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Reflexão
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24 E, chegando eles a Cafarnaum, 
aproximaram-se de Pedro os que cobravam 
as didracmas e disseram: O vosso mestre não 
paga as didracmas? 25 Disse ele: Sim. E, 
entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, 
dizendo: Que te parece, Simão? De quem 
cobram os reis da terra os tributos ou os 
impostos? Dos seus flhos ou dos 
alheios? 26 Disse-lhe Pedro: Dos alheios. 
Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os 
flhos. 27 Mas, para que os não 
escandalizemos, vai ao mar, lança o 
anzol, tira o primeiro peixe que subir e, 
abrindo-lhe a boca, encontrarás um 
estáter; toma-o e dá-o por mim e por ti. Mt 
17:24-27 



 
    
     Fundador do Grupo H12 Contabilidade, Consultoria e Treinamento, Contador graduado pela UCSAL, Pós graduado 

em Perícia Contábil, Graduando em Direito, Empresário Contábil, Consultor de Empresas especializado nas áreas 
Trabalhistas e Previdenciárias, atua nas áreas de RH e Gestão de a mais de 20 anos, Consultor FIEB, CIEB, SESI, 
IEL, Palestrante da Palestrante do Brasil – SP, Professor da Escola de Negócios Focus Business School Brasil-SP, é 
também facilitador de cursos relacionados às áreas Contábil (Privada e Pública), Gestão de Pessoas, 
Empreendedorismo, etc . O mesmo atua como Professor da Pós Graduação da Fundação Visconde de Cairu, e  
FUNDACEN , também contribuiu com outras Instituições de Ensino Superior a exemplo da UCSAL, UFBA, UNEB, 
UNIME, UNIFACS, Estácio, Fappex, Faculdade da Cidade, D.Pedro II, Faculdade Vasco da Gama, Faculdade 
Castro Alves, dentre outras, esteve Coordenador da FVC Consult na Consultoria Trabalhista, é palestrante do CRC-
Ba, CRC-MT, CRC-PB, FECON-MG,  atua como Consultor em diversas Empresas Nacional e Internacional nos mais 
diversos segmentos e atualmente é Diretor da H12 Contabilidade e Consultoria e Treinamento Empresarial Eireli, é 
Consultor Especialista em eSocial para a FIEB, é facilitador em várias empresas de treinamentos no Brasil, Prof. Da 
Fundacem, Equipe Gestão Pública (PB, MT), Abacom, Direct, Parceiro da Sispro (RS), Keep, ST Sistemas, 
Sudoeste Sistemas, Fator Sistemas, Smart4 Sistemas, Soft Sistemas (PB), Copam Sistemas, etc. Consultor e 
Instrutor da Prefeitura de Salvador, Juazeiro, Camaçari, Santo Antonio de Jesus, Vitória da Conquista, dentre outras 
para fins de e-Social.
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Principais Clientes Treinados 
• Pref. de Salvador, Pref. de Camaçari, Pref. de Santo Antonio de Jesus, Pref. de 

Juazeiro, Pref. de Vit da Conquista, Pref. de Araci, Pref. de Barreiras, Pref. de 
Barrocas, Pref. de Biritnga, Pref. de Macaúbas, Pref. de Brejolândia, Pref. de 
Paratnga, Pref. de Itapitanga, Pref. de Ubatã, Pref. de Mata de São João, Pref. de 
Morpará, Pref. de Tucano, Pref. de Banzaê, Pref. de Morro do Chapéu, Pref. de 
Palmeiras, Pref. de Rodelas, Pref. de Iuiu, Pref. de Mutuípe, Pref. de Itatm, Pref. 
Conceição da Feira, Pref. de Paulo Afonso, Pref. de Tucano, Pref. de Piatã, Câmara 
de Piatã, Pref. de Mirangaba, Pref. de Sento Sé, Pref. de Teoflândia, Pref. de 
Carinhanha, Pref. de Guanambi, Pref. de Brumado, Pref. de Pé de Serra, SAAE 
Correntna, SAAE Alagoinhas, SAAE Santa Maria da Vitória, SAAE São Felix do 
Coribe, SAAE Carinhanha, Câmara de Formosa do Rio Preto, Câmara de LEM, 
Câmara de Camaçari, Câmara de Barrocas, Câmara de São Desidério, etc.



Principais Clientes da Consultoria

• Pref. de Camaçari, Pref. de Santo Antonio de Jesus, Pref. de Barrocas, Pref. de Mata 
de São João, Pref. de Morpará, Pref. de Banzaê, Pref. de Morro do Chapéu, Pref. de 
Palmeiras, Pref. de Rodelas, Pref. de Piatã, Pref. Retrolândia, Pref. de Mirangaba, 
Pref. de Sento Sé, Pref. de Teoflândia, Pref. de Carinhanha, Pref. de Pé de Serra, 
Pref de Angical, Pref. De Muquem de São Francisco, Pref. De Boninal, SAAE 
Correntna, SAAE Santa Maria da Vitória, SAAE São Felix do Coribe, SAAE 
Carinhanha, SAAE Macaúbas, SAAE Sento Sé, SAAE Correntna, SAAE Carinhanha, 
Câmara de Formosa do Rio Preto, Câmara de LEM, Câmara de Piatã, IMUPRE, 
Morroprev, Insttuto de Previdencia de Camaçari,  etc.



Principais dificuldades encontradas na 
entrega do e-Social por Órgaos  Públicos
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• Divergência dos layouts dos sistemas de Folha de Pagamento.

• Divergência no FAP e RAT

• Duplicidade de Matrícula e como e quando usar os eventos S-2200 e S-2300 (Servidores Cedidos)

• Falta da Qualifcação Cadastral dos Trabalhadores

•  Divergência dos CBOs dos cargos cadastrados nos sistemas de folha.

• Divergência nas incidências e natureza das rubricas nos sistemas de folha.

• Erro de cadastro das informações dos órgãos  e de trabalhadores. (provimentos, categoria, 
afastamentos, Regime Trabalhista, Regime Previdenciário, Tipo de Provimento)

• Divergência na interpretação da Lei de como cadastrar a categoria do Conselheiro Tutelar

• Falta de cumprimento de Prazos para entrega de atestados médicos e afastamentos diversos



Princípios Constitucionais da 
Administração Pública

Legalidade

• A Legalidade está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia 
da vontade. Baseia-se no pressuposto de que tudo o que não é proibido, é 
permitido por lei. Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a 
regência da lei imposta. Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza.

• A Administração deve atuar segundo a lei e nunca contra ou além da lei. Por 
esse motivo, os atos ilegais poderão ser invalidados de ofício, em verdadeiro 
exercício de autotutela administrativa, ou pelo  Judiciário.



Atos Administrativos

• É toda manifestação unilateral da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, 
ou impor obrigações aos administrados ou a si própria (Hely 
Lopes Meirelles).



Controle total do 
Governo
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Impacto do eSocial - Gestão
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Institui o Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas – 

e-Social e dá outras providências.
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Legislação do e-Social| Decreto 
8.373 de 11/12/2014



O que é um Evento?

• Eventos são informações do empregador e situações que ocorrem com o 
trabalhador no decorrer do mês dentro de um órgão, a exemplo de uma 
admissão, um afastamento, umas férias, um acidente de trabalho, uma 
alteração de endereço, uma licença maternidade, uma alteração salarial. 
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Entendendo o 
e-Social



Uma Folha de Pagamento é o produto das relações de trabalho  entre 
empregador e trabalhador em um lapso temporal.

EVENTUAIS (outros  
Contribuintes  
Individuais)
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Legislação
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É um projeto do governo federal, instituído pelo 
Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, 
que tem por objetivo desenvolver um sistema de 
coleta de informações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, armazenando-as 
em um Ambiente Nacional Virtual, a fim de 
possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na 
medida da pertinência temática de cada um, a 
utilização de tais informações para fins 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e para a 
apuração de tributos e da contribuição para o 
FGTS. 
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e-Social| O que é o e-Social?



Quem será obrigado a 
utilizar o eSocial?
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Quem será obrigado a utilizar o e-
Social?

• Todo aquele que contratar prestador de serviço pessoa física e possua 
alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, em função dessa 
relação jurídica de trabalho, inclusive se tiver natureza administrativa, conforme 
a legislação pertinente, está obrigado a enviar informações  decorrentes desse 
fato por meio do e-Social. 

• O obrigado poderá fgurar nessa relação como empregador, nos termos defnidos pelo 
art. 2º da CLT ou como contribuinte, conforme delineado pela Lei nº 5.172, de 1966 
(Código Tributário Nacional – CTN), na qualidade de empresa, inclusive órgão público, 
ou de pessoa fsica equiparada a empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei nº 8.212, de 
1991. 



Folha de Pagamento



Principais Erros do e-Social
Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à 
soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos 
Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal 
Federal.

Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.

(...)

Art. 44. O servidor perderá:

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as 
concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até 
o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata.

Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.



Folha de Pagamento e o e-Social

• O e-Social é uma nova forma de prestação das informações 
que devem constar na folha de pagamento do empregador. O 
evento S-1200, S-1202 ou S-1207 concentra as informações 
inerentes à folha de pagamento, com interação com os eventos de 
tabelas e com os eventos não periódicos que interferem na 
remuneração mensal do trabalhador (por exemplo o S-2200, S-
2206, ou mesmo o evento S-2230). 

27



Folha de Pagamento e o e-Social

•A Folha de Pagamento no e-Social é um conjunto de 
informações que reflete a remuneração de todos os 
trabalhadores que estiveram a serviço do declarante naquela 
competência . Entretanto, cada trabalhador é tratado 
individualmente, de forma que a retificação da remuneração de um 
trabalhador não afeta os demais. A Folha de Pagamento, com 
eventos por trabalhador, deve ser enviada compondo um movimento 
com prazo para transmissão e fechamento até o dia 15 (quinze) do 
mês seguinte ao do período de apuração, antecipando-se o 
vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não 
haver expediente bancário . 
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A partir do eSocial, as principais 
alterações no processo de fechamento 
do ponto são:
•As horas-extras precisarão ser lançadas no mesmo mês no qual foram feitas, 
diminuindo prazos.
•O fechamento do ponto deverá ser feito somente a partr do dia 1º do mês 
subsequente. Se for identfcado que tal fechamento ocorreu dentro do próprio mês, a 
empresa ou órgão será autuado.
•Informações a respeito de novos funcionários precisarão ser incluídas no sistema 
antes que comecem suas atvidades laborais.
•Deverá ser feita uma fscalização mais intensa sobre o controle de jornada do 
trabalhador, proporcionada pela integração de informações enviadas, o que permite ao 
governo detectar irregularidades com mais celeridade e precisão.
•Haverá, com tudo isso, também uma ampliação dos dados cadastrais.
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Penalidades
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Penalidades
1. Deixar de informar a admissão do trabalhador
Pelas regras atuais, as informações a cerca da admissão de um novo empregado devem ser encaminhadas através do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) até o dia 7 do mês seguinte à contratação.

Quando o e-Social entrar em vigor, entretanto, a contratação deve ser informada até um dia antes do início efetvo do empregado. 
Caso isso não seja feito, a empresa ou órgão poderão receber uma multa de R$ 800,00 a R$ 3.000,00 por empregado. Além disso, essa 
sanção dobra de valor em caso de reincidência.

2. Deixar de informar alterações de contrato e de cadastro
Com o eSocial, o empregador terá a obrigação de informar os dados cadastrais de seu trabalhador e todas as alterações feitas em 
seu contrato de trabalho. Se isso não for feita, o negócio poderá ser penalizado em R$ 600,00.

3. Deixar de informar acidentes de trabalho
Sempre que um funcionário se envolve em um acidente de trabalho – mesmo aqueles que não resultam no afastamento do empregado 
– a empresa precisa emitr a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para o INSS.
Essa comunicação, no e-Social, deverá ser feita até o primeiro dia útl seguinte ao acidente, para os casos não fatais, ou imediatamente, 
caso tenha resultado no falecimento de algum trabalhador. Se essa determinação não for respeitada, a multa aplicada pode variar entre 
o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, e ainda pode dobrar de valor se acontecer mais de uma vez.



Penalidades
4. Deixar de realizar exames médicos nos empregados
Ao longo do vínculo empregatcio, o colaborador de uma empresa precisa realizar alguns exames médicos: admissional, periódico, 
retorno ao trabalho, mudança de função e demissional.
Se algum desses exames não for realizado, o empregador poderá receber uma multa que varia de R$ 402,53 a até R$ 5.645,00

5. Não informar o empregado sobre os riscos de seu trabalho
Por lei, empregadores devem oferecer informações para seus empregados expostos a agentes nocivos químicos, fsicos e biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade fsica. Dessa forma, fca comprovado que o funcionário tnha uma atuação 
que lhe colocava em risco e, com isso, ele poderá ter acesso à aposentadoria especial, por exemplo.
As empresas que descumprirem essa determinação receberão sanções que variam entre R$ R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63, de acordo 
com a gravidade de cada situação.

6. Deixar de informar afastamentos temporários
Sempre que um empregado permanece ausente de seu trabalho, seja por conta de férias, doença, maternidade ou outros 
motvos, esse afastamento precisa ser informado.
Caso isso não seja feito, o empregador pode, então, ter que arcar com uma multa que varia entre R$ 1.812,87 a até R$ 181.284,63.

Por fm, vale destacar ainda que, caso sejam encontradas irregularidades, a Receita Federal poderá verifcar as informações prestadas 
pela companhia nos últmos cinco anos, podendo gerar autuações retroatvas.



Envio de Informações Centralizadas e 
Descentralizadas x Cumprimento de 
obrigações junto ao Fisco



Envio de Informações Centralizadas 
e Descentralizadas x Cumprimento 
de obrigações junto ao Fisco

Os órgãos públicos da administração direta e indireta (autárquica e 
fundacional) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem prestar 
suas informações de forma descentralizada. Nesse caso, cada órgão que 
corresponda a uma unidade administratva dentro do ente federado 
responsável pode enviar suas próprias informações a partr de seus sistemas 
informatzados e utlizando-se de suas próprias estruturas de dados, seguindo 
o padrão defnido nos leiautes do eSocial. Assim, cada unidade administratva 
pode enviar suas próprias tabelas, bem como todos os demais eventos 
periódicos e não periódicos. Suas informações, porém, são vinculadas ao 
ente federatvo por meio da informação do CNPJ do EFR. Importante 
destacar alguns pontos que são fundamentais para entendimento do 
processo de transmissão descentralizada:



Envio de Informações Centralizadas e 
Descentralizadas x Cumprimento de 
obrigações junto ao Fisco

a) mesmo a informação sendo prestada descentralizadamente pela 
unidade administratva, deve ser indicado o identfcador do EFR. Por 
exemplo, se a Secretaria de Finanças de um município prestar suas 
informações de forma autônoma, ela indica o EFR do município; 

b) o EFR só cumpre com suas obrigações após todas as suas unidades 
administratvas vinculadas prestarem suas informações; 

c) a CND da RFB só é disponibilizada para o EFR se esse tver cumprido com 
suas obrigações, conforme descrito no item anterior.



FASE 1 – EVENTOS TABELA
S- 1000
S-1005
S-1010
S-1020
S-1070

.
FASE 3 – EVENTOS 

PERIODICOS
S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-1298, S-1299

EVENTOS POR FASES DO ESOCIAL

FASE 2 – EVENTOS NÃO 
PERIODICOS

S-2190
S-2200
S-2205
S-2206
S-2210
S-2220
S-2230
S-2231
S-2240
S-2298
S-2299
S-2300
S-2306
S-2399
S-2400

PROCESSOS.

FASE 4 – EVENTOS 
PERIODICOS

S-2210, S-2220, S-2240,



Acesso ao e-Social
•  Certificação Digital

• O certificado digital utilizado no 
sistema e-Social deverá ser 
emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil. 

• O certificado digital deverá ser do 
tipo A1 ou A3 
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Princípios do e-Social
Dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais 
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores; 

Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações 
previstas na legislação pátria de cada matéria; 

Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas 
pessoas físicas e jurídicas obrigadas; 

Aprimorar a qualidade das informações referentes às relações 
de trabalho, previdenciárias e fiscais; e 
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Substituição de Declarações
Por meio desse canal, os empregadores passarão a 
comunicar ao Governo, de forma unifcada, 15 
obrigações:  

• GFIP  -  Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social

• CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados para controlar as admissões e 
demissões de empregados sob o regime da CLT

• RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.

• LRE -  Livro de Registro de Empregados

• CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho

• CD -  Comunicação de Dispensa

• CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social

• PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

• DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na 
Fonte

• DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais

• QHT – Quadro de Horário de Trabalho

• MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais 

• Folha de pagamento

• GRF – Guia de Recolhimento do FGTS

• GPS – Guia da Previdência Social 
39
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Vantagens do eSocial
Vantagens para os empregadores, decorrentes do eSocial são:
•Eliminação da transmissão da mesma informação para os diversos órgãos do 
governo;

•Maior eficiência dos processos impactados pelo eSocial;
•Simplicidade no envio e correção das informações;
•Maior segurança no armazenamento dos dados;
•Substituição de processos manuais por processos automatizados.
Já o Governo, pretende atingir diversos objetivos, sendo alguns deles:
•Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
•Simplificar o cumprimento das obrigações da Empresa com o Governo;
•Eliminar a redundância e aprimorar a qualidade das informações prestadas;
•Substituir a entrega de formulários e declarações, como GFIP, RAIS, CAGED, DIRF 
e etc pelo eSocial. 41

https://www.gupy.io/blog/tecnologia-no-rh-evolucao
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Desvangens do eSocial
• Com relação às desvantagens, o eSocial exigirá uma nova forma de fazer 

e executar os processos, dado a sua dimensão e complexidade, 
demandando um grande esforço na padronização e digitalização das 
informações. As empresas que não se adequarem estarão altamente 
expostas aos riscos do não cumprimento das obrigações.
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Como será identificado o 
Trabalhador?

• O termo “trabalhador” utlizado nesse Manual compreende toda pessoa fsica inserida 
em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administratva, como os 
empregados, os servidores públicos, os militares e os “trabalhadores sem vínculo de 
emprego ou estatutário – TSVE”. 

• Os trabalhadores têm como identfcador obrigatório o CPF. Um CPF pode ter mais de 
um vínculo com um mesmo declarante, sendo cada vínculo identfcado pelo número 
da matrícula. 
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Uma das premissas para o envio de informações e recolhimento das obrigações por meio do e-
Social é a consistência dos dados cadastrais enviados pelo declarante relatvos aos trabalhadores 
a seu serviço. Esses dados são validados na base do CPF (nome, data de nascimento e CPF) e 
qualquer divergência impossibilita o envio dos eventos S-2190, S-2200, S-2205, S-2300, S-2400 
ou S-2405.

Ressaltamos a necessidade da consulta e saneamento dos dados cadastrais principalmente para 
os trabalhadores do serviço público. Pelo fato de a grande maioria destes trabalhadores não 
terem os seus benefcios concedidos pelo INSS, a possibilidade de existência de inconsistências 
cadastrais é muito grande.

Obs.:  Para atender a necessidade de consulta dos dados de trabalhadores e benefciários que 
não possuem NIS, a Consulta Qualifcação  Cadastral - CQC foi adaptada para permitr a 
informação de um NIS padrão, a saber: 13333333332. 

Qualificação CadastralQualificação Cadastral
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Entes 
Partícipes
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CENÁRIO ATUAL

CAGED GFIPGPS

GRF

FP MAND

QHT

DCTFDIRF

PPPCTPS CD

CATLRE

RAIS
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CAGED GFIPGPS

GRF

FP MAND

QHT

DCTFDIRF

PPPCTPS CD

CATLRE

RAIS
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Benefícios do e-Social

e-Social

Ambiente Nacional

Resultados

Os partcipes do 

Consórcio 

recebem as 

informações do e-

Social e as tratam 

em seus
ambientes.

Direitos Garantidos

Processos Simplificados

Informações Consistentes

Transparência Fiscal
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Órgão



Reflexão



OBRIGADO!
Prof. Heleno Rocha



Prof. Heleno Rocha

helenorocha@grupoh12.com.br

www.helenorocha.com.br

www.grupoh12.com.br

Insta: helenorocha_ofcial

Face: Heleno Rocha

(71) 99732-4112

(71) 3111-9391

Contato
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http://www.helenorocha.com.br/
http://www.helenorocha.com.br/
http://www.grupoh12.com.br/
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