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e PUC

Os empregadores são obrigados a preencher diversas 
declarações e documentos que possuem as mesmas 
informações...

Cenário Atual

Contribuições 
Previdenciárias e IRRF

GFIP, DIRF

Arrecadação, 
Cobrança e Gestão 

FGTS

GFIP

informações...

GFIP, DIRF

Salário-de-
contribuição

GFIP, CAT, PPP

FGTS e Direitos 
Trabalhistas

GFIP, CAGED, LRE, 
TRCT, RAIS, CD Seguro 

Desemprego



e PUC

Dificuldades para garantir os direitos dos 

Consequências

� Dificuldades para garantir os direitos dos 
trabalhadores;

� Complexidade no cumprimento das obrigações 
pelos empregadores;

� Baixa qualidade das informações das bases de � Baixa qualidade das informações das bases de 
dados do Estado, no que diz respeito à seguridade 
social e às relações de trabalho. 



e PUC

� Garantir os direitos dos trabalhadores;

Objetivos

� Simplificar o cumprimento das obrigações 
pelos empregadores, reduzindo custos e a 
informalidade;

� Aprimorar a qualidade das informações 
prestadas ao Estado.prestadas ao Estado.

–Fiscalização, arrecadação,cobrança e 
compensação



e PUC

Os empregadores prestam as informações de forma unificada, simples e 
padronizada, eliminando erros e reduzindo os custos operacionais!

Cenário Ideal



e PUC

O que é o eSocial?

É uma nova forma de registro dos eventos que 
geram direitos e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, por meio de um canal 
digital único.



e PUC

Premissas do eSocial

� Prestação única de informação pelo empregador;

� Construção coletiva e gestão compartilhada:� Construção coletiva e gestão compartilhada:

– MTE, MPS, RFB, INSS e Caixa;

– Classe empresarial, contadores, terceiros, representantes 
de pequenos empregadores, sindicatos, etc.;

� Autonomia dos órgãos no tratamento das informações em 
suas bases de dados;

� Utilização das informações pelos entes nos limites de suas 
atribuições e competências;

� Adaptação ao perfil dos contribuintes;

�Geração/retificação/transmissão imediata da Declaração 
de confissão de dívida: DCTF-Web



e PUC

NFNF--ee eSocialeSocial

Ambiente

ECDECD

EFDEFD NFSNFS--ee

FContFCont

EFDEFD--ISSQnISSQn

CTCT--ee
EFD EFD –– ContribuiçõesContribuições

EFDEFD--IRPJIRPJ
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Premissa do SPED

� Atendimento a diversos órgãos com uma mesma � Atendimento a diversos órgãos com uma mesma 
informação/fato e diferentes visões e finalidades;

� Novo mandamento para as administrações públicas:

– Simplificação;

– Base de dados compartilhada com grande integração entre 
os fiscos e outros órgãos;os fiscos e outros órgãos;

– Padronização na geração da informação;

– Fluxo único da informação;

– Transparência fiscal.
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� GFIP; 

� RAIS;

Obrigações a serem substituídas

� RAIS;

� CAGED;

� DIRF;

� Folha de Pagamento;

� Livro de Registro de Empregado;

� Arquivos Manad;

� Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;� Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;

� Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; 

� Formulário Seguro-Desemprego – CD;

� Carteira de Trabalho;

� Etc.



e PUC

� Informações trabalhistas, previdenciárias, 

Conteúdo do eSocial 

� Informações trabalhistas, previdenciárias, 
tributárias e do FGTS:

– Eventos Trabalhistas;

– Folha de Pagamento;

– Outras Informações – tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias.previdenciárias.
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� Eventos Trabalhistas: transmissão à medida em que ocorrem;
– Admissão de Empregado; 

Conteúdo do eSocial 

dia imediatamente anterior ao início atividadesdia imediatamente anterior ao início atividades– Admissão de Empregado; 

– CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho;

– Desligamento;

– Afastamento temporário;

– ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;

– Aviso de Férias;

– Aviso Prévio;

dia imediatamente anterior ao início atividadesdia imediatamente anterior ao início atividades

1º dia útil seguinte ou de imediato1º dia útil seguinte ou de imediato

1º dia útil seguinte ou até 10 dias seguintes1º dia útil seguinte ou até 10 dias seguintes

até dia 7 do mês seguinteaté dia 7 do mês seguinte

ou até o envio dos eventos ou até o envio dos eventos 
– Aviso Prévio;

– Exclusão de Evento Enviado Indevidamente;

– Condição de Trabalho Diferenciada;

– Estabilidade;

– Trabalhador sem Vínculo de Emprego;

– Reintegração;

– Etc.

ou até o envio dos eventos ou até o envio dos eventos 

mensais de folha de mensais de folha de 

pagamento relacionadospagamento relacionados
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� Folha de Pagamento:

Conteúdo do eSocial 

� Folha de Pagamento:

– Empregados, contribuintes individuais, estagiários, 
dirigentes sindicais, estatutários, dependentes;

– Remunerações, por item;

– Aposentadorias e pensões. – Aposentadorias e pensões. 
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� Outras Informações:

– Previdenciárias:

Conteúdo do eSocial 

– Previdenciárias:

• obras de construção civil;

• serviços tomados/prestados com cessão de mão-de-obra;✔ retenção na contratação de serviços: compensação da 
retenção pelo prestador e omissão da declaração pelo 
tomador;

• serviços tomados/prestados por cooperativa de trabalho;

• aquisição e comercialização de produção rural (PF, PJ e 
agroindústria);

• recursos recebidos/repassados a clubes de futebol;  

– Trabalhistas: aquelas previstas nas NR do MTE. 
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� Escrituração Fiscal Digital;

Produtos do eSocial e PUC

� Registro de Eventos Trabalhistas – RET;

� Portal do Empregador;

� Portal do Trabalhador;

� RFB:

� DCTF-Web;

� Unificação de processos tais como CND, 
Compensação, Pagamento, Cadastro, Controle e 
Cobrança do Crédito Tributário e Parcelamento.



e PUC

� De acordo com o perfil do empregador: 
–Webservices;

Recursos para o Empregador

–Webservices;

– Módulos Web simplificados:

• módulo Empregador Doméstico – versão inicial já 
disponibilizada;

• Guia FGTS (com código de barras);

– Identificação do contribuinte: obrigatoriedade de certificado – Identificação do contribuinte: obrigatoriedade de certificado 
digital;

• exceção: código de acesso (empresa optante pelo Simples 
Nacional, CI equiparado à empresa e pequeno produtor rural 
com até 2 empregados; empregador doméstico; MEI; e 
segurado especial);

� Portal do Empregador.
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� Módulos web simplificados:

Recursos para o Empregador

– Identificação prévia do tipo de empregador;

– Assistente de preenchimento;

– Preenchimento com os dados da declaração anterior;

– Integração com sistemas corporativos;

Validações em tempo de preenchimento e transmissão;– Validações em tempo de preenchimento e transmissão;

– Documentos e Funcionalidades.

� Empregador doméstico, segurado especial, pequeno 
produtor rural, MEI e Simples Nacional.
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� Tabela de rubricas do contribuinte;

Tabela de Rubricas

� Tabela de rubricas do contribuinte;

� Tabela padrão de natureza de rubricas;

� Vinculação entre tabela de rubricas da empresa e a 
tabela de natureza de rubricas;

� Objetivo: padronização da informação de � Objetivo: padronização da informação de 
rubricas sem mexer na tabela do empregador;

� Tabela de rubricas nos módulos simplificados.
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Registro de Eventos Trabalhistas - RET

� Validações com o RET – devem estar consistentes 
com o RET:

–Novos Eventos Trabalhistas;

–Nova Folha de Pagamento.
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� Todos no formato XML;

� Cada evento (trabalhista ou de remuneração) é um arquivo;

Arquivos

� Cada evento (trabalhista ou de remuneração) é um arquivo;

� A folha de pagamento será desmembrada por trabalhador (não 
existirá um arquivo único em formato texto);

� Outras informações previdenciárias desmembradas segundo a 
natureza da informação;

� Retificações passam a ser feitas de forma pontual:

– Eventos: envio de novo arquivo;

– Folha de Pagamento e Outras Informações:

• Abertura com indicativo de retificação;

• Informação(ões) a ser(em) retificada(s);

• Encerramento. 



e PUC

� Tabela única;

Tabelas

� Tabela única;

� Permitido incluir, alterar e excluir itens:

– informações são utilizadas para validação de 
diversos eventos do eSocial;

–alteração e exclusão podem tornar a folha de –alteração e exclusão podem tornar a folha de 
pagamento inconsistente.
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Fluxo da Informação

� Sequência de envio dos arquivos:

–Eventos Iniciais;

–Eventos de Tabelas;

–Eventos Trabalhistas;–Eventos Trabalhistas;

–Folha de Pagamento e Outras Informações.



e PUC

Fluxo da Informação

� Eventos Iniciais:
– Identificação do Empregador, Estabelecimentos e Obras de – Identificação do Empregador, Estabelecimentos e Obras de 

Construção Civil;

– Cadastramento Inicial de Vínculos: apenas vínculos ativos;

� Eventos de Tabelas:
– Rubricas da Folha de Pagamento;

– Lotações/Departamentos;– Lotações/Departamentos;

– Cargos;

– Funções;

– Horários/Turnos de Trabalho;

– Processos Administrativos/Judiciais.
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� Eventos Não Periódicos (Trabalhistas):

Fluxo da Informação

– Transmissão dos eventos trabalhistas desvinculada da 
transmissão da folha de pagamento;

� Eventos Periódicos:

– Folha de Pagamento e Outras Informações:

• Abertura;• Abertura;

• Remuneração (um arquivo para cada trabalhador);

• Outras Informações;

• Encerramento – integração com a DCTF-Web: Confissão de 
Dívida e Geração dos Documentos de Arrecadação.



e PUC

O que é o Programa de Unificação do 
Crédito?

É um Programa constituído de 10 projetos para 
unificar o tratamento dos créditos previdenciários 
ao tratamento atual dado aos créditos não 
previdenciários, por meio de adaptação ou 
evolução dos atuais sistemas e procedimentos 
referentes ao cadastro, ao lançamento de ofício, à referentes ao cadastro, ao lançamento de ofício, à 
arrecadação, à cobrança, às obras de construção 
civil e à compensação/reembolso/restituição.



e PUC

Programa de 
Unificação do 
Crédito
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� PUC 02 - DCTF-Web:

– Gerada a partir do fechamento da Folha Digital do eSocial

Fluxo da Informação

– Gerada a partir do fechamento da Folha Digital do eSocial

– Apuração automática dos tributos;

– Consolidação dos tributos na matriz da empresa (CNPJ) ou no 
contribuinte pessoa física (CPF):

• os débitos de obra terão a inscrição no CNO como 
característica;

– Emissão de DARF vinculada à DCTF-Web:

substituição gradual da GPS pelo DARF;• substituição gradual da GPS pelo DARF;

• numerado e emitido pela Internet ou pelos sistemas de 
cobrança;

– Integração com sistemas da RFB;

– Vinculações dos créditos tributários aos débitos.



e PUC

� Premissas:

PUC 02 - DCTF-Web

� Premissas:
– Ser o mais semelhante possível à DCTF, de modo a 
minimizar as alterações para os usuários e nos 
sistemas;

– Apuração automática dos tributos:
• não haverá DCTF-Web sem a transmissão conjunta do • não haverá DCTF-Web sem a transmissão conjunta do 
eSocial ou do cálculo do SERO;

• retificação do eSocial vinculada à DCTF-Web.
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� Categorias:
– Geral: entregue pelos contribuintes em geral – mensal;

PUC 02 - DCTF-Web

– Geral: entregue pelos contribuintes em geral – mensal;

– Aferição: entregue eventualmente, para confessar débitos 
relativos a obras – mensal;

– Doméstico: entregue por empregador doméstico – mensal;

– 13º Salário: entregue anualmente para confessar débitos 
relativos ao 13º salário – anual;

– Espetáculos Desportivos: entregue por entidades promotoras – Espetáculos Desportivos: entregue por entidades promotoras 
de eventos desportivos – diária;

– Reclamatória Trabalhista: entregue eventualmente, para 
informar débitos resultantes de ações trabalhistas;

– Produtor Rural: entregue pelo PRPF e Segurado Especial.
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� Geração dos Débitos:

– A DCTF-Web será gerada exclusivamente pela Internet, não 

PUC 02 - DCTF-Web

– A DCTF-Web será gerada exclusivamente pela Internet, não 
havendo PGD;

– Haverá duas modalidades de DCTF-Web:

• aquela em que após a transmissão dos eventos de folha o 
contribuinte apura os débitos, gerando a declaração;

• aquela em que folha e DCTF-Web são preenchidas diretamente 
no portal do eSocial (módulos simplificados);

– Não haverá inclusão manual de débitos - os cálculos serão 
efetuados de acordo com tabelas armazenadas no Sped, 
considerando os fatos geradores informados;

• O CT Previdenciário será dividido em três grandes grupos: 
Segurados, Patronal e Terceiros.
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� Vinculações:

PUC 02 - DCTF-Web

� Vinculações:

– Após a apuração dos débitos e geração da DCTF-Web, 
será possível efetuar vinculações e emitir o DARF;

– As vinculações poderão ser efetuadas de forma 
automática ou manual;

• Ex: será possível importar informações dos 
pagamentos e DJE diretamente do sistema de pagamentos e DJE diretamente do sistema de 
pagamentos, para vinculação ao débito.



e PUC

� Acesso e Retificação de Informações:

PUC 02 - DCTF-Web

� Acesso e Retificação de Informações:

– A DCTF–Web ficará disponível para o contribuinte no 
portal, onde será possível ter acesso a relatórios, fazer 
download, emitir DARF e efetuar a retificação de 
informações;

– A retificação da DCTF-Web será sempre da declaração 
completa;completa;

– A DCTF-Web poderá ser consultada pelos usuários 
internos na Suíte de Aplicativos; a consulta será em 
padrão semelhante ao da DIRPF. 
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� Tipos:

– Original;

PUC 02 - DCTF-Web

– Original;

– Retificadora;

– Exclusão;

� As DCTF-Web do tipo Original e Retificadora poderão ainda 
ser do tipo:

– Com Débito;– Com Débito;

– Zerada; e

– Sem Movimento;

� A DCTF-Web Sem Movimento terá validade indeterminada.



e PUC

DCTF – Tela Consulta com os Filtros
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Vinculações Deduções Pgto

Patronal

Segurados

Terceiros

CT Apurado Empresa

DCTF – CT e suas vinculações

Terceiros
CT Apurado Obra 1

CT Apurado Obra 2

DARF
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DCTF – Resumo do CT e vinculações
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DCTF – Inclusão de Parcelamento
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DCTF – Valores lançados de ofício



e PUC DCTF – Incluir suspensão



e PUC DCTF – Incluir Darf
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�Cronograma
�31/outubro/2014 - Publicação do manual e leiaute do 

Situação e Cronograma do eSocial e  PUC

�31/outubro/2014 - Publicação do manual e leiaute do 
eSocial.

�01/maio/2015 (6 meses após a publicação do manual) -
início do ambiente de pré-produção do eSocial e DCTF-
Web. 

�01/outubro/2015– implantação em produção somente do 
eSocial para o módulo Empresas. A constituição do crédito eSocial para o módulo Empresas. A constituição do crédito 
tributário até a próxima etapa continuará a ser realizada 
pela GFIP.

�Competência janeiro/2016- implantação de todo o 
Programa no ambiente de produção.
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� Situação atual dos Cadastros Previdenciários:

PUC 05 - Cadastro

Dataprev

CNPJAtualização 

Diária

CNPJ

Serpro Dataprev

Outros 
CNPJ

CEI

sistemas
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PUC 05 - Cadastro

Imóveis

Empregador doméstico

CNPJ CPF

Titular de cartório

Obra de construção 

civil de PF

Obra de construção 

civil de PJSegurado especial

Imóveis

Consórcio Simplificado 

de Produtores Rurais

CNPJ CPF

Equiparado à empresa

Produtor rural

Cadastro de Atividades 

Econômicas da Pessoa Física

Cadastro Nacional

de Obras

Criação da “data do 

primeiro vínculo” no 

CNPJ/Serpro

Atributos específicos Atributos específicosMigração para o CNPJ
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� CPF passa a ser o principal identificador do 

PUC 05 - Cadastros

� CPF passa a ser o principal identificador do 
trabalhador, associado ao NIS – Número de 
Identificação Social (NIT, PIS ou PASEP);

� “Qualificação Cadastral” - validação do CPF, NIS e 
data de nascimento nas bases de dados do CPF e do 
CNIS;CNIS;

– Divergências:

• CPF: conveniados RFB – BB, Caixa ou Correios;

• NIS: INSS, Caixa ou BB. 
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� Extinção da matrícula CEI – identificação passa a ser feita por CPF 
ou CNPJ;

PUC 05 - Cadastros

ou CNPJ;

� Criação do CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa 
Física), vinculado ao CPF, que será utilizado por:

– Contribuinte individual equiparado à empresa;

– Titular de cartório;

– Produtor rural pessoa física;

– Segurado Especial; e– Segurado Especial; e

– Intermediário de produção rural – venda a varejo de PF para PF.

� Criação do CNO (Cadastro Nacional de Obras) para obras de PF e 
PJ;

� Matrículas CEI de obra migrarão para o CNO.
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� Foi criado um cadastro de obras. Esse cadastro armazenará 
os dados de obras de construção civil de pessoas físicas e de 

PUC 05 - Cadastro Nacional de Obras - CNO

os dados de obras de construção civil de pessoas físicas e de 
pessoas jurídicas

� Foi desenvolvido um aplicativo web que será a única 
ferramenta para atualizar os dados do Cadastro Nacional de 
Obras, tanto para contribuinte quanto para o servidor da RFB

� Situação do PUC 05 – Cadastro:� Situação do PUC 05 – Cadastro:

� Sistemas homologados – prontos para entrada em 
produção – início junto com o eSocial
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�Objetivo: simplificação da regularização de obras de construção civil. 
Atualmente é o serviço mais complexo do atendimento da RFB.

PUC 03 - Obras de Construção Civil

�Alterações normativas:

� Substituição do CUB pelo VAU (Valor Unitário Básico):

� Inicialmente será a média dos CUB por destinação da obra, por UF, publicados 
no mês anterior, acrescido de 1%,

�Meses posteriores, serão atualizados pela média Sinapi do Brasil publicada no 
mês anterior. mês anterior. 

� Exclusão do enquadramento da obra por nº pavimentos, nº banheiros, etc...

� Adequação do conceito de Área Equivalente a fim de eliminar a necessidade de 
especificar Áreas com Redução como Garagens, Sacadas, Churrasqueiras, etc.



e PUC

�Alterações normativas:

� Eliminação da tabela de escalonamento para calcular a remuneração da obra;

PUC 03 - Obras de Construção Civil

� Eliminação da tabela de escalonamento para calcular a remuneração da obra;

� Criação do fator social a fim de acompanhar a política do governo e fortalecer a construção de 
obras de pessoa física de até certa metragem;

� Criação do fator de ajuste a fim de  fortalecer a formalização da mão de obra de edificações 
de pessoas físicas;

� Padronização automática em função da área e destinação da obra dos valores da remuneração 
provenientes das faturas de concreto e argamassa;

� Cálculo da aferição da obra em função de cada categoria, destinação e tipo;� Cálculo da aferição da obra em função de cada categoria, destinação e tipo;

� Substituição da aferição que passará a ser feita via Internet pelo Sero que gerará a declaração 
a ser transmitida pelo contribuinte.

� Redução da presença do contribuinte nas Unidades da RFB

� Situação: em construção – entrada em produção junto com o eSocial
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PUC 03 - Obras de Construção Civil - Municípios

�Relação de Alvarás e Habite-se até o dia 10

�No atraso será gerada multa por atraso

�Omissão impedirá a emissão de Certidão�Omissão impedirá a emissão de Certidão



e PUC

- Compensação e pedidos de Restituição e Reembolso (salário 

PUC 09 – Compensação/Reembolso/Restituição

- Compensação e pedidos de Restituição e Reembolso (salário 
família e maternidade) pelo PER/DCOMP

- Situação:

- Pedido Eletrônico de Reembolso: já implementado

- Tratamento do passivo da Dataprev: em homologação

- Adaptação da DCOMP: produção com o eSocial
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PUC 11 - Certidão 
Unificada 

Certidão Unificada

simplificada

Integração para ajustes 

no sistema de controle

Ajustes no Sistema 

Certidão ConjuntaUnificada 
Simplificada:

Emissão única da Certidão, 
com relatórios previdenciário 

e não previdenciário

Entrada em produção 
20/outubro/14 (conforme 
Decreto Presidencial)

Ausência de GFIP e 

divergência entre 

GFIP x GPS 

Débitos RFB

Parcelamentos 

Criação funcionalidade

de impedimento na 

Certidão Conjunta

Alteração das

funcionalidades  de 

liberação e emissão 

de CND Alteração da consulta 

situação fiscal na Decreto Presidencial)

Débitos PGFN

Geração de arquivo

das marcas de 

impedimento

Internet (e-CAC)
Verificar omissão de

informações das 

prefeituras no tocante

a obras

Inibir emissão da 

certidão específica

(exceto obras)

Alteração de 

relatórios de apoio 

e de situação fiscal
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Certidão unificada 

completa

Indisponibilizar

CND Corporativa (Dataprev)

Ajuste no Sistema

Certidão Conjunta (Serpro)

PUC 11 - Certidão 
Unificada 
Completa:

CND Corporativa (Dataprev)

Indisponibilizar a Prévia 

do Sist. CND Corporativa

Certidão Conjunta (Serpro)

Alteração da consulta 

situação fiscal na 

Internet (e-CAC)

Alteração do relatório de 

situação fiscal emitido 

internet (e-CAC)

Completa:
Emissão única das Certidão e 

Relatórios de restrição

Entrada em produção 
março/15

Alteração de 

relatórios de apoio 

e de situação fiscal

Alteração de 

funcionalidade

Tratani/Consultani
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Certidão Unificada 
de Obras:

Certidão de obras

Construir a integração com 

os sistemas de controle

Criar um núcleo de

verificação fiscal de obras

Criação de funcionalidade

Emissão única das Certidão e 
Relatórios de restrição

Entrada em Produção com o 
eSocial

Informações

Cadastrais (CNO)

Informações sobre 

Débitos (Sief e 

macroprocesso)
Informações sobre 

regularização de obra

(Sero)

Criação de funcionalidade

para emissão de certidão

na intranet
Criação de funcionalidade

para emissão de certidão

na internet

Criação de relatório de 

situação fiscal para apoio

à emissão de Certidão

(Sero)Informações sobre 

ausência de 

DCTF (de aferição e 

DCTF-Prev - normal)Informações sobre 

ausência de GFIP

(no caso de obras 

iniciadas no passado)Inibir emissão da 

certidão de obras no 

Sist CND Corporativa



e PUC

Bom para o empregado!Bom para o empregado!

Bom para o empregador!

Bom para o Estado!

Melhor para o Brasil!

Frederico.faber@receita.fazenda.gov.br


