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AGENDA



Overview

? O que é o eSocial?
É o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. É um
projeto do Governo Federal criado por meio do decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014. Trata-se de
um sistema do governo que unificará o envio das informações de empregados e estagiários.

Qual é o objetivo do eSocial?
Uniformizar, centralizar as obrigações e combater a sonegação, viabilizando a garantia aos direitos
previdenciários e trabalhistas.

Preservar o certificado de regularidade fiscal do Estado do RS.



§ Pagamento de Multas conforme exemplos abaixo
...

Impactos e Penalidades

Folha de Pagamento
Envie as informações de acordo com
o calendário de fechamento da folha

Multa
R$ 1.812,17 se a folha de
pagamento estiver errada
(reprocessamentos podem ser
entendidos como erro)

Alteração de dados
Informe as alterações no contrato
de trabalho e nos dados cadastrais
no início e na vigência do vínculo
empregatício

Multa
R$ 402,54 por pessoa com
informação incorreta

Alteração cargo e salário
Informe as mudanças de cargo e
salário no mês anterior à vigência

Multa
R$ 402,54 por empregado com
informação incorreta

...

Perda do Certificado de Regularidade Fiscal do Estado do RS



Administração Direta; 
Administração Indireta

Cronograma de Entregas do eSocial



Qualificação Cadastral

§É a validação de cada servidor na base do CPF com 

a base do CNIS (Cadastro Nacional de Informações 

Sociais).

§Garantindo assim o reconhecimento do direito aos 

benefícios previdenciários e trabalhistas. 

§Dados validados: nome, data de nascimento e CPF. 



Qualificação Cadastral

Consulta Qualificação Cadastral

§ Oferece aos empregadores um aplicativo
para identificar possíveis divergências
entre os cadastros internos das empresas,
o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o
Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS, a fim de não comprometer o
cadastramento inicial ou admissões de
trabalhadores no eSocial.



Qualificação Cadastral

Responsabilidade Pessoal do Servidor

Consultar somente em 

https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/consulta-
qualificacao-cadastral

Não confundir a Consulta de Qualificação Cadastral no 
site do eSocial com pendência de cadastro no eSocial

https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/consulta-qualificacao-cadastral
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Ações Imediatas

Informar o servidor da Ocorrência

Colocar as divisões de Pessoal / Recursos Humanos, locais, para 
sanar as dúvidas do servidor.

As divisões de Pessoal / RHs locais poderão entrar em contato 
com a Divisão de Gestão de Estruturas e Projetos – DIGEP –

SPGG para esclarecerem dúvidas gerais.



Material de Apoio  - Orientações
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Material de Apoio - Vídeo 



Material de Apoio – Instruções para Acesso



1° - Verifique se seus dados estão corretos no RHE;

2° – Mensagem :             PIS / PASEP  SEM CPF
orientação: Ligar para o 135

Importante         Central do INSS, sendo então necessário
falar com um atendente.
Demora no atendimento da ligação
rapidez na solução da inconsistência. 

Material de Apoio – Dúvidas Frequentes
DICAS - Orientações para que se proceda a correção



Material de Apoio – Dúvidas Frequentes
DICAS - Orientações para que se proceda a correção

3° – Mensagem :    Problemas de Dados Cadastrais no CPF
(Nomes errados / Troca de Nomes  )

Orientação:  Procurar a receita federal ou correios                           

Importante              Agora podem ser resolvidas de forma online:

Procurar nos Sites de Pesquisa
“Alteração de Dados Cadastrais no CPF Receita Federal”


