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Ministrante

Professor, consultor trabalhista e criador da página E agora, DP?

Formado em Gestão de Recursos, especialista em Departamento Pessoal e
Legislação Trabalhista e pós-graduando em Recuperação de Créditos
Tributários, possui vasta experiência em escritório contábil, na área
trabalhista e na implantação do eSocial.

Ministra treinamentos nas áreas de eSocial, DCTFWeb, Per/DComp e LGPD.

contato@eagoradp.com.br

linkedin.com/in/guilherme-santos-dp

https://instagram.com/ajuda.dp

Guilherme Santos
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O que veremos nessa especialização?

Especialista em eSocial – Domínio Folha

Aula 
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Eventos de Tabela Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos Novidades eSocial 2023

Acesse o cronograma completo:

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242
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• Fim do Código de Acesso

• Substituição da RAIS 

• eSocial sem Movimento

• Leiaute S-1.1

• IRRF no eSocial/DCTFWeb

• Reclamatórias Trabalhistas

• FGTS Digital

O que entenderemos nesse treinamento?

Novidades eSocial 2023
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Novidades no eSocial
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Fim do Código de Acesso

O código de acesso do eSocial será descontinuado em 11/11/2022 e o login passará a ser
exclusivo pelo GovBR, com nível prata e ouro.

 Empregador do Simples Nacional com até 1 empregado;
 Doméstico, MEI e Segurado Especial.

https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/esocial-web-e-app-
empregador-domestico-codigo-de-acesso-sera-descontinuado-e-login-
sera-exclusivo-pela-conta-gov-br-niveis-ouro-e-prata-a-partir-de-12-12-
2022
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Substituição da RAIS

A RAIS passou a ser substituída pelas informações do eSocial (eventos não periódicos e
periódicos) desde o ano base 2019, primeiramente para os grupos 1 e 2.

A partir do ano base 2022 a obrigação é substituída também para o grupo 3. Para o grupo 4
a substituição ocorre a partir do ano base 2023.

Art. 145 da Portaria 671, de 08/11/2021 e Portaria 895, de 07/12/2021
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eSocial sem Movimento

O envio do evento S-1299 sem movimento anualmente em Janeiro deixa de ser obrigatório
a partir de 2023.

O eSocial sem movimento permanece sendo obrigatório:
 No primeiro mês de obrigatoriedade (Fase 3 e DCTFWeb);
 No primeiro mês em que ocorrer a falta de movimentação.

Art. 10 da IN RFB 2.094, de 15/07/2022
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Leiaute S-1.1

Em 06 de outubro de 2022 foi aprovada a versão S-1.1 do leiaute do eSocial e a nova versão
do Manual de Orientação do eSocial (MOS), cujo implantação ocorre em 16/01/2023 com
convivência de versão até 19/03/2023 (2 meses).

A versão contempla as NDEs:
 NDE S-1.0 02/2021 – Reclamatórias Trabalhistas (integralmente)
 NDE S-1.0 01/2021 – IR sobre Rendimentos do Trabalho (parcialmente)

Portaria Conjunta MTP/RFB/ME nº 33, de 06 de outubro de 2022
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IRRF no eSocial / DCTFWeb

Com a entrada do novo leiaute do eSocial, temos também a “entrada” do IRRF e PIS sobre
Folha no eSocial, a partir dos fatos geradores de 01/03/2023.

Já a DCTFWeb passa a substituir a DCTF como instrumento de confissão de dívida e
constituição dos créditos de IRRF, IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins a partir de Maio/2023.

Art. 19-A da IN RFB 2.094, de 15/07/2022



11

Reclamatórias Trabalhistas

Outra grande mudança trazida pela entrada do novo leiaute do eSocial é a substituição da
GFIP de Reclamatória Trabalhista pela DCTFWeb, a partir de Janeiro/2023.

As informações de processos trabalhistas passam a ser declaradas no eSocial nos eventos:
 S-2500 – Processo Trabalhista
 S-2501 – Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista
 S-3500 – Exclusão de Evento – Processo Trabalhista
 S-5501 – Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista

Art. 19 da IN RFB 2.094, de 15/07/2022
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FGTS Digital

A grande promessa de mudança e que irá trazer o fim definitivo da GFIP está em fase de
homologação.

A entrada da produção restrita está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2023
e a limitada/substituição no segundo semestre de 2023.

Não há publicações oficiais quanto a data de entrada.
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Como se manter atualizado?

Estaremos juntos com vocês em todas essas mudanças já previstas e as que vierem!

https://instagram.com/centraldesolucoes_tr

https://instagram.com/ajuda.dp

https://www.youtube.com/channel/UC0wj8Z0ypKzfKEzOD0zffFA

https://instagram.com/centraldesolucoes_tr
https://instagram.com/ajuda.dp
https://www.youtube.com/channel/UC0wj8Z0ypKzfKEzOD0zffFA


Obrigado!


