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Prefácio

Conheci o Odair Rocha Fantoni por e-mail. Isto mesmo; por e-mail.

Desde a publicação da primeira versão leiaute do eSocial, em meados de 2013, recebemos milhares de men-
sagens eletrônicas, em sua maioria dúvidas sobre as especificações. Todas essas mensagens foram realmente lidas 
e analisadas pela equipe de desenvolvimento, mas poucas foram respondidas diretamente ao remetente. Não que 
nós não quiséssemos responder a todas especificamente, mas infelizmente não dispúnhamos de gente suficiente 
para dar a devida atenção a todos estes verdadeiros colaboradores. 

Além disso, muitas perguntas eram repetidas, e, por isso tentamos sempre condensá-las e responder 
diretamente no manual do usuário, que considero um excelente instrumento de comunicação da equipe de de-
senvolvimento com este público especializado. Quando as pessoas veem suas dúvidas respondidas na nova versão 
dessa ferramenta, de alguma forma, sentem-se partícipes deste projeto que é, de fato, uma obra de construção 
coletiva.

Porém, as mensagens do Odair logo se destacaram das demais. É que na verdade não eram dúvidas sinceras, 
e sim sugestões disfarçadas. Ele sempre perguntava algo sobre o que estava sendo colocado no projeto, e em 
seguida já lançava uma proposta de melhoria. Outras vezes, não; eram erros mesmo. 

Resolvi então “Googar” o rapaz e logo descobri que se tratava de um consultor de empresas, o que me cau-
sou bastante surpresa, pois suas mensagens sempre externaram uma preocupação muito grande em relação aos 
direitos trabalhistas, sobretudo aqueles relativos à higiene e à saúde do trabalhador. Decidi, naquele momento, 
telefonar diretamente para o Odair. A partir de então, esta parceria se tornou concreta e passamos a conversar 
com maior frequência sobre todas as suas dúvidas/sugestões. Daí, muitas ideias foram aproveitadas e o eSocial 
se tornou o que é hoje.

Em seu livro, o Odair entra no detalhe de cada assunto que aborda, sempre de maneira didática e sistema-
tizada, e mostra também qual a melhor forma de se fazerem as coisas, com um olhar não apenas voltado ao 
cumprimento da norma, mas principalmente atento à sua finalidade. Este é, sem dúvida, seu grande diferencial.

Quero aqui, de público, agradecer a enorme colaboração prestada pelo Odair Rocha Fantoni ao projeto 
eSocial e parabenizá-lo pela iniciativa de, por meio desta obra, compartilhar todo seu conhecimento com aqueles 
que realmente querem participar de forma efetiva desta grande revolução que está acontecendo no mundo do 
trabalho.

José Alberto Maia 
Coordenado eSocial 

Ministério do Trabalho
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Considerações Iniciais 

Desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pelo Decreto-Lei n. 5.452, promulgado pelo 
então presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, o eSocial é, sem dúvida, o instrumento mais importante 
criado quando pensamos nas relações entre empregadores, trabalhadores e governo.

Em razão da riqueza de detalhes existentes em nossas normas, principalmente nas trabalhistas e previden-
ciárias, a fiscalização acaba por ser prejudicada.

Diante deste fato, encontramos um alto índice de ações trabalhistas, além de ações regressivas propostas 
pela União (veja conteúdo a seguir sobre o assunto), que não deveriam existir, caso a legislação fosse rigorosa-
mente cumprida pelos empregadores.

É muito comum verificar, por exemplo, e entre outros, em ações que envolvem indenizações por acidente de 
trabalho, a falta de treinamentos obrigatórios ou, ainda, descaso relacionado ao uso de EPIs.

Assim, percebe-se que existe uma necessidade premente de:

a) mais atenção aos detalhes de nossas normas, por parte dos empregadores;

b) melhorar sensivelmente a fiscalização, não apenas como forma de punição dos empregadores, mas, 
principalmente, buscando a conscientização dos empregadores e seus prepostos.

Neste aspecto, o eSocial, será fundamental, pois, antes mesmo do seu início de vigência, faz com que, 
empregadores, em geral, revisem seus processos e busquem a conformidade necessária em suas respectivas 
atividades. Desta forma, além de propiciar melhores condições de trabalho aos empregados, aos empregadores 
propicia relevante diminuição do passivo trabalhista e previdenciário.

Portanto, o eSocial exige profissionais muito mais preparados e conhecedores, no detalhe, de nossas normas 
e requer um relacionamento maior entre os profissionais dos diversos subsetores de gestão de pessoas.

Não mais será possível um profissional da área de administração de pessoal ser o responsável por todas as 
questões trabalhistas e previdenciárias. O trabalho em conjunto, por exemplo, com os profissionais da área de 
saúde ocupacional e do jurídico, entre outros, será fundamental.

O eSocial, pela sua abrangência — 26 Tabelas do eSocial, 45 leiautes com mais de 2000 campos — não é uma 
ferramenta de fácil utilização e será necessário, para sua compreensão, primeiramente, um elevado conhecimento 
de nossas normas legais (trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e do imposto de renda). 

Por outro lado, o auxílio de um excelente software para gestão de pessoas será fundamental, pois, além 
da geração correta dos arquivos (leiaute dos eventos), mensageria (controle de envios e retornos dos arquivos 
gerados), será extremamente importante o gerenciamento prévio das informações, tarefa esta que considero 
humanamente impossível de ser realizada no detalhe. Portanto, para as empresas que atualmente utilizam, tão 
somente, módulo “folha de pagamento”, aconselhamos a aquisição, pelo menos, dos módulos saúde ocupacional 
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(medicina e segurança no trabalho), treinamento, benefícios e apuração do ponto, que serão fundamentais na 
gestão das informações para o eSocial. Acrescente-se, se possível, o módulo portal do colaborador e portal do 
gestor.

Ainda quanto aos softwares de gestão de pessoas, será extremamente importante que estes sejam desen-
volvidos permitindo acesso remoto, e ideal seria sua concepção fosse full web.

Após um estudo completo do manual do eSocial, que encontra-se disponível em: <http://www.esocial.gov.
br>, desenvolvemos o conceito dos “4 Vértices do eSocial”, cuja finalidade é possibilitar uma visão das necessida-
des para bem atender ao conteúdo solicitado por esta nova obrigação acessória. 

Os “4 Vértices”, cujo conteúdo veremos em detalhe mais adiante neste guia, são os seguintes:

a) 13 Tarefas Prévias

Trata-se das tarefas que todos os empregadores devem realizar antes do eSocial vigorar, cuja não 
realização pode resultar em penalizações já no início do eSocial.

b) Gestão do eSocial

Trata-se de todo o conteúdo que deve ser gerenciado, de preferência por um software de gestão de 
pessoal, a fim de minimizar a possibilidade de penalizações futuras.

c) Geração de arquivos

Trata-se da rotina sistêmica necessária para a geração dos arquivos com os respectivos eventos exi-
gidos pelo eSocial.

d) Mensageria

Trata-se da rotina sistêmica necessária para o envio, ao eSocial, dos arquivos gerados e, respectivos 
retornos, com os aceites ou informações de erros de informações.

Além disso, entendemos que a rotina mensageria também deva ter como função avisar, aos usuários, sobre 
os eventuais erros existentes nos arquivos e apontados pelo eSocial. 

Por fim, também entendemos que o sistema de mensageria deva ter como missão, e talvez seja o mais im-
portante, gerenciar o envio de arquivos simultâneos, que são gerados por uma única ação do usuário. Exemplo: 
ao admitir um empregado, muitas vezes, será necessário o envio, além do respectivo arquivo evento Admissão, 
de outros arquivos, por exemplo, evento Condições Ambientais do Trabalho — Fatores de Risco. Entretanto, estes 
“outros arquivos” só podem ser enviados, após o aceite do arquivo evento Admissão.
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