
A partir de 2014 estaremos diante da implantação do maior e mais ambicioso 
projeto do SPED: o SPED Social ou E-Social. 

O projeto - que envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS e a 
Caixa Econômica Federal - tem como premissa a consolidação das obrigações 
acessórias da área trabalhista em uma única entrega. O E-Social reunirá e dará 
quitação a diversas obrigações que atualmente são enviadas em momentos e 
formas distintas. 

Está inclusa no projeto a entrega de todas as declarações, resumos para 
recolhimento de tributos oriundos da relação trabalhista e previdenciária, bem 
como informações relevantes acerca do contrato de trabalho. 

 
As empresas precisam estar atentas e organizadas para cumprir os prazos 
exigidos, principalmente no que for relacionado aos RET – Registros de 
Eventos Trabalhistas, que nada mais é do que a comunicação do empregador 
sobre alterações relevantes na relação trabalhista. Estes registros deverão ser 
entregues assim que o evento ocorrer, sob risco de multa pela falta de 
comunicação no prazo adequado. 
 

Então teremos mais uma obrigação acessória? 

O e-Social é muito mais do que uma obrigação acessória. Trata-se de um 
sistema de controle de tributos, atividades laborais, sistema estatístico laboral e 
econômico. Ele é tão completo que possivelmente não há similar no mundo e 
conterá, entre outros: 

·        Admissões 

·        Demissões 

·        Horas extras 

·        Diferenças salariais obtidas nos dissídios coletivos 

·        Acidentes de trabalho 

·        Informações ligadas à saúde do trabalhador 

·        Afastamentos do trabalho 

·        Controle das atividades desempenhadas 

·        Tributos retidos 

·        Informações para recolhimento do FGTS e INSS 

·        Serviços prestados por autônomos e demais prestadores de serviço 
(inclusive aqueles prestados por outras pessoas jurídicas, processo que 
se denomina terceirização). 



·        Além disso, a própria folha de pagamento deverá ser entregue pelo e-
Social, demonstrando os valores pagos, verba por verba, de tal maneira 
que haja uma conferência dos recolhimentos efetuados com base na 
mesma. Será obrigatório até mesmo para as empresas que gozam de 
alguma imunidade ou suspensão realizar a comunicação do processo 
judicial ou administrativo que originou este benefício. 

·        Com o e-Social haverá a centralização na entrega das obrigações, 
facilitando as críticas e melhorando a qualidade das informações 
prestadas, evitando-se redundâncias e incorreções, dando maior 
segurança para quem informa e para quem recebe. 

 
 

Novo cronograma divulgado pelo Coordenador de Sistemas de Atividade 
Fiscal da RFB, mas ainda não publicado no Diário Oficial, engloba todas 
as empresas. 

 

Embora os prazos para entrega do eSocial ainda não tenham sido oficializados 
através da publicação de ato próprio no Diário Oficial da União, o Coordenador 
de Sistemas de Atividade Fiscal da RFB, Daniel Belmiro Fontes, já acena com 
uma dilatação em relação às datas previstas no primeiro cronograma divulgado 
para esta nova obrigação das empresas. 

Inicialmente previsto para ser transmitido a partir de janeiro de 2014 por 
empresas tributadas pelo lucro real, e a partir de julho de 2014 pelas empresas 
tributadas pelo lucro presumido, o eSocial agora conta com um novo 
cronograma estimado. Este novo cronograma, divulgado pelo Coordenador de 
Sistemas de Atividade Fiscal da RFB, durante evento realizado em São Paulo, 
engloba todas as empresas, inclusive aquelas participantes do Simples 
Nacional, conforme o quadro abaixo. 

 

Empresas tributadas pelo Lucro Real 

- O cadastramento inicial deve ser feito até 30/04/2014; 

- O envio de eventos mensais de folha e apuração de tributos deve iniciar até 
30/05/2014; 

- Substituição da GFIP a partir de 07/2014. 

 

MEI e Pequeno Produtor Rural 

- Implantação do eSocial com Recolhimento unificado; 

- final do 1º semestre de 2014. 

 

Empresas tributadas pelo Lucro Presumido e Empresas do Simples 
Nacional 



- O cadastramento inicial deve ser feito até 30/09/2014; 

- O envio de eventos mensais de folha e apuração de tributos deve iniciar até 
30/10/2014; 

- Substituição da GFIP a partir de 11/2014. 

Já a substituição das informações acessórias como DIRF, RAIS, CAGED e 
outras deve ser feita a partir de janeiro de 2015, mesma data em que começa a 
ser utilizado o módulo da reclamatória trabalhista. 

Mesmo contando com um prazo para entrega um pouco mais dilatado, e ainda 
não oficializado, as empresas devem começar a trabalhar no eSocial 
imediatamente, pois esta nova obrigação trará uma profunda mudança nos 
processos de geração de informações fiscais e sociais. 

 


