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0. Objetivo e índice
Dar breves recomendações sobre o uso do EMSAcademy e também sobre
o cadastramento da estrutura empresarial do contribuinte. Os tópicos
abordados neste documento são:
1. Tela padrão para cadastramento de dados mais complexos
2. Iniciando o cadastramento – estrutura empresarial do contribuinte
3. Evento S-1000 – Informações do Empregador / Contribuinte / Órgão
Público
4. Evento S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de
Órgãos Públicos
5. Evento S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias
6. Sequencia de envio, alterações e data de validade
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1. Tela padrão para cadastramento de dados mais complexos:

Este tipo de tela é utilizado para o cadastramento de eventos mais
complexos, com maior quantidade de informações e controles e segue
modelo padronizado. Na primeira linha deste tipo de tela temos uma
barra com 3 informações;
- à esquerda temos o nome da Opção/Tela.
- no centro temos o nome do contribuinte selecionado, ou seja, o
contribuinte ativo. Isto é importante para escritórios contábeis que
trabalham com vários contribuintes. No caso de contribuinte único,
desconsiderar a opção de selecionar contribuinte, pois automaticamente o
sistema considera que o contribuinte selecionado é o único.
- à direita temos o nome do usuário. Clicando no nome do usuário temos
duas opções: alterar a senha ou sair do sistema (logout).
Na segunda linha deste tipo de tela temos outra barra contendo os
comandos possíveis de serem executados. Sempre que se entrar numa
tela deste tipo, será selecionado o primeiro registro de uma consulta.
Nesta segunda barra cada ícone tem uma função:
Seleciona o primeiro registro da tabela

Seleciona o registro/evento anterior

Seleciona o próximo/evento registro
Seleciona o último registro/evento
Opção para selecionar um determinado registro/evento pelo seu ID do
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Academy
Mostra a lista de registros/eventos existentes na consulta. Teclando num
registro da lista este registro/evento será mostrado na tela. A lista pode
ser transferida para uma planilha teclando com o botão direito do mouse.
Esta opção deve ser utilizada para incluir um novo registro/evento. Ela
abre os campos para digitação, bloqueia as demais opções da barra,
exceto as de Confirmação ou Desconsideração da inclusão. Para eventos
com estruturados com ocorrências múltiplas de filhos, inicialmente o
evento é incluído com situação Pendente e a seguir deve-se usar a opção
de alteração para incluir as informações múltiplas. Isto é feito para poder
ligar este segundo nível de informações com o nível superior. Durante a
digitação já são mostradas as opções válidas para cada campo e seu
significado. Na confirmação da inclusão o registro/evento só será incluído
se não houver erros conforme validação sugerida pelo eSocial.

Utilizar esta opção para alterar o registro. Dependendo da situação do
registro/evento a atualização não será possível, como no caso, por
exemplo, do registro/evento ter sido enviado ao eSocial, mas ainda não
recebeu o resultado do processamento. Nesta opção os campos são
liberados para alteração, que no final deverão ser confirmadas ou
desconsideradas.
Opção utilizada para excluir um registro/evento. Nem sempre esta
exclusão será possível, como no caso de eventos já enviados e
processados pelo eSocial. Esta opção ainda deverá ser melhor ajustada
para as regras do eSocial. Por exemplo, no caso de contribuintes, no
ambiente de produção restrita o sistema gera uma inclusão de evento no
eSocial para excluir o contribuinte e seus eventos.
Esta opção é disponibilizada sempre após uma solicitação de consulta
de um registro/evento pelo seu ID no Academy ou após uma inclusão ou
após uma alteração. Ela deve ser utilizada para confirmar a opção
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anterior (consulta, inclusão, alteração). Se for uma alteração ou inclusão
de evento então neste momento serão aplicadas regras validação do
eSocial e a alteração/inclusão somente serão aceitas se estiverem sem
erros. Algumas regras, quando possível, já são aplicadas durante a
digitação do dado e em alguns casos as opções mostradas nos campos
podem depender dos valores dos demais campos. Um exemplo bastante
claro disto ocorre no evento de Lotações.

Esta opção é disponibilizada sempre após uma solicitação de consulta
de um registro/evento pelo seu ID no Academy ou após uma inclusão ou
após uma alteração. Ela deve ser utilizada para cancelar a opção anterior
(consulta, inclusão, atualização).
Opção que permite anexar documentos ao registro/evento. Por
exemplo, numa admissão podem ser anexados cópias dos documentos
pessoais do trabalhador, atestado médico, declaração e documentos de
dependentes etc. Ao clicar neste ícone surgirá uma tela que mostrará
todos os anexos e com opções para inclusão ou exclusão. Se clicar com o
botão direito no campo “arquivo fonte” o sistema permitirá incluir um
arquivo, abrindo uma tela para escolha e confirmando a inclusão o
arquivo será memorizado no banco de dados. Após isto mesmo que o
arquivo deixe de existir no endereço original ele continuará existindo no
banco de dados. Para visualizar um arquivo basta posicionar o cursor
sobre a linha do arquivo e clicar com o botão direito do mouse e escolher
Visualizar.
Opção que mostra os campos alterados no registro/evento, com nome
do campo, data da alteração, usuário e valor anterior. Se um evento ou
campo deve ter seu histórico de atualizações registrado depende de
parametrização do sistema, que é individualizada a nível de campo ou
tabela (evento).
Esta opção apenas estará disponível para os registros/eventos que
tenham formulário para impressão em PDF do conteúdo do registro.
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Esta opção permite consultar todas as ocorrências de formação de lotes
e envios ao eSocial do registro/evento.
Opção utilizada para gerar o XML do evento. Se estiver com o
certificado digital pode também ser validado contra o esquema e se a
situação de evento permitir ser formado um lote e enviado ao eSocial.

Opção utilizada para mostrar e atualizar o check-list do evento, desde
que configurado para isto.

Opção utilizada para mostrar o HELP da tela.

Opção utilizada para mostrar a parte referente ao evento e constante
no Manual de orientação do eSocial (MOS).

Neste tipo padrão de tela, sempre os campos obrigatórios são mostrados
com fundo na cor rosa. Ao passar o cursor sobre um determinado campo
normalmente o sistema informará mais informações sobre o campo.
Quando existir uma lupa, significa que, em sendo clicada, o sistema
pesquisará outros cadastros para mostrar os valores possíveis de serem
informados.
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2. Iniciando o cadastramento – estrutura empresarial do contribuinte
Ao pensar no eSocial seus projetistas fizeram um mapeamento de
quais dados básicos precisariam dos contribuintes e sobre os quais outros
dados se apoiariam, tendo eles criados a estrutura mostrada nas figura
abaixo. Os quatro eventos (contribuinte, estabelecimentos, lotações
tributárias e ambientes de risco) compõem a estrutura empresarial do
contribuinte, o seu alicerce no eSocial, e a partir dela todos os demais
eventos são montados. Esta estrutura permite também calcular os
recolhimentos ligados ao contribuinte.
Todos estes eventos são classificados como Eventos Iniciais no
eSocial e no Academy estão disponíveis no grupo de operações do menu
denominado Eventos Iniciais. A operação Qualificação Cadastral que
também está neste grupo será abordada quando tratarmos de vínculos
iniciais e admissão de trabalhador com vínculo empregatício. A operação
Selecionar contribuinte serve para selecionar um contribuinte, para o caso
do usuário ter acesso a vários contribuintes.
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3. Evento S-1000 – Informações do Empregador / Contribuinte / Órgão
Público.
A implantação da estrutura empresarial no eSocial deve iniciar-se
com o cadastramento do evento S1000 – Informações do Empregador/
Contribuinte/Órgão Público. As informações deste evento são utilizadas
em todos os demais eventos, que sempre fazem referência ao tipo e nº de
inscrição do contribuinte. São várias as informações fornecidas sobre o
contribuinte. As mais importantes, por interessar para o cálculo dos
encargos, são a Natureza Jurídica, que determina o tipo de empresa sob o
enfoque de efeitos civis e a Classificação Tributária, que determina o tipo
de empresa sob o enfoque tributário.
Neste evento estão discriminadas também outras informações que
influenciarão a apuração correta das contribuições, como o indicativo de
desoneração da folha, isenções para entidades beneficentes de assistência
social, acordos internacionais para isenção de multa, situação da empresa
(normal, extinção, fusão, cisão ou incorporação), cooperativas de trabalho,
construtoras, opção pelo registro eletrônico de empregados, processos
judiciais e administrativos, entre outras.
Com a entrada do EFD-REINF, que caminha em paralelo com o
eSocial, mais algumas informações devem ser fornecidas para o
contribuinte num outro evento com o código R1000, também chamado de
Informações do Contribuinte, e que na realidade é uma redundância de
vários dados do contribuinte, exceto: se a empresa é obrigada ou não a
apresentar a ECD (Escrituração contábil digital) e no caso do contribuinte
ser desonerado da contribuição previdenciária sobre a Folha de
Pagamento e onerado sobre a receita bruta (CPRB) informar se a
contribuição é pelo CNAE preponderante ou sobre produtos/serviços, e
qual o CNAE preponderante.
As informações sobre o contribuinte normalmente são fornecidas
pela área contábil, então se você tiver dúvidas, por não ser esta sua área
de atuação, recorra a quem possa te ajudar ou pesquise na Receita
Federal do Brasil os dados do contribuinte. Se o eSocial fosse um sistema
integrado praticamente todas as informações deste evento não
precisariam ser fornecidas, pois já existem na Receita Federal, mas como
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os órgãos governamentais pouco conversam entre si, precisamos enviar
as informações novamente e de forma redundante. Ou também pode ser
que o eSocial queira ter certeza de que o contribuinte está utilizando a
mesma classificação existente nos órgãos do governo.
No Academy na opção Cálculo DAC, existe um botão com o título
Consultar CNPJ que acessa a Receita Federal e traz algumas informações
sobre o contribuinte existentes nela. A RFB não disponibiliza interface para
efetuar a consulta diretamente por programa. O Academy é quem simula
uma consulta como se estivesse digitando e pode ser que no futuro a RFB
coíba até este tipo de consulta.

O eSocial tem como regra solicitar apenas o código das
informações, mas, por conveniência, qualquer bom aplicativo deve sempre
mostrar, além do código, qual o seu significado.
Detalhes sobre o conteúdo de cada aba e dos campos você encontra
ao passar o mouse sobre os campos ou abrindo os manuais de HELP.
Abaixo temos um modelo de impressão dos dados do contribuinte.
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4. Evento S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de
Órgãos Públicos

O segundo pilar do eSocial é o evento S-1005 – Tabela de
Estabelecimentos, Obras ou Órgãos Públicos. Neste evento todo
empregador / contribuinte ou órgão público deve cadastrar pelo menos
um estabelecimento ou obra de construção civil da empresa, detalhando a
matriz e filiais com informações tais como: CNAE (Código Nacional de
Atividade Empresarial) preponderante, alíquota FAP (Fator Acidentário de
Prevenção), GILRAT (ou mais corretamente GIIL-RAT, que significa Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, muitas vezes chamado apenas de RAT), indicativo de
substituição da contribuição patronal de obra de construção civil, dentre
outras. As pessoas físicas devem cadastrar neste evento seus CAEPF –
Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física.
O evento indica um local físico, um endereço. Todo trabalhador tem
de ser alocado num estabelecimento, que é o local onde ele presta seus
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serviços. Mesmo que a empresa seja, por exemplo, de prestação de
serviços na casa de clientes, a empresa tem uma sede e nesta sede devem
ser alocados os trabalhadores que visitam os clientes. As informações
prestadas no evento são utilizadas na apuração das contribuições
incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores dos referidos
estabelecimentos, obras, unidades de órgãos públicos e CAEPF. No nosso
sistema, apesar do eSocial não exigir, associamos a cada estabelecimento
também um endereço, de tal forma que o sistema possa imprimir o LTCAT
(Laudo Técnico de Condições Ambientais) automaticamente.
Para que o cadastramento deste evento seja completo é necessário
informar também os processos judiciais nos seguintes casos:
- Alíquota RAT divergente da definida para o CNAE preponderante;
- Alíquota FAT divergente da definida pelo Órgão Governamental
Competente para o estabelecimento;
- Se a dispensa de contratação de aprendizes foi obtida através de
processo judicial ou administrativo;
- Se a dispensa de contratação de pessoas com deficiência foi obtida
através de processo judicial ou administrativo.
Por uma questão didática, apenas num outro manual falaremos
sobre os eventos tabela, dentre os quais temos o evento S-1070-Processos,
que deve ser informado no estabelecimento conforme os casos acima.
Então, por enquanto, podemos cadastrar o estabelecimento, e se for ser
necessário indicar um processo, posteriomente podemos cadastrar o
processo e alterar o estabelecimento para indicar o processo.
Ao selecionar um CNAE automaticamente o Academy já preenche a
alíquota RAT com o valor existente na tabela divulgada pelo governo, que
pode ser alterada, A alíquota FAP deve ser consultada na tabela
divulgada anualmente pelo governo. Se estas alíquotas estiverem em
desacordo com as que existem na base de dados do governo o eSocial
rejeitará o evento.
A seguir temos o modelo de impressão deste evento:
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5. Evento S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

O terceiro pilar do eSocial é o evento S-1020 – Tabela de Lotações
Tributárias. Seu conceito é estritamente tributário e não físico. Lotação
influi no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo
de segurados específicos, não refletindo, necessariamente, o local de
trabalho do empregado. Ela é formada por um código texto de livre
criação pelo contribuinte (nome fácil para identificar a lotação), um tipo de
lotação tributária conforme tabela disponibilizada pelo eSocial (tabela 10
– Tipos de lotação tributária), pela informação mais importante deste
evento que é o código FPAS e significa Fundo da Previdência e Assistência
Social, além de algumas outras informações. No Academy abrimos mais
um campo informativo, que não é enviado para o eSocial, mas utilizado
para descrever melhor a lotação, se necessário, pois seu código/nome não
pode ultrapassar 30 caracteres.
O FPAS é um código que identifica a atividade econômica que a
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empresa ou o trabalhador individual exerce. É através dele, atualmente
indicado na GPS (Guia da Previdência Social) ou na GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência), que a Receita Federal
do Brasil - entidade responsável pelo recolhimento, cobrança, arrecadação
e fiscalização da contribuição social - saberá quais as entidades que irão
receber as contribuições sociais.
De acordo com a atividade econômica identificada através do
código FPAS definem-se quais empresas serão obrigadas a contribuir
para:
- Seguridade Social e outras entidades;
- Fundo / terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC,
SESC, SEBRAE, DPC, Fundo Aeroviário, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP).
O contribuinte tem a responsabilidade de enquadrar a empresa utilizando
o código de FPAS conforme tabela da Receita Federal do Brasil disponível
no sistema,
Uma vez definido o FPAS o próprio sistema apresenta as opções
existentes para contribuições às entidades terceiras. Quanto ao tipo de
lotação tributária, é através do código de Classificação Tributária definida
no evento S-1000 - Contribuinte que são apresentadas as opções de
escolha, conforme Tabela 12 – Compatibilidade entre Tipos de Lotação e
Classificação Tributária do eSocial.
É importante frisar também que toda remuneração paga ao
trabalhador deverá vir acompanhada da informação a qual lotação
tributária se refere, ou seja, existirá uma informação a mais no holerite
dos trabalhadores: a lotação tributária de cada valor recebido, lotação
esta ligada à atividade desempenhada pelo trabalhador.
Com este evento terminamos os pilares do eSocial, a estrutura
empresarial do contribuinte. Existe mais um pilar voltado apenas para os
eventos SST que é o evento S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho,
mas este evento será abordado no final, quando falarmos sobre SST
(Segurança e Saúde do Trabalho).
A seguir temos um modelo de impressão do evento de Lotações.
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6. Sequencia de envio, alterações e data de validade
O primeiro evento a ser enviado deve ser o cadastro de
empregador/órgão público. A seguir devem ser enviados seus
estabelecimentos e obras de construção civil, se for o caso, e por fim,
completando a estrutura empresarial, o evento de lotações tributárias.
A perfeita manutenção desses primeiros eventos e os eventos tabelas é
fundamental para a recepção dos eventos periódicos e não periódicos e à
adequada apuração das bases de cálculo e dos valores devidos. A
administração do período de validade das informações é muito
importante, pois impacta diretamente os demais eventos que as utilizam,
portanto deve ser observado o seu período de vigência.
Quando da primeira informação dos itens que compõem uma tabela, deve
ser preenchido obrigatoriamente o campo data de início da validade
{iniValid}. Este campo possui apenas ano/mês, mas nós optamos por
manter nas telas também o campo do dia, que não é transmitido para o
eSocial. Sempre que um evento inicial é criado, o sistema automaticamente
atualiza este campo com da data do dia da criação, que pode alterado.
Caso haja necessidade de alterar informação específica de uma tabela
enviada anteriormente poderá fazê-lo alterado a informação e
informando a nova data de validade. Neste caso, a data de fim de
validade da informação prestada anteriormente passa a ser o mês/ano
imediatamente anterior ao da data de início da nova informação. Não é
necessário o envio de evento específico para informar a data de fim de
validade do item enviado anteriormente, no entanto o seu envio terá o
mesmo efeito do procedimento anterior. As informações constantes do
Evento de Tabelas são mantidas no eSocial de forma histórica, não sendo
permitidas informações conflitantes para um mesmo item dentro da
mesma Tabela e período de validade. A transmissão deve ser efetuada,
preferencialmente, assim que ocorrer a alteração da informação
armazenada naquela tabela, evitando-se inconsistências entre este e os
eventos de folha de pagamento. Portanto, o campo data fim da validade
não deve ser utilizado quando se tratar de alteração da informação. A
informação da data final deve ser enviada apenas no momento em que se
pretende encerrar de forma definitiva determinada informação do evento.
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Por exemplo, encerramento de empresa, fechamento de filial,
encerramento de obra de construção civil, desativação de rubrica, de
lotação tributária, cargo, etc. No caso de encerramento de empresa, é
necessário antes encerrar todas as suas tabelas (S- 1005 a S-1080) e, na
sequência, enviar o evento “S-1000 - Informações do empregador
/contribuinte/órgão público”, com o grupo de informações relativas à
alteração, com a data fim de validade, do subgrupo nova validade,
preenchida.
Nas telas padrões do Academy, sempre existirá uma aba semelhante à
mostrada abaixo com informações da validade e controle, tais como datas
de inicio e fim de validade, situação, nº do último recibo (se o evento já foi
recepcionado pelo eSocial).

Dependendo do evento poderão existir outras informações, como no caso
do contribuinte, que existe um campo para informar CNPJ completo, no
caso de pessoas jurídicas, eis que o ambiente de testes ainda não aceita
procurações e exige para transmissão o CNPJ completo do contribuinte.
Temos ainda, tratando-se do contribuinte, que as informações referentes
aos procuradores não são exigidas, mas estão previstas serem
informadas de alguma forma no futuro e as informações referentes às
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software-houses não são obrigatórias, mas caso queira informar, crie o
contribuinte, confirme a inclusão e a seguir, antes de enviar ao eSocial,
abra o registro para alteração e crie as softwares-houses. Como usar a
tela de manutenção de registros/eventos no formato de tabelas/planilha
será mostrado num próximo manual.

Rua Voluntários da Pátria, 2820 - cj. 118 - Santana - São Paulo - SP

Tel. (11) 2950-4453

