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Em resumo

Publicada no DOU de 3 de outubro de 2016, a Resolução CGES 6, de 28 de setembro de 2016, que aprova a 
nova versão do Manual de Orientação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

Em Detalhes

O Comitê Gestor do eSocial 
aprovou ontem, por meio da 
Resolução CGES 6/2016, a 
versão 2.2 do Manual de 
Orientação do eSocial.

Mesmo com a disponibilização 
do Leiaute 2.2 em setembro 
passado (Resolução 5, de 2 de 
setembro de 2016), todos 
aguardavam a publicação do 
Manual, haja vista as 
importantes orientações 
direcionadas ao  
empregador/contribuinte para 
cumprimento de suas novas 
obrigações acessórias.

De fato, no novo Manual, assim 
como nos anteriores, foram 
tecidos maiores esclarecimentos 
acerca de eventos, regras, 
prazos de envio, 
operacionalização, formas de 
identificação, retificação e 
alteração de dados enviados, 
além de questões técnicas 
diversas. 

Em linhas gerais, dentre as 
principais alterações trazidas 
pelo novo Manual, além do 
Leiaute 2.2, quando
comparados à última versão, 
podemos citar:

• Inclusão de informações 
complementares e eventos 
destinados exclusivamente 
a órgãos públicos, tais 
como o “S-1035 –
Carreiras Públicas”, “S-
2400 – Cadastro de 
Benefícios”  e  “S-1207 –
Benefícios Previdenciários 
– RPPS”;

• Exclusão do evento “S-
1220 – Pagamentos a 
Beneficiários não 
identificados”;

• Ajustes nas informações 
do FAP, que a partir de 
2016 passaram a enfocar o 
estabelecimento;

• Informações adicionais 
acerca da contratação de 
trabalhadores 
temporários, aprendizes e 
profissionais com 
deficiência/reabilitados, 
para fins de 
preenchimento de cotas;

• Informações adicionais 
relacionadas aos registros 
de comercialização da 
produção rural pessoa 
física;

• Orientações adicionais 
quanto aos eventos de 
Saúde e Segurança do 
Trabalhador;

• Novas opções de rubricas 
de pagamentos, dentre 
elas “1080- Stock Option" 
e 2801 - Quarentena 
remunerada“;

• Detalhamentos acerca de 
(i) pagamentos parciais 
(regime de caixa e de 
competência),                    
(ii) antecipação de férias, 
(iii) pagamentos em 
competências anteriores 
ao início da 
obrigatoriedade, mas 
efetivados na vigência do 
eSocial, (iv) além de 
pagamentos efetivados 
após a data de 
desligamento do 
trabalhador;

• Alterações diversas nas 
regras de validação dos 
eventos que compõem o 
eSocial.

Implicações

Com a publicação do novo 
Manual, tornou-se muito 
importante que as organizações 
reavaliem seus sistemas de 
folha de pagamento, de 
medicina e segurança, bem 
como processos
e procedimentos, a fim de 
identificarem eventuais ajustes 
e adequações necessárias, tanto 
no que diz respeito ao 
cumprimento de prazos e 
legislação como também para 
padronização da apresentação 
ao Governo.

www.pwc.com



Labor & Social Security Update
PwC Brasil

Vamos falar

Para uma discussão mais profunda de como os temas abordados podem afetar o seu negócio ou mesmo para 
conhecer a mais recente solução da PwC Brasil em relação à administração, controle e análise das obrigações 
e risco decorrentes deste assunto, entre em contato:

www.pwc.com

Marcel Cordeiro, Partner
São Paulo - SP
+ 55 11 3674-2276
marcel.cordeiro@br.pwc.com

Guilherme Momesso, Sr. Manager
São Paulo - SP
+ 55 11 3674-3408
guilherme.momesso@br.pwc.com

Suellen Cupertino, Manager
São Paulo - SP
+ 55 11 3674-2753
suellen.cupertino@br.pwc.com

Alexandre Haruno, Supervisor
São Paulo - SP
+ 55 11 3674-6239
alexandre.Haruno@br.pwc.com

Bruno Almeida, Supervisor 
São Paulo - SP 
+ 55 11 3674-6228
bruno.x.almeida@br.pwc.com

Vinícius Rigon, Supervisor 
São Paulo - SP 
+ 55 11 3674-6238
vinicius.rigon@br.pwc.com

Esta Newsletter é uma publicação PwC de cunho meramente informativo e não contempla toda a legislação e a jurisprudência divulgada no mês. A 

utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos consultores legais da empresa. A consulta do material 

legislativo e judiciário aqui reportados requer a verificação de eventuais alterações posteriores neles introduzidas. Os atos tratados nesta publicação estão 

apresentados de forma resumida. As informações descritas nesta publicação sobre alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça são resumos, não oficiais, efetuados a partir do conteúdo dos boletins informativos e das ementas dos acórdãos disponíveis nos sites 

desses Tribunais. O conteúdo desta publicação não representa uma interpretação da jurisprudência e sua utilização pressupõe a análise do inteiro teor dos 

acórdãos feita por consultores legais.

Todos os direitos autorais reservados a PwC. Permitida a reprodução desde que seja citada a fonte. 

As fotos são parte do banco de imagens da PwC.''

© 2016 PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers 

Contadores Públicos Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma 

pessoa jurídica totalmente separada e independente.

O termo “PwC” refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, 

a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que 

não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga 

pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de 

qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra 

firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma.


