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Advogado em São Paulo (OAB/SP nº 247.668). Atua desde 1995 em
relações trabalhistas e sindicais. Consultor jurídico-empresarial nas
áreas trabalhista e previdenciária, com forte atuação em análise de
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Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC/SP. Intensa
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Gestão Tributária e Executivo Empresarial da FAAT/SP. Instrutor de
treinamentos e palestras empresariais e institucionais (OAB, CRC e
entidades sindicais). (Co) autor dos livros “Registro Eletrônico de
Ponto”, “Recuperação de Créditos Tributários” e “eSocial - Aspectos
Teóricos e Práticos” (Editora IOB), prefaciado pelo Dr. José Alberto Maia
(coordenador do projeto eSocial no Ministério do Trabalho). Sócio-
fundador da "Central do Empresário Consultoria e Treinamento".
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Sistema Sistema HomolognetHomolognet e Rescisão Contratuale Rescisão Contratual

PAINEL I

Sistema Sistema HomolognetHomolognet e Rescisão Contratuale Rescisão Contratual
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Introdução aos EstudosIntrodução aos Estudos

Referências Normativas

- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

- Instrução Normativa SRT/MTE nº 15/2010

- Portaria MTE nº 4/2014 (Ementas / Entendimentos)

- Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST
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Direitos Rescisórios

- Tipo de contrato (CLT, estágio etc)

ConformeConforme - Tempo de serviço

- Motivo do rompimento contratual

- Prazo indeterminado (regra geral)
Tipo de contrato Tipo de contrato 

(CLT)(CLT)
- Prazo determinado (CLT, art. 443)

Direitos Rescisórios

-Saldo de salário;

-Aviso prévio (contrato indeterminado);

-Indenização art. 479 da CLT (contrato determinado);

-Férias vencidas e/ou proporcionais + 1/3;

-13º salário;

-Indenização Lei nº 7.238/1984 (30 dias - data-base)

-FGTS (Saque), Multa 40% e Seguro-desemprego
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Saldo de salário:

Mensalista: DIVISOR?

CLT, Art. 64 – O salário-hora normal, no caso de empregado
mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal
correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art.
58 , por 30 (trinta) vezes o número de horas dessa duração.

Parágrafo único – Sendo o número de dias inferior a 30 (trinta),
adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias
de trabalho por mês.

Decreto nº 27.048/1949 (Regul. DSR):

Art.13. Para os efeitos da legislação do trabalho e das contribuições e
benefícios da previdência social, passará a ser calculado na base de
trinta dias ou duzentos e quarenta horas o mês que anteriormente, o era
na base de vinte e cinco dias ou duzentas horas.

CLT

Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que,
sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a
titulo de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito
até o termo do contrato. (Vide Lei nº 9.601, de 1998)

Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o
cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo
com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos
contratos por prazo indeterminado.
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CLT

Art. 480 - HavendoHavendo termotermo estipuladoestipulado, o empregado não se poderá
desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a
indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.

§ 1º - A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito
o empregado em idênticas condições.

Art. 481 - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusulacláusula
asseguratóriaasseguratória dodo direitodireito recíprocorecíproco dede rescisãorescisão antesantes dede expiradoexpirado oo
termotermo ajustadoajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer
das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo
indeterminado.

Proventos

Nº de dias 
corridos de 
férias

Nº de faltas injustificadas ao 
serviço no curso do período 
aquisitivo

30 Até 5

24 De 6 a 14

18 De 15 a 23

12 De 24 a 32

Férias – art. 130 da CLT
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Férias na cessação do contrato de 
trabalho

- Vencidas (todas as rescisões)

- Proporcionais (só não é devida na justa causa)

13º Salário13º Salário

1/12 para cada mês trabalhado

Fração igual ou superior a 15 dias = mês
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13º Salário

Décimo terceiro proporcional é devido em todos as
rescisões, exceto na justa causa.

(Decreto nº 57.155/1965 , art. 7º)

Campo “58”: Descanso Semanal Remunerado
x

Regime Compensação

AA jornadajornada dede trabalhotrabalho dada semanasemana dodo afastamentoafastamento foifoi
cumpridacumprida integralmente?integralmente?

Se a resposta for sim, qual é o EFEITO?

AA jornadajornada dodo sábadosábado dada semanasemana dodo afastamentoafastamento foifoi
compensadacompensada durantedurante aa semana?semana?

Se a resposta for sim, qual é o EFEITO?
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Campos “50” e “58”Campos “50” e “58”

Aviso Prévio
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Aviso Prévio

Lei nº 12.506/2011 – Novas Regras

“Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30
(trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço
na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos
3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90
(noventa) dias.”

Aviso Prévio

Lei nº 12.506/2011

OO períodoperíodo completocompleto dede avisoaviso--prévioprévio poderápoderá serser tantotanto
trabalhadotrabalhado comocomo indenizado?indenizado?

Exemplo: Se for concedido um aviso-prévio de 90 dias, o
empregado poderá cumprir os 90 dias trabalhados ou deverá
cumprir apenas 30 dias de forma trabalhada e o restante do
período indenizado?
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CLT, art. 488 - Aviso Prévio Trabalhado

Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o
prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo
empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem
prejuízo do salário integral.

Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a
redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo,
caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário
integral (...) por 7 (sete) dias corridos (...)

Porteiro não consegue anular exigência de cumprimento de avisoPorteiro não consegue anular exigência de cumprimento de aviso--
prévio proporcionalprévio proporcional

AA JustiçaJustiça dodo TrabalhoTrabalho julgoujulgou improcedenteimprocedente aa pretensãopretensão dede umum porteiroporteiro queque
trabalhoutrabalhou durantedurante doisdois anosanos nana portariaportaria nono CondomínioCondomínio dodo EdifícioEdifício VilaVila
Dourada,Dourada, emem VitóriaVitória (ES)(ES) dede tornartornar nulonulo oo avisoaviso--prévioprévio proporcionalproporcional dede
3636 dias,dias, apósapós dispensadispensa imotivadaimotivada.. OO entendimentoentendimento foifoi oo dede queque oo direitodireito
aoao avisoaviso--prévioprévio proporcionalproporcional aoao tempotempo dede serviçoserviço nãonão vedaveda queque oo
empregadorempregador possapossa exigirexigir oo cumprimentocumprimento dede todotodo oo períodoperíodo..

AA relatora,relatora, ministraministra DoraDora MariaMaria dada Costa,Costa, afastouafastou aa alegaçãoalegação dede violaçãoviolação
dodo artigoartigo 77ºº dada ConstituiçãoConstituição.. "O"O incisoinciso XXIXXI dodo artigoartigo 77ºº asseguraassegura oo direitodireito
aoao avisoaviso--prévioprévio proporcionalproporcional aoao tempotempo dede serviço,serviço, porémporém nãonão vedaveda queque
oo empregadorempregador possapossa exigirexigir oo cumprimentocumprimento dede todotodo oo período",período",
esclareceuesclareceu..

ProcessoProcesso:: RRRR--108500108500--7474..20132013..55..1717..00130013 ((Publicado em: 18/02/2015)
..
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Aviso Prévio

Integração ao tempo de serviço

O prazo do aviso prévio concedido pelo empregador, ainda que
indenizado, integra o tempo de serviço do empregado para
todos os efeitos legais.

(Art. 487, § 1º da CLT)

Aviso Prévio

Indenização adicional – Leis nº 7.238/1984 e nº 6.708/1979

Demissão sem justa causa nos 30 dias que antecedem a data-base

• Para fins de pagamento desta indenização é contado o tempo do
aviso prévio, inclusive, indenizado (Súmulas TST nº 182 e 314).
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Indenização adicional

Súmula nº 182 do TST

AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. LEI Nº
6.708, DE 30.10.1979 (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para
efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº
6.708, de 30.10.1979.

Aviso Prévio

Pagamento das verbas rescisórias - Prazo

a) até o 1º dia útil após o término do contrato, no caso de aviso
prévio trabalhado

b) até o 10º dia, contado da data da notificação da demissão,
quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo
ou dispensa de seu cumprimento.
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Aviso Prévio

Prazo para pagamento das verbas

Orientação Jurisprudencial TST SDI-I nº 162

MULTA. ART. 477 DA CLT. CONTAGEM DO PRAZO. APLICÁVEL
O ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. Inserida em 26.03.1999
(atualizada a legislação e inserido dispositivo, DJ 20.04.2005)

A contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da
rescisão contratual prevista no artigo 477 da CLT exclui
necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do
vencimento, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código
Civil de 2002 (artigo 125 do Código Civil de 1916).

Assistência na rescisão - Quando é 
devida

a) nos contratos de trabalho firmados há mais de 1 ano;

b) quando o cômputo do aviso prévio indenizado resultar em

mais de 1 ano de serviço.
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eSocial – Homolognet

Dúvidas:

• O Homolognet acabará com as
homologações presenciais?

• O eSocial substituirá o Homolognet?



16

SISTEMA HOMOLOGNET

Termos de Quitação Contratual



17

Termo de rescisão do contrato 
de trabalho

A partir de 1º de fevereiro de 2013, todas as rescisões de

contrato de trabalho devem utilizar os novos termos de

quitação do contrato de trabalho, instituídos pelo Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE) por meio da Portaria 1.057/2012.

SISTEMA HOMOLOGNETFORMULÁRIOS RESCISÓRIOS:

ANEXO I: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (SISTEMA DE
FOLHA)

ANEXO II: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (HOMOLOGNET)

ANEXO III: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO (HOMOLOGNET SEM RESSALVA)

ANEXO IV: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO (HOMOLOGNET COM RESSALVA)

ANEXO V: TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
(HOMOLOGNET - MENOS DE 1 ANO)

ANEXO VI: TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
(SISTEMA DE FOLHA – MENOS DE 1 ANO)

ANEXO VII: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (SISTEMA DE FOLHA)

ANEXO VIII: INSTRUÇÕES GERAIS / INSTRUÇÕES DE IMPRESSÃO
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SISTEMA HOMOLOGNET

Sistema Homolognet

A utilização do Homolognet é obrigatória? 
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SISTEMA HOMOLOGNET

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 15, DE 14.07.2010 - DOU DE
15.07.2010

Art. 2º Na assistência à rescisão do contrato de trabalho, o
Sistema Homolognet, instituído pela Portaria nº 1.620, de 14 de
julho de 2010 , será utilizado gradualmente, conforme sua
implantação nas Superintendências Regionais do Trabalho e
Emprego, Gerências Regionais do Trabalho e Emprego e
Agências Regionais.

TRCT
Sistema de folha

TRCT
Homolognet

TRCT
Sistema de folha

Homolognet
IN 17/2013
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Homolognet

Instrução Normativa SRT MTE 17/2013

>>> 18/11/2013 – Sindicatos – piloto em Brasília

>>> 1º/08/2014 - Sindicatos – projeto – Brasil

>>> 1º/02/2015 - Abertura de módulo para todos os sindicatos

PORTARIA 7 SRTE-SP, DE 28-3-2016 (DOU DE 29-3-2016)

SISTEMA HOMOLOGNET – Implantação SRTE-SP:

• Nas 17 gerências regionais restantes: Araçatuba,

Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva,

Jundiaí, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão

Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, São José

do Rio Preto e Sorocaba.

• Será comunicado para a Presidência da Caixa Econômica

Federal, de Brasília que, a partir de 1º de julho de 2016, a

Homologação de Rescisão Contratual de competências

das unidades da Superintendência Regional do Estado de

São Paulo será considerada irregular se feita fora do

Sistema.
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PORTARIA SRTE-SP 49/2016, DE 29-6-2016 (DOU DE 01-07-2016)

Prorroga por 90 dias a obrigatoriedade de adoção do

Sistema Homolognet em SP, em conformidade com o

estabelecido na Portaria nº 07, de 28/03/2016, publicada no

D.O.U de 29/03/2016, Seção I, Pág. 191.

Referida Portaria SRTE-SP nº 7/2016, havia estabelecido a

obrigatoriedade a partir do dia 1º/07/2016.

SISTEMA HOMOLOGNETEsquematização



22

SISTEMA HOMOLOGNET

ACESSO AO HOMOLOGNET

www.mte.gov.br
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SISTEMA HOMOLOGNETCADASTRAR USUÁRIO

SISTEMA HOMOLOGNETEMPREGADOR
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SISTEMA HOMOLOGNETEMPREGADOR

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNETEMPREGADO

SISTEMA HOMOLOGNETEMPREGADO
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SISTEMA HOMOLOGNET

SISTEMA HOMOLOGNETCONTRATO
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SISTEMA HOMOLOGNETCONTRATO

SISTEMA HOMOLOGNETCONTRATO
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SISTEMA HOMOLOGNETCONTRATO

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNETMOVIMENTAÇÃO

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNETFÉRIAS

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNET13º SALÁRIO

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNETFINANCEIRO

SISTEMA HOMOLOGNETFINANCEIRO
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SISTEMA HOMOLOGNETFINANCEIRO

SISTEMA HOMOLOGNET
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SISTEMA HOMOLOGNETDADOS AUXILIARES

SISTEMA HOMOLOGNETDADOS AUXILIARES
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SISTEMA HOMOLOGNET

SISTEMA HOMOLOGNETDESCONTOS
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SISTEMA HOMOLOGNETDESCONTOS

SISTEMA HOMOLOGNETDESCONTOS
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SISTEMA HOMOLOGNETDESCONTOS

Rescisão 1: Dispensa sem justa causaRescisão 1: Dispensa sem justa causa

Admissão: 1º/11/2014
Demissão: 26/09/2016
Data-base (sindicato): 1º/novembro
Férias 2015/2016: 6 faltas
Último salário: R$ 2.800,00
Semana do desligamento: Não trabalhou integral
Não existe regime de compensação do sábado
Data de quitação: 06/10/2013
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PAINEL II

Sistema MediadorSistema Mediador

Sistema Mediador: Marco RegulatórioSistema Mediador: Marco Regulatório

Portaria MTE nº 282, DOU 07.08.2007
Dispõe sobre a implantação do Sistema de Negociações Coletivas de

Trabalho - MEDIADOR.

Instrução Normativa SRT nº 9, DOU de 08.08.2008
Estabelece a obrigatoriedade a partir de 1º/01/2009.

Instrução Normativa SRT nº 16, DOU de 16.10.2013
Dispõe sobre o depósito, registro e arquivo de convenções e acordos

coletivos de trabalho nos órgãos do Ministério do Trabalho e sobre a
solicitação de mediação coletiva.
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Sistema Mediador

AplicaçãoAplicação

Registro de Registro de 
instrumentosinstrumentos

Solicitação de Solicitação de 
MediaçãoMediação

Registro de InstrumentosRegistro de Instrumentos
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Sistema MediadorSistema Mediador

Registro de Instrumentos de Negociação Coletiva

Por meio da Portaria MTE nº 282/2007, foi implantado o Sistema
MEDIADOR para fins de elaboração, transmissão, registro e arquivo,
via eletrônica, dos instrumentos coletivos de trabalho. A utilização do
sistema é obrigatória desde 1º.01.2009.

Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes estão obrigados a
promover, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura
da convenção ou do acordo coletivo de trabalho, o depósito de uma via
do mesmo, para fins de registro e arquivo no Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

Sistema MediadorSistema Mediador

Considera-se instrumento coletivo a convenção (CCT), o acordo
coletivo de trabalho (ACT) ou o acordo coletivo de trabalho
específico (ACT-Específico), e seus respectivos termos aditivos,
previstos no art. 611 e seguintes da CLT.

Entendem-se como acordos coletivos de trabalho específicos os que
visem à adesão ao Plano de Proteção ao Emprego – PPE (Lei
nº 13.189/2015) e à autorização transitória para trabalho aos
domingos e feriados civis e religiosos (Portaria MTE nº
945/2015).
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Sistema MediadorSistema Mediador

Para fins de requerimentos de registro de instrumentos deverão ser
observados os requisitos formais e de legitimidade previstos na CLT e
na Instrução Normativa SRT nº 16/2013.

Após a emissão do requerimento pelo Sistema MEDIADOR, deverá ser
impresso e protocolado em qualquer unidade do Min. do Trabalho
((MRxxxxxxMRxxxxxx//201201x)x).

OBS.: O requerimento de registro de ACT específico para adesão ao
Programa de Proteção ao Emprego (PPE) deverá ser dirigido à
Secretaria Executiva do Comitê do Programa de Proteção ao Emprego
(SE-CPPE), juntamente com os demais documentos exigidos para

adesão ao programa, que o encaminhará à Secretaria de Relações do
Trabalho.

Sistema Mediador Sistema Mediador 

As solicitações serão arquivadas (sem o devido registro) nas seguintes
situações:

a) instrumento elaborado sem observância ao disposto nos arts. 6º e 7º,
caput e §1º, da Instrução Normativa SRT nº 16/2013;

b) instrumento coletivo inserido no Sistema MEDIADOR sem formatação
de texto, de forma que impossibilite sua leitura;

c) quando expirada a vigência de instrumento coletivo pendente de
retificação, sem que tenham sido efetuadas as retificações
necessárias; ou

d) quando a solicitação de registro se referir a instrumento coletivo com
vigência expirada;

e) quando pendente de transmissão por mais de 60 dias, a contar da sua
última movimentação.
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ATENÇÃO!ATENÇÃO!

Apesar de o Sistema MEDIADOR permitir livre acesso para consultas
às cláusulas constantes do documento coletivo de trabalho, a sua
utilização não dispensa os sindicatos e as empresas de atenderem
à determinação do disposto no art. 614, §2º, da CLT, ou seja, de
afixarafixar emem locallocal visívelvisível nasnas sedessedes dosdos sindicatossindicatos ee nosnos
estabelecimentosestabelecimentos dada empresasempresas abrangidasabrangidas cópiascópias
autenticadasautenticadas dosdos documentosdocumentos coletivoscoletivos dede trabalhotrabalho..

Solicitação de MediaçãoSolicitação de Mediação
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Sistema MediadorSistema Mediador

A mediação de negociação coletiva de natureza trabalhista poderá ser
solicitada nos seguintes casos:

a) formalização de instrumento coletivo de trabalho;

b) descumprimento de norma coletiva; ou

c) descumprimento de legislação trabalhista.

O solicitante deverá preencher e transmitir o "Formulário de solicitação de
mediação" disponível no Sistema MEDIADOR.

Sistema MediadorSistema Mediador

Concluída a transmissão, o sistema MEDIADOR emitirá o
"Requerimento de mediação“ ((MRxxxxxxMRxxxxxx//201201x)x), o qual deverá
ser protocolado em até 60 dias na unidade do MTE selecionada
pelo solicitante e o requerimento deve ser assinado pelo
solicitante.
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Sistema MediadorSistema Mediador

A solicitação de mediação deverá ser encaminhada para:

� Serviço / Seção de Relações do Trabalho da unidade
descentralizada do MTE correspondente (negociação de âmbito
municipal, intermunicipal ou estadual);

� Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego (negociação de âmbito nacional ou interestadual).

As solicitações deverão ser analisadas no prazo de até 30 dias do
seu recebimento.
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PAINEL III

eSocialeSocial

O eSocial consiste na escrituração digital de informações

trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à

contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo

empregatício, entre outras informações.

(Decreto nº 8.373/2014)

eSocial: Conceito
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Resolução CD-eSocial nº 2, 
DOU de 31/08/2016

Art. 2º O início da obrigatoriedade de utilização do eSocial dar-se-á:

I - em 1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes
com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais); e

II - em 1º de julho de 2018, para os demais empregadores e
contribuintes.

Parágrafo único. Fica dispensada a prestação das informações
dos eventos relativos a saúde e segurança do trabalhador (SST)
nos 6 (seis) primeiros meses depois das datas
de início da obrigatoriedade de que trata o caput.

Resolução CG eSocial nº 5, 
DOU de 06.09.2016

Art. 1º Aprovar a versão 2.2 do Leiaute do eSocial,
disponível no sítio eletrônico do eSocial na internet, no
endereço <http://www.esocial.gov.br>.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

CLOVIS BELBUTES PERES
p/Secretaria da Receita Federal do Brasil
HENRIQUE JOSÉ SANTANA
p/Caixa Econômica Federal
JANAINA DOS SANTOS DE QUEIROZ
p/Instituto Nacional do Seguro Social
JARBAS DE ARAUJO FELIX
p/Ministério da Fazenda
JOSÉ ALBERTO REYNALDO MAIA ALVES FILHO
p/Ministério do Trabalho
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Visão dos arquivos do eSocial

Eventos não periódicos

Eventos periódicos

Eventos Iniciais

Eventos de Tabelas

<< CARGA INICIAL >><< CARGA INICIAL >>
Arquivos deverão ser 
enviados inicialmente 

(12 arquivos) 

<< PAGAMENTOS >><< PAGAMENTOS >>
(11 arquivos)

<<TRABALHISTAS>><<TRABALHISTAS>>
(22 arquivos)

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte

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

S-1010 – Tabela de Rubricas

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

S-1030 – Tabela de Cargos / Empregos Públicos

S-1035 – Tabela de Carreiras Públicas

S-1040 – Tabela de Funções / Cargos em Comissão

S-1050 – Tabela de Horários / Turnos de Trabalho

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos / Judiciais

S-1080 – Tabela de Operadores Portuários

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo

Eventos Iniciais e Tabelas
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S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

S-2200 – Admissão de Trabalhador

S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2230 – Afastamento Temporário

S-2240 – Condições Ambientais de Trabalho - Fatores de Risco

S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

S-2250 – Aviso Prévio

S-2298 – Reintegração

S-2299 – Desligamento

Eventos não Periódicos

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo/Estatutário - Início

S-2306 – Trabalhador Sem Vínculo/Estatutário - Alteração Contratual

S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo/Estatutário - Término

S-2400 – Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

S-3000 – Exclusão de Eventos

S-4000 – Solicitação de Totalização de Bases e Contribuições

S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

S-5011 – Informações contribuições sociais consolidadas por contribuinte

S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

Eventos não Periódicos
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S-1200 – Remuneração de Trabalhador vinculado a RGPS

S-1202 – Remuneração de Trabalhador vinculado a RPPS 

S-1207 – Benefícios Previdenciários - RPPS

S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

S-1250 – Aquisição de Produção Rural

S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

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

Eventos Periódicos

Estrutura e Transmissão
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Importante

O eSocial não funcionará por meio de um Programa offline Gerador de
Declaração (PGD) ou Validador e Assinador (PVA). O sistema não terá um

aplicativo para download no ambiente do contribuinte que importe o arquivo e
faça as validações antes de transmitir. O arquivo pode ser gerado de duas

formas:

1 – Gerado diretamente pelo sistema próprio ou contratado pelo empregador,
assinado digitalmente e transmitido ao eSocial por meio de webservice,

recebendo um protocolo de entrega (Comprovante);

2 – Gerado diretamente no Portal do eSocial na internet
http://www.esocial.gov.br/, cujo preenchimento e salvamento dos campos e

telas já operam a geração e transmissão do evento.

As validações do eSocial serão feitas online por evento no momento da
transmissão.

Alguns pontos críticos...Alguns pontos críticos...
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LEGISLAÇÃO

PROCESSOS

SISTEMAS

Gestão de processos e principais áreas envolvidas

Recursos Humanos (Gestão)

Departamento pessoal

Segurança e Saúde no Trabalho

Fiscal / Contábil

Controladoria / Financeiro

Jurídico

Gestores / Liderança

TI – Tecnologia da Informação
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Palavra Chave: IntegraçãoIntegração

Movimentações de pessoal:

>>> Mudanças de cargo ou função

>>> Alterações de horário / turnos de trabalho

>>> Transferências de setor / depto. / estabelecimento (M/F)
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Ajustes:

Alterar o 
cargo!

(Por exemplo, no 
dia 1º/10/2016)

Cargo 
existe?

Descreveu 
atividades?

Mapeou os 
novos riscos?

Fez exame?
Está apto?

Legislação?

Gestão?

Cultura?

O que muda com o eSocial?
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Macro-impacto nas empresas:

ADEQUAÇÃOADEQUAÇÃO

GESTÃOGESTÃO

CULTURACULTURA

Saneamento de Cadastros
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte

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

S-1010 – Tabela de Rubricas

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

S-1030 – Tabela de Cargos / Empregos Públicos

S-1035 – Tabela de Carreiras Públicas

S-1040 – Tabela de Funções / Cargos em Comissão

S-1050 – Tabela de Horários / Turnos de Trabalho

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos / Judiciais

S-1080 – Tabela de Operadores Portuários

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo

Carga Inicial

Trabalhadores (inclusive, afastados)Trabalhadores (inclusive, afastados)
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<<< S-2300 / S-2306 / S-2399 >>>



62

EVENTO S-2100: CADASTRO DOS ATUAIS EMPREGADOS

>>> ENVIO DO CADASTRO COMPLETO E QUALIFICADO DO TRABALHADOR

>>> 178 REGISTROS PARA SEREM PREENCHIDOS POR TRABALHADOR, ENTRE
ELES:

DADOS PESSOAIS: DADOS CONTRATUAIS:

--NomeNome -Data de admissão
--CPFCPF -Local de trabalho
--NISNIS -Cargo
--DataData dede nascimentonascimento -CBO
-Filiação -Salário
-Endereço -Horário de trabalho
-Dependentes -Sindicato / Data-base

Qualificação cadastral!!!
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Nome x CPF x NIS x Data de nascimentoNome x CPF x NIS x Data de nascimento



64

A Qualificação Cadastral pode ser realizada manualmente, até dez

consultas simultaneamente, com retorno das informações no

momento da consulta, ou em lote, onde não há restrição de limite

de consultas, contudo o usuário deverá possuir certificado digital

para realizar o procedimento e o retorno das informações será em

até 48 horas.

Para tanto, deverão ser informados nome, data de nascimento,

número de CPF e NIS do trabalhador.

Aplicativo de qualificação cadastral

Contratações
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Admissão de Empregados

S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

S-2200 – Admissão de Trabalhador – Cadastro completo 
(leiaute com 179 registros de informações)

PRAZO DE ENVIO: ATÉ O DIA PRAZO DE ENVIO: ATÉ O DIA ANTERIOR ANTERIOR 
AO INÍCIO DA ATIVIDADEAO INÍCIO DA ATIVIDADE

a)a) AdmissionalAdmissional

b)b) PeriódicoPeriódico

c)c) RetornoRetorno aoao trabalhotrabalho

d)d) MudançaMudança dede funçãofunção

e)e) DemissionalDemissional

EXAMES 
OBRIGATÓRIOS

A CRITÉRIO DO
MÉDICO

NR-7: PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional)

f)f) MonitorizaçãoMonitorização pontualpontual
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S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador
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Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos
empregados, por qualquer dos motivos elencados na “Tabela 18 –
Motivos de Afastamento”.

-Prazo de envio: Regra geral, até o dia 7 do mês seguinte ao da
ocorrência (exceção: afastamentos por incapacidade / atestados
médicos)

S-2230 – Afastamentos Temporários
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Estes eventos se destinam a registrar as condições de trabalho do

empregado, indicando a prestação de serviços em condições insalubres

e perigosas, além da especificação da exposição a fatores de riscos e

respectivas medidas de controle.

As informações constantes deste evento integrarão o perfil

profissiográfico previdencíário do trabalhador.

>>> Classificação dos riscos conforme TABELA 23.

Eventos S-1060 / S-2240 / S-2241: 
Condições Ambientais de Trabalho 

Insalubridade / Periculosidade / Apos. Especial



69

S-2240 – Condições Ambientais de Trabalho

S-2240 – Condições Ambientais de Trabalho
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S-2240 – Condições Ambientais de Trabalho

Rígido controle Rígido controle 
de EPI!de EPI!

S-1200 - FOLHA DE PAGAMENTO

Os eventos periódicos devem ser transmitidos até o
dia 07 do mês seguinte, antecipando-se o
vencimento para o dia útil imediatamente anterior,
em caso de não haver expediente bancário.
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S-1200 - REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

>>> Classificação de rubricas da folha (Vide “TABELA 3”):
Revisar incidências e reflexos!

>>> Atenção com os salários indiretos (Cruzamentos SPED)

>>> Atenção com o regime de competência

Tabela 3 
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Salário-utilidade

Lançamentos em folha de 
pagamento (eSocial)

Lançamentos contábeis 
(ECD / ECF / Apuração IRPJ)

Lançamentos Lançamentos 
ContábeisContábeis

-Valores constantes em folha de pagamento
-Auxílio-combustível
-Cartões corporativos
-Reembolsos de viagens 
-Auxílio-educação (bolsas de estudo)
-(...)

Tabela 3



73

Apuração Mensal - Recolhimentos

As informações constantes do eSocial serão recepcionadas pelos entes
do consórcio, sendo que as empresas utilizarão as ferramentas de
constituição de crédito e emissão de guias de recolhimento:

>>>No>>>No sitesite dada ReceitaReceita FederalFederal dodo BrasilBrasil parapara osos tributostributos referentesreferentes àà
remuneraçãoremuneração dodo trabalhadortrabalhador (Contr(Contr.. PrevidenciáriasPrevidenciárias // II..RR..RR..FF..));;

>>>No>>>No sitesite dada CaixaCaixa EconômicaEconômica FederalFederal parapara oo FGTSFGTS..

(Ref.: Manual de Orientações Versão 2.1, pág. 19)

Aplicativo CAIXA: Conectividade Social (FGTS)Aplicativo CAIXA: Conectividade Social (FGTS)
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Aplicativo RFB: DCTFAplicativo RFB: DCTF--WEB (WEB (I.R.I.R. / Contr. / Contr. PrevidPrevid.).)

DCTFDCTF--WEB:  WEB:  eSocialeSocial e  e  EFDEFD--ReinfReinf
(EFD-Reinf: Retenções e Informações de Contribuição Previdenciária Substituída)

Serviços prestadosServiços prestados
pessoas físicaspessoas físicas

eSOCIAL

Pagamentos diversosPagamentos diversos
realizadosrealizados

ReINF

DCTF-WEB 
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PAINEL IV

Sistema SESMTSistema SESMT
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Sistema SESMTSistema SESMT

A Norma Regulamentadora nº 4 (NR-4) – “Serviços Especializados

em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)” prevê em
seu item 4.1 que as empresas devem, obrigatoriamente, manter
SESMT com a finalidade de promover a saúde e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho, sendo que o
dimensionamento do serviço vincula-se a gradação de risco da
atividade principal da empresa e ao número total de empregados
do estabelecimento.

Para tanto, deve ser observado o quadro II da NR-4 que estabelece
quais e quantos profissionais (Médico do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho,

Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do
Trabalho) deverão compor o serviço.
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Sistema SESMTSistema SESMT

A NR-4 dispõe, em seu item 4.17, que os Serviços Especializados
em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) devem ser
registrados nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho.

Desse modo, com o intuito de facilitar o cumprimento dessa
obrigação, permitindo um processo mais célere de registro e
atualização de dados dos SESMT, inclusive, permitindo verificar
os requisitos legais da NR-4, o Ministério do Trabalho
desenvolveu o Sistema SESMT.

� Portaria SIT Nº 559, DOU de 05/08/2016.

Sistema SESMTSistema SESMT

1. Toda pessoa física que utilizar o sistema deve cadastrar-se
como usuário (login com senha), sendo o cadastro
completado por e-mail;

2. Efetuado o login no sistema, a pessoa deverá vincular seu
usuário a uma empresa para se tornar usuário-responsável
daquela empresa (Menu Empresa > Cadastrar Empresa);

3. A partir de então, o usuário seleciona uma empresa (um
contexto) para efetuar ações no sistema, podendo gerenciar
os SESMT da empresa pela qual for responsável;

4. O usuário-responsável da empresa poderá delegar parcial ou
totalmente sua responsabilidade a outro usuário, sendo este
último chamado de usuário-administrativo no contexto
daquela empresa.
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Agradecemos sua participação!Agradecemos sua participação!

www.centraldoempresario.comwww.centraldoempresario.com

info@centraldoempresario.cominfo@centraldoempresario.com


