empregados; 
• Sensibilização do empregado para 

correção dos dados; 
• Burocracia dos órgãos públicos para 

correção.  

 

 

Sistemas: 
 
• Planejamento para correção das 

inconsistências de dados. 

Processos:  
• Redesenho dos processos  e políticas; 
• Treinamento e conscientização das 

várias áreas envolvidas; 
• Manutenção da base cadastral. 
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eSocial – Riscos de uma implantação mal sucedida  
 
 
 
 

A implantação mal sucedida do eSocial pode levar a exposição de diversos riscos. 

Qualidade da 
informação Migração de dados inconsistentes 
Perdas financeiras > exposição a multas sobre os últimos 5 
anos  

 

 

Políticas Internas 
 

Trabalhistas 

Multas por não atendimento às normas coletivas 
Autuação pelo MPT ou MTE  

Autuações pela Receita pela tributação incorreta de verbas 
de folha 
Enquadramento da empresa em desacordo com a 
legislação 

 
 

Incidência de tributos 

Risco envolvido na terceirização, como responsabilidade subsidiária, solidária, 
vínculo, etc. 
Ausência de retenção de INSS na prestação de serviços 

 
 

Terceirização 

Obrigações acessórias 

 

 

Qualidade da informação 

Migração de dados inconsistentes; 
Perdas financeiras > exposição a multas sobre os últimos 5 anos.   

 

Políticas Internas 

Desrespeito a políticas internas, como concessão de benefícios, fluxo de promoções, pagamento de salários etc; 
Procedimentos e políticas em desacordo com a legislação trabalhista e previdenciária. 

 

 
Trabalhistas 

Multas por não atendimento às normas coletivas; 
Autuação pelo Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho.  

Autuações pela Receita pela tributação incorreta de verbas de folha; 
Enquadramento da empresa em desacordo com a legislação. 

 
 

Incidência de tributos 

 

 

 

Obrigações acessórias 

Divergência nos dados informados no eSocial com as demais obrigações acessórias; 
Exposição à fiscalização eletrônica constante da Receita Federal. 
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19 

eSocial 

Como se preparar? 

Já pensou em revisar  
os processos  internos 

da área de 
Administração de 

pessoal, 
contemplando a 

mudança no fluxo de 
informações que 

deverão ser 
entregues? 

Já pensou em 
capacitar todo 

o pessoal 
envolvido no 
processo? 

As informações 
de cadastro e 
prontuário dos 
empregados 

estão adequadas 
aos requisitos do 

EFD Social? 

Já iniciou a 
atualização da 

versão do sistema  
de Recursos 

Humanos, para 
implementar a 

solução eSocial? 

Os cálculos da folha 
de pagamento 
estão gerando 
reclamações 

trabalhistas ou 
questionamentos da 

fiscalização? 

Já pensou em 
revisar as 

políticas internas 
da empresa, a fim 
de assegurar que 

todos os 
envolvidos nos 

processos 
atendam os 
requisitos do 

eSocial? 

A consistência das 
obrigações 
acessórias 

entregues aos 
órgãos 

fiscalizadores 
podem expor a 

empresa a riscos 
de autuação? 
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