
2022/Abril

Escrituração do eSocial
4º Grupo – Órgãos Públicos

Consultoria de Segmentos



22

Danilo P. Silva
Consultor Tributário - RH
Formado em Ciências Contábeis pela Faculdade 

FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas e 

Cursando MBA em Gestão Trabalhista e 

Previdenciária pela BSSP Centro Educacional

Linkdin: Danilo Silva



3

AGENDA

Adit molestie consequat, 
vel illum dolore.

Conceito

Linha de Produto

Dúvidas
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eSocial
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eSocial
O eSocial é o instrumento de unificação da 

prestação das informações referentes à escrituração 

das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 

e tem por finalidade padronizar sua transmissão, 

validação, armazenamento e distribuição, 

constituindo um ambiente nacional. Decreto nº. 

8.373/2014

Nova forma de registros dos eventos relevantes 

ocorridos na relação de trabalho. Todos os 

empregadores terão de se adequar à nova 

obrigação. Irá propiciar aos órgãos do governo o 

acesso às informações, hoje espalhadas em diversas 

entidades.



COMPOSIÇÃO – COMITÊ GESTOR DO eSocial 6

Ministério do Trabalho e Previdência  -
MTP

Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil – RFB

Secretaria Especial de Produtividade 
Emprego e Competitividade

Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



OBJETIVOS

Garantir direitos trabalhistas e previdenciários; 

Simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias, para redução de 
custos e da informalidade;

Aprimorar a qualidade de informações da seguridade social e das relações de trabalho;

Aumentar a arrecadação através da diminuição da inadimplência, da incidência de erros, 
da sonegação e da fraude;

Padronização das folhas de pagamento e das tabelas de rubricas;

Agilidade no acesso às informações, tornando a fiscalização mais efetiva com o 
cruzamento de dados e auditoria eletrônica;

Atendimento a diversos órgãos do governo com uma única escrituração e 
declaração, facilitando o cumprimento das diversas obrigações trabalhistas e tributárias 
atualmente existentes.



PÚBLICO ALVO

►Trabalhadores Estatutários;

►Beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social;

►Parlamentares;

►Trabalhadores cedidos;

►Militares;

►Trabalhadores Celetistas;

►Estagiários;

►Todos os trabalhadores vinculados a OPP.



REGIME JURÍDICO x  REGIME PREVIDENCIARIO

Regime Jurídico:
Estatutário
Celetista
Administrativo especial (temporários)
Militares

Regime Previdenciário:
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Regime Geral de Previdência Social – RGPS
Sistema de Proteção Social dos Militares



REGIME JURÍDICO x  REGIME PREVIDENCIARIO

São segurados de RPPS (nos entes que o instituíram):
• Servidores públicos titulares de cargo efetivo (servidor concursado sob o regime 

de Estatuto).
• Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas e membros do 

Ministério Público.
• Servidores estabilizados por força do artigo 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), desde que submetidos a regime 
estatutário.(*)

• Servidores admitidos nos 5 anos anteriores à CF 1988, não estabilizados, desde 
que ocupem funções permanentes e submetidos a regime estatutário.

Não são segurados de RPPS (em todos os entes - CF - artigo 40, § 13):
• Servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão de livre nomeação 

e exoneração.
• Empregados públicos (servidores concursados sob o regime da CLT).
• Contratados para cargo ou função temporários.
• Titulares de mandato eletivo.



INTEGRAÇÕES RFB E SEPRT
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RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Contribuições Previdenciárias , de Outras Entidades e Fundos
e IRRF

Definição
✔ Declaração que substituirá a GFIP e que será gerada pelo

eSocial, SERO* e/ou EFD Reinf, com apuração automática
dos débitos e, quando for o caso, dos créditos.

✔ Débitos (contribuição previdenciária, contribuição para
outras entidades e fundos, IRRF)

✔ Créditos(Salário-Família, Salário Maternidade e Retenções
sobre notas fiscais)

DCTF WEB

eSocial
EFD 

REINF

SISTEMAS RFB 
(PERD/COMP/ 

Parcelamentos)
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GANHOS APÓS IMPLANTAÇÃO

A formação do Banco de Dados Nacional dos Servidores, em cumprimento ao 
art. 37 da CF, ao art. 3º da Lei  10.887/2004 e ao art. 12 da EC 103/2019 para 
verificar:
• o cumprimento do teto constitucional;
• acumulação indevida de cargos;
• Identificar outras inconsistências (concessão indevida de benefícios previdenciários, 

assistenciais, emergencial e indicativo de óbitos);
• Melhora na qualidade das informações para fins gerenciais e estratégicos.

Viabilizar.....
• Avaliação atuarial com dados consistentes, completos e atualizados da vida 

funcional e previdenciária do servidor público de cargo efetivo.

A geração de informações a partir do cruzamento com dados de outras fontes 
de informação.



GANHOS APÓS IMPLANTAÇÃO

Implantação da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, integrada e 
eletrônica, com indicativo de emissão de CTC no vínculo constante no CNIS. 

Identificação de fraudes na concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários RGPS/RPPS e assistenciais.

Melhorar a qualidade da contagem recíproca de tempo de contribuição e da 
compensação previdenciária (COMPREV entre ENTES).

Identificação de períodos de RPPS ou RGPS nos vínculos – Importante para 
o INSS e RPPS.



Período de Convivência                                             
Versão 2.5 e Versão S-1.0 

V 2.5

V2.5

S-1.0

S-1.0

Fonte: Comunicado Conjunto RFB/SEPRT nº 01/2021

Maio
2022

Maio 
2021

Março
2021

Ambiente Restrito 

Ambiente de Produção

Ambiente de Produção (Empresas do 4º devem enviar)

Ambiente Restrito 

Janeiro
2022

25/05/2022



Grupo 1

16/07/2018

10/01/2019

10/01/2022

08/01/2018Tabelas

01/03/2018Não 
Periódicos

01/05/2018Periódicos

08/2018DCTF Web

13/10/2021SST

CRONOGRAMA

Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71 de 29 de Junho de 2021
Instrução Normativa RFB nº 2.005 e 2.038 de 2021 

*FGTS Digital

Grupo 2 Grupo 3 PJ Grupo 3 PF Grupo 4

10/10/2018

04/2019

*

10/01/2019

10/05/2021

10/01/2022

10/04/2019

10/2021

*

10/01/2019

19/07/2021

10/01/2022

10/04/2019

21/07/2021

22/04/2022

11/07/2022

22/11/2021

06/2022

*

* Aguardamos prazos quanto ao FGTS  
Digital à ser divulgado pela SIT-
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

10/2021

*
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Tabelas

FASEAMENTO

Eventos Não 
Periódicos

Eventos 
Periódicos + 
EFD-Reinf

DCTFWeb + FGTS 
Digital

Eventos de SST



FASEAMENTO

Implantação do eSocial para Órgãos Públicos iniciada em 21 de Julho de 2021 



FASEAMENTO





FASEAMENTO
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Eventos 3º Fase

02



S-1200 e S-1202 - Remuneração 24

S-1202 - Remuneração de 
servidor vinculado a Regime 

Próprio de Previdência Social –
RPPS

S-1200 - Remuneração de 
trabalhador vinculado ao Regime 

Geral de Previdência Social

Conceito: este evento deve ser utilizado 
pelo declarante para informar rubricas de 
natureza
remuneratória ou não para todos os seus 
trabalhadores, estagiários e bolsistas, exceto 
àqueles
vinculados ao RPPS, cuja informação deve 
ser prestada em evento próprio (S-1202).
Quem está obrigado: todos os declarantes 
que tenham dados de folha de pagamento a 
informar no
mês de referência.

Conceito: São as informações da 
remuneração de cada servidor/militar no 
mês de referência. Este
evento deve ser utilizado para os servidores 
filiados ao RPPS ou Regime Militar.
Quem está obrigado: Todos os órgãos 
públicos que remuneram servidores filiados 
ao RPPS e militares
no mês de referência
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S-1207 - Benefícios – Entes públicos 26

S-1207 – Benefícios – Entes Públicos

Conceito: São as informações referentes aos valores devidos a beneficiários, segurados ou 
não, no mês de referência, abrangendo:
a) aposentadorias, pensões e demais benefícios concedidos aos segurados dos RPPS; 141
b) aposentadorias e pensões especiais e/ou graciosas concedidas pelos entes da administração 
pública direta, autárquica ou fundacional, por força de legislação específica ou benefícios 
indenizatórios concedidos por força de decisão judicial; 
c) complementação, pelos entes da administração pública direta, indireta e suas subsidiárias, 
de aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS; 
d) proventos e pensões concedidas aos militares, parlamentares e dependentes; 
e) benefícios indenizatórios concedidos pelos entes da administração pública direta ou indireta 
e suas subsidiárias por força de legislação específica ou de decisão judicial. 

Quem está obrigado: Todos os órgãos públicos responsáveis pela administração dos 
benefícios acimareferidos



Quais benefícios 
devem ser 
informados aos 
eSocial?
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Todos os beneficiários dos Regimes 
Próprios de Previdência Social -
RPPS;

Todos beneficiários do Regime 
Militar; 

Os benefícios especiais, com ou sem 
vínculo previdenciário, que são 
mantidos pelo Tesouro do Município, 
Estado, Distrito Federal e União;

Os Parlamentares.
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S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos 29

S-1209 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Conceito: este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já encerrado, 
possibilitando o envio de retificações ou enviar novos eventos periódicos.

Quem está obrigado: todo declarante que, após o envio do evento S-1299 para o período de 
apuração em questão, necessitar retificar, excluir ou enviar algum dos eventos S-1200, S-
1202, S-1207, S-1260,S-1270, S-2299 e S-2399.

Prazo de envio: a reabertura pode ser realizada a qualquer tempo.

Pré-requisitos: envio do evento S-1299.
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Espaço Legislação



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

DANILO SILVA

Consultoria de Segmentos
ces.consultoriatributaria@totvs.com.br
https://espacolegislacao.totvs.com/


