
 

 

Noticias E-Social  

 

A Circular CAIXA nº 818/2018 estabelece que, durante o período de adaptação à 

obrigatoriedade do eSocial, os empregadores poderão efetuar o recolhimento 

mensal do FGTS até a competência outubro/2018, por meio da GRF, emitida pelo 

SEFIP.  Já os recolhimentos rescisórios poderão ser realizados por meio da guia 

GRRF  para os desligamentos de contratos de trabalho ocorridos até 31 de outubro 

de 2018. 

A substituição da GFIP/SEFIP está prevista para julho de 2018 e será iniciada 

pelas empresas de grande porte que tiveram faturamento no ano de 2016 

superior a 78 milhões e foram enquadradas no primeiro grupo do eSocial. 

Pela nova sistemática, a emissão da guia para recolhimento do FGTS mensal e 

rescisório será feita a partir da transmissão dos seguintes eventos ao eSocial: 

• Relativos à folha de pagamento: 

→ S-1200 Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS 

→ S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos 

• Das verbas rescisórias: 

→ S-2299 Desligamento 

→ S-2399 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término (Diretor 

não Empregado) 

→ S-1200 Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS (caso a remuneração informada influa no valor base para fins 

rescisórios) 

O recolhimento do FGTS será realizado por meio da GRFGTS (Guia de 

Recolhimento do FD) que substituirá a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) e 

a GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS) . 
 

 

 



 

 

Acesso ao sistema 

Conforme o Manual de Orientação da GRFGTS v. 3.0 de junho/2018, para a 

emissão da guia do FGTS o empregador poderá utilizar o aplicativo pela folha de 

pagamento (webservice) ou via internet (online). O acesso ao ambiente restrito e 

de produção será feito com a utilização do certificado digital do tipo A1 ou A3 

através dos seguintes endereços eletrônicos: 

I – Online 

Ambiente Restrito: www.conectividadesocialrestrito.caixa.gov.br 

Ambiente de Produção: www.conectividadesocial.caixa.gov.br 

II – Webservice 

Ambiente Restrito: www.wsrestrito.caixa.gov.br 

Ambiente de Produção: www.integraempresa.caixa.gov.br 

A nova plataforma da Conectividade Social ICP permitirá ao responsável legal da 

empresa utilizar o seu próprio certificado digital de Pessoa Física (PF) para 

acessar as informações enviadas. Os empregadores também poderão fazer uso da 

procuração eletrônica emitida nesse canal para delegar poderes a outra Pessoa 

Jurídica ou Física. 

Quanto ao Microempreendedor Individual (MEI) e as Empresas optantes 

pelo Simples Nacional com até 01 (um) empregado que não possua um certificado 

digital, será disponibilizado o acesso ao sistema por meio de login e senha. 
 

Serviços disponibilizados 

A partir da utilização da GRFGTS serão disponibilizados no canal da Conectividade 

Social os seguintes serviços: 

1. Consulta Centralização; 

2. Consulta Empregador; 

3. Consulta Guia – Informação de Arrecadação; 

4. Consulta Processamento de Eventos; 



 

5. Consulta Remuneração do Trabalhador; 

6. Consulta Trabalhador; 

7. Gera Guia GRFGTS Regular; e 

8. GRFGTS Recursal. 

Conforme o Manual de Orientação da GRFGTS, as guias para recolhimento 

do FGTS serão classificadas em: 

• Guia Padrão – Guia para recolhimento de uma única competência e contempla 

todos os trabalhadores que tiveram remuneração informada para o período até o 

momento da geração; 

• Guia Contingência – Tem informação apenas do valor total da guia além dos 

dados do recolhedor. Disponível somente no módulo WEB de forma online para 

utilização exclusiva do agente operador; 

• Guia Trabalhador Todas as Competências – Guia para recolhimento das 

diversas competências em aberto para um determinado trabalhador; 

• Guia Trabalhador na Competência – Guia para recolhimento de FGTS de um 

determinado trabalhador em uma competência específica; 

• Guia Personalizada – Permite gerar guia específica considerando informação de 

estabelecimento(s), lotação(ões) e trabalhador(es) que devem fazer parte da 

guia; e 

• Guia Rescisória (original, complementar e atualização da guia) – Permite 

geração da GRFGTS para recolhimento rescisório. 

Informações anteriores 

As informações relativas às competências anteriores ao início da vigência da 

GRFGTS continuarão sendo enviadas pelos sistemas utilizados em cada época 

(REMAG, GFIP/SEFIP e GRRF). 

 

 

 
 



 

 

Cronograma analítico para implantação do eSocial 

Grupo 1: Entidades empresariais que tiveram faturamento no ano de 2016 
superior a 78 milhões 

→ 08/01/2018: Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 

(informações do empregador e tabelas iniciais) 

→ 01/03/2018: Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400 

→ 01/05/2018: Eventos periódicos S-1200 a S-1300 e início da EFD-Reinf 

→ 07/2018: Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS * 

→ 08/2018: DCTFWeb e compensação cruzada ** 

→ 08/01/2019: Eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST 

conforme a Nota de Documentação Evolutiva – NDE nº 01/2018 v. 1.0 de 

30/05/2018 (S-1005, S-1060, S-1065, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2245) 
 

Grupo 2: Demais empregadores e contribuintes, exceto os integrantes dos 
grupos 3 e 4 

I – Empregadores e contribuintes não abrangidos pelo tratamento 

diferenciado – envio obrigatório dos eventos de forma progressiva a partir 

de 16 de julho de 2018: 

→ 16/07/2018: Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 

(informações do empregador e tabelas iniciais) 

� S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 

� S-1005 Tabela de Estabelecimentos, Obras de Construção Civil ou Unidades de 

Órgãos Públicos 

� S-1010 Tabela de Rubricas 

� S-1020 Tabela de Lotações Tributárias 

� S-1030 Tabela de Cargos/Empregos Públicos 

� S-1035 Tabela de Carreiras Públicas 

� S-1040 Tabela de Funções/Cargos em Comissão 

� S-1050 Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

� S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

� S-1080 Tabela de Operadores Portuários 



 

→ 10/10/2018: Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400 – Data para 

inicio da obrigação alterada conforme nota divulgada pelo Portal eSocial em 

31/08/2018 

� S-2190 Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar 

� S-2200 Admissão / Ingresso de Trabalhador 

� S-2205 Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

� S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho 

� S-2230 Afastamento Temporário 

� S-2250 Aviso Prévio 

� S-2260 Convocação para Trabalho Intermitente 

� S-2298 Reintegração 

� S-2299 Desligamento 

� S-2300 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início 

� S-2306 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Alteração Contratual 

� S-2399 Trabalhador S/Vínculo de Emprego/Estatutário – Término 

� S-2400 Cadastro de Benefícios Previdenciários – RPPS 

 

→ 01/11/2018: Eventos periódicos S-1200 a S-1300 e início da EFD-Reinf 

� S-1200 Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS 

� S-1202 Remuneração do Trabalhador vinculado a Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS 

� S-1207 Benefícios Previdenciários – RPPS 

� S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho 

� S-1250 Aquisição de Produção Rural 

� S-1260 Comercialização da Produção Rural Pessoa Física 

� S-1270 Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

� S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

� S-1295 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência 

� S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos 

� S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos 

� S-1300 Contribuição Sindical Patronal 



 

→ 08/01/2019: Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS e compensação 

cruzada (DCTFWeb); eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – 

SST (S-1005, S-1060, S-1065, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2245) 

� S-1005 Grupos {infoSST} e respectivos campos 

� S-1060 Tabela de Ambientes de Trabalho 

� S-1065 Prestação de informações referentes a equipamentos de proteção 

� S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho 

� S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador e Exame Toxicológico 

� S-2240 Condições Ambientais do Trabalho (Fatores de Risco) e informações 

sobre Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 

� S-2245 Informações referentes a treinamentos e capacitações específicas para 

trabalho 

II – ME, EPP e MEI optantes pelo envio cumulativo das fases 1, 2 e 3 – 

envio obrigatório a partir de 01 de novembro de 2018: 

→ 01/11/2018 – Envio cumulativo das fases 1, 2 e 3 

� Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 (cadastro e tabelas 

iniciais); 

� Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400; 

� Eventos periódicos S-1200 a S-1300; e 

� Início da EFD-Reinf 

→ 08/01/2019 – Eventos SST e Substituição da GFIP/SEFIP 

� Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS; 

� Compensação cruzada (DCTFWeb); e 

� Eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST (S-1005, S-1060, 

S-1065, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2245) 

 
Grupo 3: Administração Pública 

→ 14/01/2019: Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 

(informações da entidade e tabelas iniciais); 

→ 01/03/2019: Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400 

→ 01/05/2019: Eventos periódicos S-1200 a S-1300 e início da EFD-Reinf 

→ 07/2019: Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS e compensação cruzada 



 

(DCTFWeb); eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST 

conforme a Nota de Documentação Evolutiva (NDE) nº 02/2018 v. 1.0 de 

13/07/2018 

Grupo 4: Segurado Especial e pequeno Produtor Rural pessoa 
física (Resolução CDeS nº 4/2018); demais Empregadores e Contribuintes 
pessoas físicas (Conforme nota do CDeS Portal eSocial 16/07/2018) 

I – Segurado Especial e pequeno Produtor Rural pessoa física optantes 

pelo envio de forma progressiva (fases): 

→ 14/01/2019: Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 (cadastro e 

tabelas iniciais) 

→ 01/03/2019: Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400 

→ 01/05/2019: Eventos periódicos S-1200 a S-1300 e início da EFD-Reinf 

→ 07/2019: Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS e compensação cruzada 

(DCTFWeb); eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST (S-

1005, S-1060, S-1065, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2245) 

II – Segurado Especial e pequeno Produtor Rural pessoa física optantes 

pelo envio cumulativo das fases 1, 2 e 3 – envio obrigatório a partir de 01 

de maio de 2019: 

→ 01/05/2019 – Envio cumulativo das fases 1, 2 e 3 

� Envio dos eventos S-1000 a S-1050, S-1070 e S-1080 (cadastro e tabelas 

iniciais); 

� Eventos não periódicos entre o S-2190 e S-2400; 

� Eventos periódicos S-1200 a S-1300; e 

� Início da EFD-Reinf 

→ 07/2019 – Eventos SST e Substituição da GFIP/SEFIP 

� Substituição da GFIP/SEFIP pela GRFGTS; 

� Compensação cruzada (DCTFWeb); e 

� Eventos relacionados à Segurança e Saúde no Trabalho – SST (S-1005, S-1060, 

S-1065, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2245) 

 

 

 



 

 
Tipos de eventos para o eSocial 

Para a transmissão das informações ao eSocial deverá ser observada a ordem de 

envio dos três grupos de eventos: 

1º Eventos de Tabelas 

2º Eventos Não Periódicos 

3º Eventos Periódicos 

Na vigência do eSocial também serão utilizados eventos específicos para fazer a 

exclusão de dados, prestar informações sobre os pagamentos efetuados aos 

vínculos para apuração do IRRF e para o cálculo das contribuições sociais. Relação 

dos eventos específicos: 

� S-3000 Exclusão de Eventos 

� S-5001 Informações das contribuições sociais por Trabalhador 

� S-5002 Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador 

� S-5011 Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte 

� S-5012 Informações do IRRF consolidadas por Contribuinte 
 

Com a mudança, a segunda fase, que se iniciaria em setembro, passou para o mês 
de outubro deste ano.  

A data prevista para o início da segunda fase é 10 de outubro.  

Nesta segunda etapa, os empregadores deverão informar ao e-Social dados dos 
trabalhadores e seus vínculos com as empresas, os chamados eventos não 
periódicos. 

As empresas que integram o primeiro grupo (com faturamento superior a R$ 78 

milhões) deverão continuar enviando todos os eventos para o ambiente do eSocial. 

Fonte: Portal eSocial 

A DCTFWeb é a declaração que substituirá a Guia de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP) e será exigida, neste primeiro momento, 

apenas das empresas que, em 2016, tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões 

ou que aderiram facultativamente ao eSocial.  



 

 

Para essas empresas, a DCTFWeb passa a ser o instrumento de confissão de 

débitos previdenciários e de terceiros relativos a fatos geradores (períodos de 

apuração) ocorridos a partir de 1º de agosto de 2018. 

A DCTFWeb deve ser entregue até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos 

fatos geradores. Portanto, a primeira entrega deverá ocorrer até o dia 14 de 

setembro, considerando que o dia 15 de setembro não é dia útil. 

A declaração deverá ser elaborada a partir do Sistema DCTFWeb.  

Para acessar o sistema, o contribuinte deverá entrar na página da Receita Federal 

na internet, no endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br.  

 

Após, clicar em “Serviços para o cidadão e para a empresa” e, a seguir, em “Portal 

e-CAC”. Uma vez efetuado o login, deve-se clicar em “Declarações e 

Demonstrativos” e, na sequência, em “Acessar o sistema DCTFWEB”.    

 

O início da DCTFWeb marcará o recebimento dos eventos de fechamento de folha 

no eSocial (S-1299) para a competência agosto/2018. A previsão é de que entre 

em operação no próximo dia 27 de agosto.  

 

A medida não altera qualquer prazo de envio de eventos do eSocial, uma vez que 

apenas os encerramentos antecipados da competência agosto/2018 seriam 

impactados.  

O prazo permanece até o dia 7 do mês seguinte, ou seja, 07/09/2018.  

 

Caso o empregador envie o S-1299 antes da DCTFWeb entrar em operação, ou 

seja, antes de 27/08, não haverá a integração com aquele sistema e, nesse caso, 

deverá reabrir e encerrar a folha novamente após a entrada da DCTFWeb. 

O recebimento do evento S-1299 para outras competências não é atingido pela 

restrição. 



 

 

Empregadores domésticos também não terão qualquer restrição e poderão encerrar 

a folha de agosto/2018 normalmente. 

Suporte Técnico  
Fone: (11) 2958-4392 

e-mail: suporte@syspel.com.br  
  

Atendimento ON-LINE SKYPE adcione os e-mail´s: 
syspel.suporte@hotmail.com 

suporte.syspel3@hotmail.com  
  

 


