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Prezados (as) Senhores (as),  
 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. 

 

 

 

 

INFORMATIVO 005-18 
 

FONTES DE NOTÍCIAS 
 
 
 

PUBLICADO NOVO CRONOGRAMA DO ESOCIAL 
Optantes pelo Simples Nacional e empregadores pessoa física enviarão suas tabelas em 
janeiro/2019 
PÁG. 02 

 
INICIA AMANHÃ A 2ª FASE DO ESOCIAL PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO ATÉ R$ 78 
MILHÕES 
Entidades empresariais do 2º grupo devem transmitir seus eventos não periódicos. Micro e 
pequenas empresas não optantes pelo simples poderão enviar suas tabelas e eventos não 
periódicos em janeiro/2019, juntamente com a folha de pagamento.  
PÁG. 03 

 
NOTA ORIENTATIVA 2018.008 
Esclarecimentos referentes à utilização de casa decimais em campos numéricos do leiaute do 
eSocial.  
PÁG. 05 

 
NOTA ORIENTATIVA 2018.09    
Orientações referentes ao envio, alteração e exclusão de eventos de tabela para empresas que 
foram transpostas do segundo para o terceiro grupo de obrigadas.  
PÁG. 06 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
05/10/2018 

 
 

PUBLICADO NOVO CRONOGRAMA DO ESOCIAL 
Optantes pelo Simples Nacional e empregadores pessoa física enviarão suas tabelas em 

janeiro/2019 
 

O Comitê Diretivo do eSocial publicou a Resolução CDES nº 05 no DOU desta sexta-feira 
(5/10/2018), que alterou a Resolução CDES nº 02 e definiu novos prazos para o envio de eventos 
para o eSocial, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de implantação do sistema. Após a 
conclusão da sua 1ª etapa, que envolveu as 13.115 maiores empresas do País, foi possível fazer 
um diagnóstico conclusivo das reais dificuldades que as empresas enfrentam para ajustar seus 
sistemas e processos ao novo modelo de informação. A nova norma atende demandas das 
entidades representativas dos contribuintes que solicitaram, em diversos expedientes, ampliação 
dos prazos do processo de implantação do sistema.  

Não houve alterações para as empresas do 1º grupo, que já estão transmitindo todos os 
eventos para o eSocial, exceto eventos de SST que serão enviados a partir de julho/2019. As 
empresas do 2º grupo do cronograma anterior foram divididas em dois novos grupos: um para 
entidades optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física e entidades sem fins 
lucrativos; e outro para as demais entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de 
até R$ 78 milhões. Para classificação no 2º ou no 3º grupo, o eSocial verificará a situação de opção 
pelo Simples Nacional em 1º de julho de 2018. Empresas constituídas após essa data com opção 
pelo Simples Nacional também entrarão no 3º grupo. 

Demais entidades empresariais enviarão seus eventos periódicos em janeiro/2019. 
Eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) começam em julho/2019 para o 1º grupo. Já os 
órgãos públicos e as organizações internacionais começarão a transmitir seus primeiros eventos 
em janeiro de 2020. 

O eSocial publicará em breve orientações para as empresas integrantes do 3º grupo que 
transmitirem algum evento de tabela até 09/10/2018. 

Cabe registrar que o sistema eSocial está sendo desenvolvido dentro da normalidade do 
cronograma e que as alterações, ora propostas, visam unicamente facilitar o processo de 
implantação para os contribuintes que ainda estão se adequando ao novo sistema.   
 
  
Veja detalhes do cronograma: 
 
1º GRUPO - Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00: 
Tabelas: 08/01/2018 
Não Periódicos: 01/03/2018 
Periódicos: 08/05/2018 (dados desde o dia 1º) 
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: agosto/2018 
Substituição GFIP FGTS: novembro/2018 
SST: julho/2019 
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2º GRUPO - Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até R$ 78.000.000,00 
(setenta e oito milhões) e que não sejam optantes pelo Simples Nacional: 
Tabelas: 16/07/2018 
Não Periódicos: 10/10/2018 
Periódicos: 10/01/2019 (dados desde o dia 1º) 
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: abril/2019 
Substituição GFIP FGTS: abril/2019 
SST: janeiro/2020 
 
3º GRUPO - Empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto 
doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos: 
Tabelas: 10/01/2019 
Não Periódicos: 10/04/2019 
Periódicos: 10/07/2019 (dados desde o dia 1º) 
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: outubro/2019 
Substituição GFIP FGTS: outubro/2019 
SST: julho/2020 
 
4º GRUPO - Entes públicos e organizações internacionais: 
Tabelas: janeiro/2020 
Não Periódicos: Resolução específica, a ser publicada 
Periódicos: Resolução específica, a ser publicada 
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: Resolução específica, a ser publicada 
Substituição GFIP FGTS: Circular CAIXA específica 
SST: janeiro/2021 
 
FONTE: portal.esocial.gov.br, 05/10/2018. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/10/2018 

 
 

INICIA AMANHÃ A 2ª FASE DO ESOCIAL PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO ATÉ R$ 78 
MILHÕES 

 
Entidades empresariais do 2º grupo devem transmitir seus eventos não periódicos. Micro e 
pequenas empresas não optantes pelo simples poderão enviar suas tabelas e eventos não 

periódicos em janeiro/2019, juntamente com a folha de pagamento.  
 

A segunda fase do eSocial tem início nesta quarta-feira, dia 10 de outubro, abrangendo 
entidades empresariais com faturamento de até R$ 78 milhões no ano de 2016 e que não sejam 



 
Edição Nº 05| São Paulo, 23 de Outubro de 2018

 

 

4 

 
 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

optantes pelo Simples Nacional. Essa etapa envolve o envio de dados dos trabalhadores e seus 
vínculos empregatícios até 9 de janeiro de 2019.  

As empresas de médio porte, cujo faturamento ficou entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 
milhões, iniciaram em julho de 2018 o envio de dados pelo eSocial. Isso já era obrigatório para as 
grandes empresas desde o início deste ano.  

No tocante a micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive o 
Microempreendedor Individual (MEI), destaca-se que não devem enviar eventos via sistema 
eSocial antes dos novos prazos estabelecidos para esse grupo. As informações que já foram 
enviadas permanecerão no ambiente do eSocial e poderão ser retificadas ou complementadas 
quando o sistema reabrir para essas empresas, em janeiro de 2019.  
Micro e pequenas empresas não optantes pelo Simples Nacional  

Conforme Nota Orientativa nº 2018.007, publicada em 09/10/2018, as micro e pequenas 
empresas não optantes pelo Simples Nacional poderão enviar seus eventos de tabelas e eventos 
não-periódicos de forma cumulativa com os eventos periódicos, no prazo previsto para estes 
últimos, qual seja, 10 de janeiro de 2019.  

Veja abaixo detalhes do cronograma do eSocial, que foi atualizado pela Resolução CDES 
nº 05 publicada na última sexta-feira (5/10): 
 
FONTE: Portal eSOCIAL, 09/10/2018. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/10/2018 

 
 

NOTA ORIENTATIVA 2018.008 
 
 1. Esclarecimentos referentes à utilização de casa decimais em campos numéricos do leiaute do 
eSocial.  

Os campos numéricos do leiaute do eSocial estão sendo informados de maneira 
equivocada por alguns usuários e, por isso, faz-se necessário o seguinte esclarecimento:   Todos 
os campos numéricos do eSocial têm a definição de um tamanho máximo, ou seja, de um número 
máximo de algarismos que podem formar aquele número, por exemplo:  O campo 
{qtdDiasInterm} do evento S-2299 tem tamanho igual a 002, conforme recorte abaixo:  
 

 
 

O usuário deve informar, nesse campo, o número de dias trabalhados pelo empregado 
intermitente no mês do desligamento e, portanto, como o valor máximo que pode ser informado 
nesse campo é 31, o tamanho máximo do campo é um numeral formado por dois algarismos.  Nos 
casos em que o campo numérico pode ser informado com casas decimais, o leiaute define, além 
do tamanho máximo do campo, o número de casas decimais que podem compor o numeral a ser 
informado. Vejamos o exemplo do campo {percAliment} abaixo:  
 

 
 
  O usuário, nesse caso, deve informar o percentual de FGTS destinado a pensão alimentícia 
e, portanto, o campo pode ter até duas casas decimais, ex.: 33,33%. Nesse exemplo, o campo tem 
tamanho igual a 005 porque o número máximo que pode ser informado, com duas casas 
decimais, é 100,00. Ou seja, um numeral formado por cinco algarismos com duas casas decimais.  
  

 Aqui entra a orientação que visa esclarecer sobre o erro cometido por muitos usuários: o 
número de casas decimais integra a quantidade máxima de algarismos do tamanho do campo. E, 
além disso, a informação de casas decimais não é obrigatória, ou seja, num campo de tamanho 
máximo igual a 04, se forem informados 4 algarismos sem ponto para separar casas decimais, o 
sistema entenderá aqueles 4 algarismos como um número inteiro. Tomemos o exemplo do campo 
abaixo {qtdHrsSem} do evento de admissão:  
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O campo permite a informação de um número com 4 algarismos podendo ter 2 casas 
decimais. Então, se o usuário informar 4400, estará informando que a quantidade média de horas 
semanais do empregado é de 4400 (quatro mil e quatrocentas) horas. Caso ele queira informar 44 
(quarenta e quatro) horas semanais ele pode informar de uma destas três maneiras:  
 - 44 (quarenta e quatro inteiros sem casas decimais),  
 - 44.0 (quarenta e quatro inteiros com uma casa decimal), ou 
 - 44.00 (quarenta e quatro inteiros com duas casas decimais.  
 

 O equivoco de muitos usuários é entender que quando o campo indica “tamanho = 4” e 
“decimais = 2”, as duas casas decimais seriam necessárias e que, informando o número 4400, o 
sistema interpretaria como 44.00 (quarenta e quatro inteiros com duas casas decimais).   Em 
resumo, é importante destacar aos usuários que, se o número informado possuir casas decimais, 
estas devem ser separadas da parte inteira do numeral através de um ponto, respeitando o 
tamanho máximo do campo. Caso contrário, o usuário estará informando um numeral constituído 
de um número inteiro formado por todos os algarismos informados.      Caso algum usuário tenha 
enviado algum campo numérico preenchido em  desconformidade com essa orientação, 
recomendamos que proceda à retificação do evento, informando as casas decimais separadas da 
parte inteira do numeral por meio de um ponto.    
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/10/2018 

 
 

NOTA ORIENTATIVA 2018.09    
Orientações referentes ao envio, alteração e exclusão de eventos de tabela para empresas 

que foram transpostas do segundo para o terceiro grupo de obrigadas.  
 
A Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 05, de 02 de outubro de 2018, que alterou a  

Resolução nº 02/2016, modificou o cronograma de implantação do eSocial, redefinindo grupos e 
datas de início de obrigações.  

 Nesta redefinição de cronograma, algumas empresas que já estavam obrigadas a enviar 
eventos de tabela, desde julho de 2018, foram transferidas para o terceiro grupo, cujo início da 
obrigação de envio deste tipo de evento ocorrerá em janeiro de 2019. Grande parte destas 
empresas, contudo, já havia enviado eventos de tabela e, por causa de seu reenquadramento no 
terceiro grupo, ficaram impedidas de editar, excluir ou complementar o envio deste tipo de 
evento até o início da obrigatoriedade do terceiro grupo.  
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 Visando a mitigar inconvenientes gerados por essa situação, será permitido que as 
empresas que estavam autorizadas ao envio de eventos de tabela, e foram transferidas para o 
terceiro grupo, continuem enviando, alterando ou excluindo esses eventos antes da nova 
obrigatoriedade, que se iniciará em janeiro de 2019.   

 Esta autorização especial obedecerá aos seguintes parâmetros:   
  
- será aplicada exclusivamente para pessoas jurídicas do terceiro grupo, ou seja: entidades 

empresariais optantes pelo Simples Nacional e entidades sem fins lucrativos;   
  
- será facultado o envio, exclusão e edição dos eventos de tabela em data anterior a 

10/01/2019, porém a data de início da obrigatoriedade para o terceiro grupo, considerada para 
qualquer efeito e regra do sistema, permanecerá dia 10/01/2019;  

  
- a validade dos eventos de tabela poderá ser anterior a janeiro de 2019 desde que igual 

ou posterior a julho/2018 (data do início obrigatoriedade anterior para essas empresas);  
  
- as entidades que ainda não enviaram as tabelas e optarem por envia-las apenas após o 

início da obrigatoriedade definida na Resolução não terão qualquer prejuízo assim como as 
empresas que optarem por excluir as tabelas já enviadas para aguardar a nova obrigatoriedade;    

  
- a liberação de envio desses eventos ocorrerá a partir de 29/10/2018. 

 
FONTE: Portal eSOCIAL, 18/10/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


