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Curso: eSocial - Preparação para a implantação 
 

DATA: 09/10/2014 

HORÁRIO: 08h30min às 12h30min e das 14h às 18h 

CARGA HORÁRIA: 8 horas 

 

Público-alvo: Profissionais das áreas de Administração de Pessoal, Recursos Humanos, 

Folha de Pagamento, Contábil, Fiscal, Controladoria, Assessorias e Consultorias Jurídicas e 

demais pessoas interessadas no tema. 

 

Contratada: Marrocos Auditores Independentes S/S, registrada no CRC/DF sob o nº 668, 

cadastrada junto ao CNPJ sob o nº 01;658.312/0001-50, com sede no SRTVS Quadra 701, 

Conjunto E, Bloco III, Salas 111, 113 e 114, Edifício Palácio do Rádio I, Brasília/DF, 

representada neste ano pelo Sócio Administrador, Sr. Adriano de Andrade Marrocos, 

contador inscrito no CRC/DF sob o nº 8867.  

 

Instrutor: Angelo Márcio Leandro da Costa, graduado em Ciências Contábeis, pós-

graduado em auditoria fiscal e contábil, Contador pioneiro na entrega do Projeto SPED no 

Distrito Federal, consultor de empresas e escritórios contábeis, professor universitário em 

Brasília, instrutor de treinamentos pelo SESCON-DF, CRC-DF, Vellux Tecnologia, Ideia 

Capacitação, ITCP, Aprimora Treinamentos, Prime Treinamentos, Privilegium Treinamentos, 

Atos Treinamentos e Karitas Cursos de Brasília, Impacta Treinamentos de Belo Horizonte, 

Espaço Profissional de João Pessoa, Legisinforme de Goiânia, Orsitec de Florianópolis, EBTC 

de Curitiba, Contabilidade do DF e no II Encontro das Especialidades da área contábil, 

palestrante na RNC – Rede Nacional de Contabilidade, atuante na área fiscal/tributária, com 

larga experiência em Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e demais legislações 

pertinentes. 

 

PROGRAMA: 

 
01. Do Sistema eSocial 

 
- introdução 

- objetivos do sistema e as regras gerais para sua implantação 

- características técnicas do sistema 

- obrigações acessórias que serão substituídas e simplificadas (registro de empregados; CAGED; 

RAIS: folha de pagamento; GFIP; DIRF; CAT e PPP). 

 



  

 

SAAN Quadra 03, nº 1300 – Tel: (61) 3234-8603 / 3233-9922  FAX: (61) 3233-8338 

CEP 70.632-300 – Brasília – Distrito Federal 

www.seac-df.com.br  -  www.sindesp-df.com.br 

02. Das informações – Visão Geral do Sistema 
 

- fluxo das informações – considerações gerais 

- eventos cadastrais: cadastro do contribuinte/rubricas/cargo/função/lotação/cadastramento 

inicial 

-eventos trabalhistas, folha de pagamento e orientações 

- rotinas gerais. 

 

03. Expectativas e vigência 
 

- Programa de Unificação de Crédito – PUC 

- Cronograma (Circular CEF nº 657/14) 

- Penalidades (Lei nº 12.873/14) 

- Tabelas do eSocial 

- Sequenciamento lógico 

- Eventos da carga inicial 

- Eventos da folha de pagamento 

- RET – Registro de Eventos Tempestivos 

- Envio dos Arquivos via Web Service 

 

04. eSocial X Folha de Pagamento 
 

- proposta do novo formato da folha de pagamento 

- estudo da tabela de rubricas da folha de pagamento – classificação da natureza salarial ou 

indenizatória das verbas trabalhistas 

- vinculação da tabela de incidências da empresa e a tabela de incidência padrão da eSocial 

- padronização das rubricas 

- análise das verbas discutidas judicialmente 

 

05. eSocial X Eventos Trabalhistas 
 

- cadastramento inicial do vínculo 

- admissão de empregados e estagiários, férias e aviso prévio 

- alteração de dados cadastrais e contratuais 

- estabilidades legais e convencionais 

- funções e atribuições do cargo 

- Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) 

- movimentações temporárias e definitivas: acidente de trabalho, doença, aposentadoria por 

invalidez, salário maternidade, rescisões de contrato de trabalho, entre outras 

- punições disciplinares: advertências e suspensões 

 

06. eSocial X Obrigações Previdenciárias 
 

- criação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP Eletrônico 

- informações sobre aposentadoria especial e agentes nocivos 

- Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT) 

- matrícula CEI de obra de construção civil e de empregador pessoa física 
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07. eSocial X Prestadores de Serviços (os terceirizados da empresa) 
 

- obrigação de informações pelo tomador e prestador de serviços 

- retenção de 11% do INSS – Lei nº 9.711/98 

 

08. Demais bases de cálculo de contribuição previdenciária 
- comercialização de produção rural 

- receita de eventos desportivos e patrocínio – futebol profissional 

- valores pagos a cooperativa de trabalho 

 

09. eSocial x Reclamatórias Trabalhistas 
 

10. DCTF Previdenciária – considerações gerais. 
 

 

METODOLOGIA DO CURSO: 
 

Aula Teórica e Prática 
 

� Aplicação da legislação pertinente ao assunto, estudos de casos, compartilhamento de 

experiências, saneamento de dúvidas no local e por e-mail, com apresentação prévia do PVA 

para o módulo do eSocial; a demonstração atenderá o solicitado pela Receita Federal via web 

service. 

 

Necessidades para o Curso: 
 

• TRAZER NOTEBOOK (Indispensável) 
 

Custos por pessoa (empresa associada): R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  
 
Número máximo de alunos: 35 (trinta e cinco). 
 

O que está incluso: Almoço, lanche da tarde e Certificado ao final do Curso. 
 

As empresas deverão enviar para o sindicato, impreterivelmente até o dia 25 de 
setembro de 2014, via e-mail (seac@seac-df.com.br e/ou sindesp@sindesp-df.com.br) os 

nomes completos dos interessados e o cargo que ocupam na empresa. 

 

Data de pagamento do boleto que também será enviado por email: 30/09/2014. 
 


