O Novo eSocial Simplificado v 1.0
Conforme Portarias Conjuntas SEPRT/RFB nº 76, 22/10/20 e nº 82, 10/11/20

09/12/2020 – Evento ao vivo e online na Plataforma Zoom

OBJETIVO DO EVENTO:
➢ Apresentar e debater as alterações do novo esocial simplificado, conforme portarias conjuntas
SEPRT/RFB nº 76, de 22/10/20 e nº 82, de 10/11/20;
➢ Orientar os participantes, empregador/contribuinte no cumprimento das obrigações acessórias advindas
do eSocial, que tem por objeto as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas
a utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício e também outras informações
previdenciárias e fiscais previstas na Lei 8.212/91, orientando passo a passo a rotina da área com o novo
sistema do Governo Federal;
➢ Analisar os aspectos fiscais e multas pelo descumprimento das obrigações do eSocial;
➢ Analisar e debater “CASES” de Boas Práticas na implantação e manutenção do eSocial;
➢ Propor soluções para a melhoria de gestão do eSocial;
➢ Propiciar a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes do Curso.

PARA QUEM
PÚBLICO ALVO
➢

Executivos e Gestores de Pessoas

➢

Profissionais de RH, Administração de Pessoal, Contabilidade e Fiscal

➢

Administradores, Advogados e Economistas

➢

Engenheiros, Técnicos e Gestores de SST

➢

Auditores e Consultores de RH

➢

Além de outros Executivos e Profissionais ligados à área trabalhista

POR QUE
PARTICIPAR?

MANTER-SE ATUALIZADO
Manter-se bem informado sobre o cenário atual e as novas alterações do eSocial.

CONTEÚDO DIVERSIFICADO E RELEVANTE
Com conteúdo personalizado, é uma ótima oportunidade para adquirir novos conhecimentos sobre o
eSocial.

FAZER NETWORKING
Participar do evento é uma boa estratégia para ampliar sua rede de contatos e, principalmente, para troca
de experiências, mesmo que virtual

TROCA DE INFORMAÇÕES
A troca de experiências entre participantes com diferentes visões, mas que vivem os mesmos dilemas e
problemas comuns é enriquecedor e agrega valor à sua carreira.

CONHEÇA NOVOS PARCEIROS
Em nosso Evento, é possível conhecer novos parceiros com soluções diferenciadas, e que pode auxiliar
seu dia a dia na empresa.

CONSULTOR DE DESTAQUE
O curso será conduzido por Consultor Expert no assunto e com vivência na área, e trazem ao público um
conteúdo relevante e aplicável.

Faça sua Inscrição
Valor de Investimento por Participante
Até 30/11/2020

Após 30/11/2020

R$ 260,00

R$ 350,00

INSCREVA-SE

INSCREVA-SE

Observações
•

Descontos especiais para grupos e associados da ABPRH, ABRH, IPOJUR e do Grupo Gestão e RH;

•

Forma de pagamento: boleto bancário ou depósito na conta corrente da Central Consult;

•

Incluso todo o material de apoio necessário e certificado de participação

QUEM VAI
FACILITAR O EVENTO

Carlos Alberto Taveira
Consultor Trabalhista e Previdenciário
Bacharel em Ciências Contábeis
Pós-graduado em Recursos Humanos
Milita na área de RH há 35 anos, trabalhando em empresas nacionais e multinacionais
Auditor e Consultor Trabalhista e Previdenciário
Foi Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da AAPSA (Associação dos Administradores de
Pessoal)
Ministra cursos nas áreas Trabalhista e Previdenciária, auditor Trabalhista e Previdenciário, há mais
de 15 anos, em várias instituições em São Paulo e outros estados

PROGRAMA DO CURSO
1 - Módulo explanativo
1. Novo cronograma estabelecido pela Portaria Conjunta nº 76 de 22 de outubro de 2020
2. Conceito do eSocial
3. Objetivos do Projeto
4. Registro de Eventos Trabalhistas (RET)
- validação dos arquivos do RET
- transmissão dos arquivos na medida em que ocorrerem os eventos trabalhistas
- arquivo único para cada evento trabalhista
5. Identificadores
- empregadores por CNPJ
- pessoa física pelo CPF
- trabalhadores -> identificadores obrigatórios CPF + NIS (NIT,PIS/Pasep)
- CPF como documento de identificação único
- matrícula CEI foi substituída pelo CAEPF, número sequencial acoplado ao CPF
- livro e registro de empregado substituído pelo registro digital
- matrícula CEI para obras de construção civil foi substituída pelo CNO
- informações de natureza permanente serão armazenadas em tabelas no ambiente nacional do
eSocial
6. Transmissão dos arquivos
- via web de conexão webservice no ambiente nacional do eSocial, com protocolo de recebimento,

sequenciamento lógico da transmissão de arquivos
- aplicativo simplificado via web internet para contribuintes de pequeno porte com até sete
funcionários e aplicativo simplificado para as MEI’s. E em estudo para o SMT
7.

Obrigações acessórias que já ou vão ainda ser substituídas
- livro/ficha de registro de empregado – já substituída
- folha de pagamento
- Caged – já substituída
- Rais– já substituída para os grupos 1 e 2
- Dirf
- Manad
- Gfip/Sefip provavelmente em março/2021
- comunicação de acidente de trabalho da maneira tradicional sendo substituída pelo leiaute
específico – já consta no novo cronograma
- Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
- comunicação do seguro desemprego
- substituição gradual da GPS por DARF – já substituída para os grupos 1 e 2
- CTPS em papel – já substituída agora digital
8. Excelência no cadastro dos trabalhadores
9. Eventos Trabalhistas – RET
- iniciais e tabelas
- não periódicos
- periódicos
10. Cadastramento das Tabelas
11. Eventos Periódicos
12. Eventos não periódicos
13. Anexo III - Tabelas
14. Totalizadores
15. Estudo dos Leiautes de maneira detalhada, nos leiautes mais significaivos
16. Impacto nas empresas
17. Penalidades

2 - Exercícios de fixação
1. Eventos que darão carga inicial no sistema
- tabelas internas do sistema de folha de pagamento
2. Eventos do dia a dia
- carga do cadastramento inicial do vínculo; admissões
- alteração de dados cadastrais do trabalhador
- alteração de contrato de trabalho
- trabalhador sem vínculo: início, desligamento, alteração contratual
- excelência no cadastro dos trabalhadores
- comunicação de acidente de trabalho e aux. doença previdenciário.
- sem afastamento
- com efeito em afastamento temporário: início e retorno
- ASO de retorno
- acidente com o prestador de serviço
3. Eventos anuais: férias, férias como afastamento temporário, início do gozo, retorno
4. Eventos específicos - rescisões
- aviso prévio trabalhado do empregador para o empregado e vice-versa
- possibilidade de acordo?
- cancelamento do aviso prévio
- desligamento do empregado
- ASO demissional
5. Eventos de condição diferenciada de trabalho
- insalubridade e periculosidade
- início
- término
6. Eventos especiais
- maternidade: início e término
- aposentadoria por invalidez: início e término
7. Eventos esporádicos
- reintegração por determinação judicial

- transferências de empregados
- na mesma empresa
- outra empresa que assumiu os encargos por sucessão
8. eSocial mensal folha de pagamento
- remuneração do trabalhador
- empregado
- contribuintes individuais
- aquisição de produção
- comercialização da produção
9. Estudo de incidências tributárias (INSS-FGTS-IR) de algumas ribricas

CONFIRA
A PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Período da manhã
08:15 - 08:25 | Acesso a Plataforma do Evento
08:25 - 08:30 | Abertura - Presidente do Evento
08:30 - 08:35 | Apresentação Inicial dos Patrocinadores do Evento
08:35 – 10:30 – Modulo I do Curso
10:30 – 11:00 – Pausa para Coffee Break e descanso
11:00 – 12:00 – Modulo II do Curso

Período da tarde
12:00 – 13:30 – Pausa para almoço e descanso
13:30 – 15:00 – Modulo III do Curso
15:00 – 15:30 – Pausa para Coffee Break e descanso
15:30 – 17:25 – Modulo IV do Curso
17:25 – 17:30 – Encerramento do Curso

QUANDO?
09 de dezembro de 2020

ONDE?
Evento ao online ao vivo na Plataforma Zoom

QUEM
PATROCINA E APOIA

QUEM
REALIZA

