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MUITO  
OBRIGADO 

PELA  
PRESENÇA 
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Eu sou Fernando Sampaio, 
 

prazer em conhecê-los 
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Currículo 
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Nos últimos  

15 anos 
sua vida 

profissional 
melhorou ou 

piorou ? 
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Nos últimos 15 anos, o fisco piorou? 
Ato Legal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CERTIFICAÇÃO ICP 

EMENDA 42, CF/88 

NF-E 

EFD ICMS/IPI 

CT-E 

FCONT 

EFD Contribuições 

ECF 

NFC-E 

eSOCIAL 

EFD REINF 



fernando@sinergix.com.br            @fernandosampaio        /curtafernandosampaio 

Qual a relação entre a evolução do 
Profissional de Contabilidade e o Fisco? 
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Vamos começar? 
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Na prática, falta teoria ? 
 

ou 
 

Na teoria, falta prática ? 
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Empregador Colaborador 

Desconhecimento da 
Legislação Trabalhista 

& Previdenciária 

CONFLITO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Em geral, o problema é esse... 
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Distribuição e Fluxo da Informação 
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Novo Fluxo de Distribuição 
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“O eSocial é o instrumento de unificação da 
prestação das informações referentes à escrituração 
das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua 
transmissão, validação, armazenamento e 
distribuição, constituindo um ambiente nacional 
(...)” 

Art. 2º do Decreto nº 8.373/2014 
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Objetivos do eSOCIAL 

Componentes das Relações de 
Trabalho 

Fisco Empresa Funcionário 

1. Viabilizar a garantia de direitos 
previdenciários e trabalhistas aos 
trabalhadores 

X X X 

2. Simplificar o cumprimento de 
obrigações X X X 

3. Aprimorar a qualidade de 
informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e fiscais X X X 
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Integração 
Combinação de partes que trabalham isoladamente, 
formando um conjunto que trabalha como um todo. 
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Quem gera informação no Ambiente Empresa? 
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O eSocial não é “chuva” de novos 
conceitos, mas um convite para 

re(ajustes) e melhores práticas da 
Estrutura Organizacional 

A norma deve prevalecer sobre a Cultura 
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1º passo: Reunir para Informar 

Conhecimento 
multiplicado e aplicado 
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• Atribuir responsabilidades 
 

• Atenção à forma como a organização se articula para 
desenvolver suas atividades 
 

• Consequência das estratégias organizacionais 
– Estratégia Organizacional – mobilização de recursos para 

alcance dos objetivos da empresa, com definição de um 
plano de ação para o futuro 

 

2º passo: Rever a Estrutura Organizacional 



fernando@sinergix.com.br            @fernandosampaio        /curtafernandosampaio 

• Projeta e organiza os relacionamentos dos níveis 
hierárquicos e o fluxo das informações de uma 
organização 
 

• Importância: 
– Melhora a comunicação entre processos; 
– Racionaliza os fluxos de informação; 
– Otimiza atividades. 

2º passo: Rever a Estrutura Organizacional 
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• Cargo 
• Função 
• Nível de Responsabilidade 

Função: 
Escriturar Notas 

Função: 
Controlar ativo 
imobilizado 

Categoria por nível 
de responsabilidade:  
Júnior 

Categoria por nível 
de responsabilidade:  
Pleno 
  

Cargo: 

Analista Fiscal 
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• Conhecer e compreender as exigências do eSocial 
• Identificar o status atual da minha Organização 

3º passo: Análise do Cenário Atual 
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5º passo: Revisão dos Processos Internos 

Processamento 
de Dados 

Entrada de 
Dados 

Saída de 
Informação 

Maior risco: 
Entradas erradas 

causam saídas 
erradas  

ORGANIZAÇÃO 

RETROALIMENTAÇÃO 

MUNDO 

Provável Ausência de: 
+ Definição de Processos Internos 

+ Treinamento/Capacitação 

Ineficiência operacional 
e de gestão 
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Correlacionando 

feedback feedback feedback 

Escrituração Elaboração das 
Demonstrações 

Publicação das 
Demonstrações 

Documentos  
comprobatórios 

Livros  
Contábeis Demonstrativos 

Mensurar Informar Decidir 

Isso é CONTABILIDADE! 
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Gerenciar 
equipes 

Conhecer as 
normas 
legais 

Conhecer os 
recursos da 

Organização Entender a 
filosofia do 

eSocial 
Integrar 

áreas 
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LEI 8.212/91, Art. 32. A empresa é também obrigada a: 

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, 
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela 
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à 
fiscalização; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
 
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses 
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e 
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
 
V – (VETADO)      (Incluído pela Lei nº 10.403, de 2002). 

VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a 
ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao 
INSS.     (Incluído pela Lei nº 12.692, de 2012) 
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Entendendo os Leiautes 
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Empregador 
S-1000 

CNPJ e 
informações da 

Matriz 

Estabelecimentos, 
Obras e Tabelas 

S-1005 a  
S-1080 

Rubricas 

Lotações / Depto 

Cargos 

Funções 

Horários 

Estabelecimentos 

Obras 

Processos 

Trabalhador 
com vínculo 

S-2100 

Dados pessoais 

Contratuais 

Dependentes 

Trabalhador 
sem vínculo 

S-2300 
(frequente) 

Avulsos 

Sócios / 
Diretores 

Cooperados 

Estagiários e 
outros 

Dirigente sindical 

Carga Inicial 

Apresentador
Notas de apresentação
eSocial inicia com estes arquivos. 
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Vínculo de Trabalho 

Monitoramento do Trabalhador 

Saúde, Segurança e Medicina  do Trabalho 

Exclusão de Eventos, Solicitações e 
Totalizações 

Eventos Não Periódicos 
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 Remuneração do Trabalhador 

 Pagamentos de Rendimento do Trabalho 

 Aquisição de Produção Rural 

 Comercialização da Produção  Rural Pessoa Física 

 Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

 Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência 

 Reabertura de Eventos Periódicos 

 Fechamento dos Eventos Periódicos 

 Contribuição Sindical Patronal 

Eventos Periódicos 



Su
b
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 GFIP 

 DIRF 

 MANAD  

 FOPAG (modelo atual)  

 RAIS  

 CAGED 

 CAT (modelo atual)  

 Livro de Empregados (modelo atual) 

 Seguro Desemprego 

 HomologNET  

 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário 

Substituição de Outras Obrigações 
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Exemplos reais em 3 etapas: 
 
1. O contexto 
2. A necessidade 
3. O trabalho 
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1. O contexto 

eSOCIAL: Prazos, escassa legislação, falta de integração 
das áreas e dos processos empresariais 

Riscos Trabalhistas 
Acordos Tácitos 

Descumprimentos de Normas 
Falta de Aderência com a Legislação 
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O que as empresas precisam? 
Orientações sobre o tema 
Avaliação de Riscos Trabalhistas e Previdenciários 
Adequação de Rotinas e Processos 
Cumprimento de Prazos 
Normatização de Acordo com a Atividade Econômica 
Auditoria Trabalhista 
Plano de Implantação 

2. A necessidade 
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Elaboração de Proposta 
Diagnóstico da Organização 
Avaliação das Necessidades 
Identificar Pessoas Envolvidas 
Recursos Utilizados 
Cronograma Previsto 

3. O trabalho 
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Os relatos de casos: 
 

a) Indústria (Pequeno Porte) 
b) Serviços (Médio Porte) 
c) Comércio (Grande Porte) 
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Total de Problemas Encontrados: 41 
 
02 Exemplos de Problemas Encontrados: 
Códigos CBO divergentes de 04 cargos 
Salários em desacordo com Piso Sindical 

a) Indústria - Problemas 
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a) Indústria – Plano de Ação 
Impacto Previsões legais Objetivos Metodologia Recursos Responsáveis 

Prazo 
Previsto 

Códigos CBO 
divergentes de 

04 cargos 

Portarias MTE nº 
3.654/77, nº 

1.334/94 e nº 
397/02 

Cargos em 
consonância com 

CBO 

Comparando as 
nomenclaturas dos 
cargos com as 
codificações CBO 
  
Definindo o cargo com 
base nos critérios e 
estruturas internas da 
organização 

Software de 
Folha de 

Pagamento / 
Recursos 
Humanos 

Profissionais da 
área de Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

Até antes do 
envio dos 

dados 
iniciais para 

o eSocial 

Análise salarial 

Instrumentos 
Sindicais 

  
Decreto-Lei nº 

5.432/43, art. 76 

Dados corretos 
informados para 

as bases de dados 
da eSocial 

Consolidando a análise 
de cargos e funções para 
correta definição salarial 

  
Seguindo as disposições 

dos instrumentos 
sindicais relativos aos 

pisos salariais dos 
trabalhadores 

Instrumentos 
Sindicais 

  
Consolidação 

das Leis do 
Trabalho 

Profissionais da 
área de Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

  
Profissionais da 

área jurídica e de 
contratos 

Até antes do 
envio dos 

dados 
iniciais para 

o eSocial 
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Total de Problemas Encontrados: 104 
 
02 Exemplos de Problemas Encontrados: 
Atualização Cadastral dos Colaboradores 
Adequação às Condições Ambientais de Trabalho 

b) Serviços - Problemas 
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b) Serviços – Plano de Ação 
Impacto Previsões legais Objetivos Metodologia Recursos Responsáveis 

Prazo 
Previsto 

Atualização 
cadastral dos 
trabalhadores 

Previsões Legais: 
  

Decreto-Lei nº 
5.432/43, art. 41 

  

Decreto-Lei 
2848/40,Art. 297, 

§4º 
  

Lei 8.036/1990, 
Art. 23, § 1º, II e III 

Dados corretos 
informados para 

as bases de dados 
da eSocial 

Verificando os dados dos 
trabalhadores por meio 
de atualização cadastral 

nos softwares 
   

Coletando as 
informações cadastrais 

ausentes 

Fichas (manuais 
ou eletrônicas) 
de atualização 
cadastral do 
trabalhador 

Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

Até antes do 
envio dos 

dados 
iniciais para 

a eSocial 

Adequação às 
Condições 

Ambientais de 
Trabalho 

Instrumentos 
Sindicais 

  
Decreto-Lei nº 

5.432/43, art. 201 
  

Instrução 
Normativa 
971/2009 

Dados corretos 
informados para 

as bases de dados 
da eSocial 

Definindo métodos de 
controle para obter as 
informações com as 

áreas de gestão, 
produção e/ou operação 

  
Analisando contratos 
nos casos de alocação 

de mão-de-obra 

Reunião com 
áreas 

responsáveis 
para definição 

e/ou adequação 
das informações 
do trabalhador 

Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

  
Saúde e 

Segurança do 
trabalhador 

  
Jurídica e 
Contratos 

Até antes do 
envio dos 

dados 
iniciais para 

a eSocial 
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Total de Problemas Encontrados: 137 
 
02 Exemplos de Problemas Encontrados: 
Rubricas não repercutem nas Férias e 13º Salário 
04 casos de Equiparação Salarial 

c) Comércio - Problemas 
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c) Comércio – Plano de Ação 
Impacto Previsões legais Objetivos Metodologia Recursos Responsáveis 

Prazo 
Previsto 

Rubricas não 
repercutem nas 

Férias e 13º 
Salário 

Previsões Legais: 
  

Lei nº 7.855/89, 
art. 3 

  

Decreto-Lei nº 
5.432/43, art. 153 

Dados corretos 
informados para 

as bases de dados 
da eSocial 

 
Pagamentos de 

Verbas com 
cálculo correto 

Correto ajuste do 
cálculo das rubricas no 

Sistema de Folha de 
Pagamento 

Sistema de 
Folha de 

Pagamento 

Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

Imediato 

Equiparação 
Salarial 

Instrumentos 
Sindicais 

  
Decreto-Lei nº 

5.432/43, art. 461 

Dados corretos 
informados para 

as bases de dados 
da eSocial 

Ajustando as verbas dos 
trabalhadores com 

diferenciação 
 

Elaboração de Plano de 
Cargos e Salários 

Sistema de 
Folha de 

Pagamento 
 

Reunião com 
áreas 

responsáveis 
para definição 

e/ou adequação 
das informações 
do trabalhador 

Recursos 
Humanos e/ou 

Departamento de 
Pessoal 

  
Jurídica e 
Contratos 

Imediato 
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Mais Problemas Identificados 
em outras Empresas 
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Ramo: Mineração | Pará 
Manter técnico de segurança do trabalho e/ou 
auxiliar de enfermagem do trabalho integrantes do 
serviço especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho com jornada de trabalho 
diária inferior a oito horas.   
Base Legal: art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 4.8 da 
NR-4, com redação da Portaria nº 34/1987 
 
No eSOCIAL: Controle de Jornada e 
Contracheques 
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Ramo: Indústria | Ceará 
Permitir que profissional integrante do 
serviço especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho exerça 
outras atividades na empresa  
Base Legal: Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 
4.10 da NR-4, com redação da Portaria nº 
33/1983 
 
No eSOCIAL: Funções (não obrigatório em empresas privadas, por enquanto) 
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Ramo: Ensino | Pará 
Manter professor ministrando, por dia, mais 
de 4 (quatro) aulas consecutivas, no mesmo 
estabelecimento  
Base Legal: Art. 318 da Consolidação das Leis 
do Trabalho  
 
No eSOCIAL: Detalhe da Jornada de Trabalho e 
Contracheques 
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Ramo: Comércio | Goiás 
Descontar do salário do empregado o vale-
transporte em valor superior a 6% (seis por 
cento) do seu salário básico 
Base Legal: Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 
7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 
7.619, de 30.9.1987  
 
No eSOCIAL: Contracheques 
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Ramo: Engenharia | Pará 
Deixar de fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção 
individual adequado ao risco, em perfeito estado 
de conservação e funcionamento  
Base Legal: Art. 166 da CLT, c/c item 6.3 da NR-6, 
com redação da Portaria nº 25/2001 
 
No eSOCIAL: Cadastro do Funcionário (CBO) & 
CNAE Empresa &  Ambientes de Trabalho 
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Dicas: 
1. Conhecer a Organização e as suas 

peculiaridades 
2. A Responsabilidade das Informações é do 

Contribuinte/Empregador 
3. Solidariedade do Contador/Empresa 

Contábil 
4. Cuidado com Empresas Sem Movimento 
5. Alocação de Recursos para RH, Medicina 

do Trabalho, Software, entre outros 
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Dicas: 
6. Definição de Cargos e Salários 
7. Procedimentos Internos (Novos/Ajustes) 
8. Pagamentos (Departamento Financeiro) 
9. Qualificação Cadastral 
10. Avaliação do Software 



 
Documentos  

fiscais 
 

Documentos  
Previdenciários 

 
Contrato com  

Terceiros 
 

EFD-REINF 

EFD REINF – Conteúdo 



Fluxo de Informações na EFD REINF 
 
Serviços Tomados 



Fluxo de Informações na EFD REINF 
 
Serviços Prestados 



EF
D 

RE
IN

F 

Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra 

Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra 

Serviços Tomados por Cooperativas de Trabalho 

Serviços Prestados por Cooperativas de Trabalho 

Recursos Recebidos ou Repassados por Clube de Futebol 

Pagamentos Diversos, aonde será feita a DIRF – Retenções DIRF 

Aquisição de Produtos Rurais 

Comercialização de Produção Rural por Pessoa Jurídica 

Receitas de Espetáculo Desportivo (Federações e Confederações) 

Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB) 
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Gestão dos Tributos pela RFB 

Relações de Trabalho 
eSOCIAL 

GFIP 
DIRF 

EFD REINF 
Retenções e 
Informações 

DCTF 
 

DARF 
 

Sistemas RFB 
PER/DCOMP, 

Parcelamentos, etc 
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ERP é ferramenta. Os processos e 
metodologias devem ser elaborados por 
pessoas ligadas à organização.   
      Fernando Sampaio 
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Currículo Resumido 
 

FERNANDO SAMPAIO - Diretor de Negócios na SINERGIX 
Contabilidade, RH e Treinamentos. Especialista em Gestão, 
Contabilidade e Controladoria. Professor do MBA em 
Contabilidade e Direito Tributário do IPOG. Instrutor e Palestrante 
do Sistema CFC/CRC e do Sistema FENACON/SESCON/SESCAP. É 
integrante do grupo dos principais palestrantes e instrutores 
sobre o SPED no Brasil. Autor do Blog fernandosampaio.com. 
Criador do Mundo SPED, um conjunto de grupos no WhatsApp 
que diariamente debate o tema entre milhares de profissionais de 
todo o Brasil. 



Lembrando que: O importante é se 
destacar!  



Obrigado! 
 

fernando@sinergix.com.br 
 
 

(91) 98190.7310 
  
 
 

@fernandosampaio 
 
 

/curtafernandosampaio 

mailto:fernando@sinergix.com.br
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