CARTILHA DE
NOVOS PROCEDIMENTOS
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O QUEÉÉO
O E-SOCIAL?
E-SOCIAL?
O QUE

Nova forma de enviar ao Governo (Ministério do Trabalho, Receita
Federal,, Previdência Social e Caixa Econômica Federal (gestora do
FGTS), as informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias para um
ÚNICO BANCO DE DADOS na internet.
O eSocial foi instituído pelo Decreto 8.373/14 e mais detalhes estão no portal
www.esocial.gov.br .
Serão mais de 40 (quarenta) tipos de arquivos diferentes, com
informações muito detalhadas sobre as relações trabalhistas.
Todos os sistemas de gestão de pessoas do Brasil serão alterados em função
do eSocial.
O eSocial está previsto para começar em julho de 2018 para a grande maioria
das empresas. As empresas com faturamento superior a 78 milhões ano já
iniciou no eSocial desde janeiro/2018.
Vários procedimentos internos precisam ser mudados, pois haverá um
detalhamento muito grande no envio das informações.
Fique atento às NOVAS ORIENTAÇÕES sobre os procedimentos que
precisarão ser seguidos para evitar AUTUAÇÕES e MULTAS à empresa!
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OS OBJETIVOS DO E-SOCIAL
QUAIS OS OBJETIVOS DO ESOCIAL?

Para os trabalhadores: Garantia de Direitos. Os trabalhadores terão acesso a
todos os dados da sua relação laboral com o empregador através da internet.
Para o Governo: Maior poder de fiscalização na garantia de direitos dos
trabalhadores e exigência do cumprimento das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias pelo empregador.
Para os empregadores: simplificação de processos, porém esta simplificação
só virá quando todos os procedimentos estiverem adequados ao eSocial.
E para apresentar o que precisa ser mudado, elaboramos esta CARTILHA
DE NOVOS PROCEDIMENTOS, que deverá ser observada.
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E-SOCIAL-DÚVIDAS?
E-SOCIAL – DÚVIDAS?
CARTILHA DE
NOVOS PROCEDIMENTOS
A PARTIR DE: agosto/2018
Em caso de Dúvidas, entre em
conosco:
(19) 3324.2934 / 3044.0065
ws@wsassessoriacontabil.com.br
dp@wsassessoriacontabil.com.br
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CERTIFICADO DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL
Para enviar as informações ao e-Social, recomendamos
que os empregadores possuam certificado digital válido
de padrão ICP Brasil, e-CPF (em nome do sócio
responsável na Receita Federal) ou e-CNPJ , de tipo A1
ou A3. Empregadores domésticos continuarão utilizando
o site com o código de acesso.
O uso do certificado digital traz segurança no envio das
informações.
Aqueles que já possuem certificado digital não
precisarão adquirir um novo. Basta apenas que o
certificado atual esteja dentro da validade e no padrão
ICP Brasil.
Atenção também deve ser dada quanto a validade do
certificado
digital.
Importante
renová-lo
antecipadamente.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES
ASSUNTO, FAVOR NOS CONTATAR.

SOBRE

O
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ADMISSÕES
ADMISSÕES

As contratações nas empresas privadas serão informadas no eSocial
ANTES da Admissão!
Toda documentação relativa a contratação de empregado, bem como
a Carteira de Trabalho e a ficha de registro devidamente
preenchida (vide modelo na página 7 e 8) deverá ser entregue ao
escritório contábil nos seguintes prazos:
a) Até 5 funcionários – com 3 dias de antecedência da admissão
b) De 6 a 10 funcionários – com 5 dias de antecedência da admissão
c) Acima de 10 funcionários – consultar o escritório
Os documentos deverão ser assinados pelo empregado e
empregador ATÉ um dia antes da admissão.
Em relação ao empregado que será contratado, antes da admissão
deverá ser feita a QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
(consistência das informações de PIS/CPF/NOME/DATA DE
NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br. Orientaremos para que
o próprio candidato ou o empregador realize esse procedimento, a
fim de identificar previamente possíveis problemas cadastrais que
possam impedir a admissão do empregado. Caso seja apresentado
algum erro relativo ao cadastro do candidato, ele próprio deverá
corrigir os dados antes da contratação. Havendo problema
cadastral não solucionado fica impossibilitado o registro do
empregado.
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ADMISSÕES
ADMISSÕES
Orientamos a solicitar RG, CPF e PIS do candidato para realização da
QUALIFICAÇÃO CADASTRAL, informando que tal procedimento
faz parte do processo seletivo.
ATENÇÃO: NÃO ASSUMIR COMPROMISSO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM O CANDIDATO ANTES DA
QAULIFICAÇÃO
CADASTRAL
E
DO
EFETIVO
REGISTRO.
O empregado deverá fazer o Exame Médico Admissional
(ASO) antes da contratação.
Os empregados contratados que possuam filhos como dependentes
deverá apresentar o CPF do respectivo filho juntamente com a
documentação enviada para registro. Caso o filho não possua CPF o
candidato deverá providenciá-lo antes da admissão. Todos os
dependentes devem possuir CPF independente da idade.
Caso o candidato possua cônjuge o nome deste deverá estar com o
cadastro atualizado e correto junto ao CPF e RG (Exemplo: mulher
que casa e altera o nome).
Havendo condenação trabalhista que reconheça vínculo empregatício
de forma retroativa, a empresa deverá seguir as orientações desta
página e da página anterior (exceto em relação aos procedimento
quanto a qualificação cadastral).
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FICHA DE REGISTRO - MODELO
FICHA DE REGISTRO - MODELO
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FICHA DE REGISTRO - MODELO
FICHA DE REGISTRO - MODELO
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DESLIGAMENTOS
DESLIGAMENTOS

Todos os desligamentos ocorridos devem ser informados ao
escritório contábil no mesmo dia, independente do tipo de
dispensa.
Caso a empresa tenha uma previsão de desligamentos,
orientamos a comunicar o escritório com a máxima
antecedência possível.
Em todos os casos, o empregado deve fazer o Exame
Demissional, devendo o mesmo ser enviado ao escritório
contábil no prazo máximo de 5 dias contados da data do
desligamento.
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FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO

As informações para a folha de pagamento devem ser
enviadas ao escritório no máximo até o dia 25 de cada
mês. Caso o dia 25 recaia em dia considerado não útil,
as informações deverão ser repassadas até o dia útil
imediatamente anterior.
Caso as informações da folha sejam enviadas após o
prazo acima o escritório contábil ficará isento das
responsabilidades e consequências que possam advir
em decorrência do atraso das informações.
Sendo necessário o reprocessamento da folha
(retrabalho), haverá a cobrança de honorários
adicionais, sem prejuízo de eventuais penalidades que
podem ser geradas à empresa.
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DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE
DECLARAÇÃO
DEFINS
ENCARGOS
DE FAMÍLIA
FAMÍLIA
PARA
DE IMPOSTO
DE
PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA
RENDA

Todos os dependentes deverão ter CPF, cuja informação deverá ser
repassada ao escritório. Se eventualmente determinado dependente
não possuir CPF a empresa deverá orientar o funcionário a
providenciar.
Em caso de dependentes em comum (entre cônjuges), a Declaração
deverá ter a assinatura do cônjuge (conforme Instrução Normativa
RFB 1.500/2014, artigo 90). Vide modelo na página 13.
Quem paga pensão alimentícia não pode deduzir como dependente
o próprio beneficiado com a pensão.
Será obrigatório informar todos os dependentes no eSocial.
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MODELO DE DECLARAÇÃO –
SALÁRIO FAMÍLIA
MODELO DECLARAÇÃO – SALÁRIO FAMÍLIA
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RELAÇÃO
DEPENDENTES
– IN
RELAÇÃO
DEDE
DEPENDENTES
– IN 1.500/2014
1.500/14
IN RFB 1.500/2014
Art. 90. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por período menor se da
união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 (vinte e um) anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 (vinte e um) anos, desde que o contribuinte detenha a guarda
judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1º As pessoas elencadas nos incisos III e V do caput podem ser consideradas dependentes quando maiores até 24 (vinte e
quatro) anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º (segundo) grau.
§ 2º Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
§ 3º No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como dependentes, os que ficarem sob sua guarda em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4º O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança
na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5º É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da base de cálculo de mais
de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário.
§ 6º Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte pagadora os
dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo, devendo a declaração ser firmada por
ambos os cônjuges, no caso de dependentes comuns.
§ 7º Na DAA pode ser considerado dependente aquele que, no decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro
cônjuge para fins do imposto mensal, observado o disposto no § 5º.
§ 8º Para fins do disposto no inciso II do caput, considera-se também dependente o companheiro ou companheira de união
homoafetiva.
Art 91 – (...)
§ 3º As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração, observado o limite previsto no art. 23.
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ALTERAÇÕES CADASTRAIS
ALTERAÇÕES CADASTRAIS

É necessário uma atualização no cadastro de todos
os trabalhadores. Portanto, a empresa deve enviar as
informações que já foram solicitadas pelo escritório
contábil no prazo máximo até 10/09/2018.
O não envio de tais informações no prazo acima
sujeitará a empresa à penalidades (conforme página
31), ficando o escritório contábil isento de qualquer
responsabilidade.
Sempre que houver alteração cadastral do empregado, tais
como endereço, estado civil, grau de instrução entre outros,
tal informação deverá ser repassada imediatamente ao
escritório contábil para envio ao eSocial.
Orientamos a empresa a comunicar seus empregados por
escrito,
notificando-os a comunicar imediatamente
qualquer alteração cadastral, conforme tela abaixo:
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ALTERAÇÕES CADASTRAIS QUE DEVEM
SER INFORMADAS
ALTERAÇÕES CADASTRAIS QUE DEVEM SER
INFORMADAS

COLAR TELA CADASTRO DO E-SOCIAL
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CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS

A contratação de Estrangeiros também deve
ser informada com detalhes ao eSocial.
Antes da contratação de estrangeiros, avisenos para solicitar as informações corretas.
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FÉRIAS
FÉRIAS

As férias devem ser avisadas com 30 dias de antecedência ao
trabalhador, conforme consta na CLT. Porém, ao escritório as férias
devem ser comunicadas com antecedência de no mínimo 45 dias.
As férias devem ser pagas no máximo dois dias úteis antes do
início do gozo.
Os pagamentos serão informados no eSocial, no mês em que
ocorrerem. O afastamento e o retorno das férias também serão
informados no eSocial.
A escala de férias deverá ser solicitada ao escritório sempre que a
empresa entender necessário, sendo que a programação deverá ser
comunicada ao escritório contábil no prazo acima (mínimo 45
dias).
A obrigatoriedade de controle e programação de férias é de
responsabilidade da empresa.
Caso haja alteração na escala avisar o escritório contábil,
respeitando o prazo acima.
Caso o escritório não seja avisado com antecedência ora prevista,
o empregador pode ser autuado pela não informação no prazo
devido, além de estar sujeito à cobrança de honorários adicionais
por conta de retrabalho.
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AFASTAMENTOS
AFASTAMENTOS

Atestado médico com afastamento do trabalho a partir de 03 (três)
dias deverão ser informados no eSocial. Portanto, o respectivo
atestado deve ser enviado ao escritório contábil no prazo máximo de
48 horas contadas da data de emissão do atestado.
Outros afastamentos como licença-maternidade, licença-paternidade,
etc também precisarão ser informados no E-Social e a entrega do
atestado médico ao escritório contábil deve respeitar o prazo acima.
Atestado médico referente a acidente de trabalho deverá ser
repassado ao escritório contábil imediatamente. Vale lembrar, que o
acidente no trajeto de ida ou retorno para o trabalho também é
considerado acidente de trabalho.
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EMENDAR FÉRIAS COM
AFASTAMENTO A PARTIR DE 30 DIAS
EMENDAR FÉRIAS COM AFASTAMENTOS A
PARTIR DE 30 DIAS

Para emendar as férias com o fim do afastamento , o
início do período de gozo só poderá iniciar
respeitado o prazo de 2 dias úteis para pagamento,
bem como de dia já compensado, ou seja, o
empregado deverá trabalhar os dias necessários pós
afastamento para depois sair de férias.
Importa sublinhar que o aviso de férias deve ser
comunicado ao empregado no mínimo 30 (trinta)
dias antes, independente se o empregado tiver
afastado.
Reforçamos que tanto o exame médico de retorno,
quanto o pagamento e o gozo de férias precisarão ser
informados no eSocial.
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CONTRATAÇÃO DE AUTONÔMOS
CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMOS
A contratação de autônomos deve ser comunicada ao escritório
contábil com o prazo de no mínimo 3 dias de antecedência, pois será
necessário fazer a qualificação cadastral, devendo ser enviado os
seguintes documentos:
1.
CPF
2.
PIS/PASEP/NIT
3.
DATA DE NASCIMENTO
4.
Certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, se
o caso, (apenas se estes forem dependentes). Havendo
dependentes será necessário o CPF de todos.
Caso haja algum erro na qualificação cadastral caberá ao autônomo
providenciar a devida regularização e enviar novamente para o
escritório, observando a documentação e prazo acima.
Se declarar Dependentes, será necessário preencher a Declaração de
Encargos para Fins de Imposto de Renda que será enviada pelo
escritório.
Identificar a atividade para a CBO, informando a descrição das
funções a serem exercidas.
Se trouxer comprovante que já contribuiu para outras fontes
pagadoras, será necessário que esse comprovante identifique o CNPJ
da empresa, o valor recebido e o valor descontado de INSS.
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CONTRATAÇÃO DE MEI – MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
CONTRATAÇÃO DE MEI –
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A Contratação de MEI para os serviços de Hidráulica,
Elétrica, Pintura, Carpintaria, Alvenaria, e Manutenção ou
Reparo de Veículos, deverá ser informada no eSocial pelo
contratante. Nesse caso, a empresa deverá repassar as
informações ao escritório contábil, observando as
orientações descritas na página anterior ”CONTRATAÇÃO
DE AUTÔNOMOS”.
Na contratação dos serviços acima citados, haverá a
incidência de contribuição patronal previdenciária no valor
de 20% da remuneração paga ao MEI.
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EXAMES MÉDICOS
EXAMES MÉDICOS

Todos os empregados deverão fazer os exames médicos, que serão informados
no eSocial.
Exame Admissional: antes da admissão
Exame Periódicos: nos prazos previstos no laudo da clínica médica
ocupacional
Exame Demissional: logo após o comunicado do desligamento. Caso este
exame dê o laudo de INAPTO, o empregado não poderá ser dispensado,
devendo ser encaminhado para perícia médica do INSS.
Exame de Mudança de Cargo: deve ser feito antes da mudança.
Exame de Retorno de Afastamento: deve ser feito o Exame no primeiro
dia imediato de retorno, em caso de afastamentos por 30 dias ou mais em
doença, acidente ou parto (NR 7, item 7.4.3.3)
Exames complementares: conforme previsto nos laudos, se houver
necessidade. O empregado deverá fazer os exames complementares dentro
dos prazos previstos no laudo da clínica médica ocupacional.
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LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO
LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS
TRABALHO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO

O LTCAT precisa ser atualizado, já que suas informações
serão transmitidas ao eSocial (descrição de todos os
ambientes de trabalho, todos os riscos e uso de EPI). Nesse
caso, a empresa deverá contratar uma clínica de saúde
ocupacional.
Na contratação de empresas terceirizadas com cessão de
mão de obra os laudos dessas empresas deverão ser
solicitados pelo contratante para que seja informado o
ambiente com riscos da contratada (IN RFB 971/09, art 291).
Os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) serão
informados com seus respectivos CA (Certificados de
Aprovação). Assim, a empresa deve se atentar em adquirir
EPI’s que possuam esse certificado de aprovação.
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PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO
DOS RISCOS AMBIENTAIS
PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS
RISCOS AMBIENTAIS
A empresa deve providenciar o laudo do PPRA, o
qual analisa as condições do ambiente de trabalho e
que deverá ser informado no E-Social.
O PPRA é elaborado por um clínica de saúde
ocupacional ou profissional da área (como
engenheiro/técnico de segurança do trabalho) e deve
ser enviado ao escritório contábil até o prazo
máximo de 30/11/2018.
Qualquer alteração no ambiente de trabalho sujeita a
empresa a um novo PPRA, tais como alteração de
endereço ou atividade da empresa, criação de um
novo setor, etc, devendo o novo laudo de PPRA ser
enviado ao escritório dentro do mês da ocorrência.
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CAT
COMUNICAÇÃO
DE ACIDENTE
CAT –– COMUNICAÇÃO
DE ACIDENTE
DE
DE
TRABALHO E PPP – PERFIL
TRABALHO E PPP – PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
A CAT passará a ser elaborada dentro do eSocial. Para isso,
será necessário informar todos os acidentes de trabalho no
mesmo dia (em caso de morte) ou no primeiro dia útil após o
acidente.
Portanto, a informação deve ser repassada imediatamente ao
escritório contábil para que possamos enviar as informações
ao eSocial.
O PPP passará a ser eletrônico a partir do eSocial e ele
contém todas as atividades que o empregado desempenha. A
emissão do PPP será realizada através do PPRA, o qual deve
ser elaborado uma clinica de saúde ocupacional ou com
profissional da área.
O trabalhador terá acesso aos dados do seu PPP.
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CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A contratação de estagiários deve obedecer a lei 11.788/08 e
serão enviadas as informações respectivas no eSocial.
Os estagiários devem fazer Exame Médico Admissional,
Periódico e Demissional.
O supervisor do estágio deve ter formação na área do curso
do estagiário (se de nível superior) ou experiência profissional
na área. Do supervisor deve ser informado o CPF e o grau de
instrução.
O supervisor só pode supervisionar até 10 (dez) estagiários.
Deve ser enviado ao escritório contábil o contrato de estágio
e a ficha de admissão, conforme consta nas página 8 e 9.
O prazo para envio ao escritório das informações referente
ao contrato de estágio devem obedecer ao constante na página
de 6 - “ADMISSÕES”.
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COTAS DE APRENDIZES E PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA (PCD)
COTAS DE APRENDIZES E PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA (PCD)

Aprendiz – de 14 a 18 anos.
Os empregadores que se enquadrarem na lei
10.097/2000 (lei do menor aprendiz) devem cumprir
as cotas de Aprendizes (acima de 50 empregados de
5% a 15% do total do quadro). Para maiores
esclarecimentos consultar o escritório contábil.
A lei 8213/1991 trata das cotas de Pessoas com
Deficiência (PCD), estando obrigadas a cumpri-la as
empresas com mais de 100 empregados. Para maiores
esclarecimentos consultar o escritório contábil.
Caso haja desligamento de algum aprendiz ou PCD,
deve haver imediata contratação de outro (para as
empresas obrigadas), a fim de evitar autuações por
parte do Ministério do Trabalho.
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E
JUDICIAIS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

Caso haja algum processo administrativo ou judicial
que suspenda a não tributação ou não retenção
de tributos, deverá ser informado no eSocial,
devendo a informação respectiva ser repassada ao
escritório contábil dentro do mês.
Este processo deverá ser analisado pelo setor jurídico
da empresa para análise e verificação das informações.
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TRIBUTAÇÕES E CLÁUSULAS DE
TRIBUTAÇÕES
E CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO
CONVENÇÕES
COLETIVA

Não será permitido evitar tributação de INSS, FGTS
ou Imposto de Renda que não esteja prevista na
legislação (salvo se houver processo).
Todas as cláusulas de Acordo ou Convenção Coletiva
de Trabalho precisarão ser cumpridas. É de
responsabilidade da empresa a ciência das cláusulas da
convenção ou acordo coletivo e o seu devido
cumprimento.
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MULTAS DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
MULTAS E AUTUAÇÕES DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
Admissão fora do prazo = R$ 3.000,00 (empresas normais) ou R$ 800,00 (ME e EPP). Em
caso de reincidência a multa pode ser majorada (lei 13467/2017)
Pagamento de Rescisão Fora do Prazo de 10 dias = 1 salário para o empregado + R$
170,26 (art. 477, §8º da CLT)
Pagamento de Férias fora do prazo: 1 valor de férias para o empregado + 170,26 (art.
129, 152 e 153 da CLT)
Infrações previdenciárias = R$ 300,49 a R$ 228.402,57 (2017) – (Portaria 08/2017 do
Ministério da Fazenda)
Duração do Trabalho = R$ 40,25 a R$ 4.025,33 (art. 57, 74 e 75 da CLT)
Medicina do Trabalho (não fazer exames médicos) = R$ 402,53 a R$ 4.025,33 (art. 154, 200
e 201 da CLT)
Segurança do Trabalho (não fazer laudos) = R$ 670,89 a 6.708,59 (art. 154, 200 e 201 da
CLT)
Atraso no envio das informações ao E-Social = R$ 1.812,87
OS VALORES ACIMA PODERÃO SOFRER REAJUSTES
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REPROCESSAMENTO DE
DECLARAÇÕES
E DOCUMENTOS
Reprocessamento
de

Declarações e Documentos

O reprocessamento de folha de pagamento, férias, guia
de FGTS/SEFIP, declarações acessórias (tais como DIRF,
RAIS, CAGED, entre outras) por parte do escritório
contábil, poderá ter a cobrança de honorários
adicionais, o que deverá ser previamente acordado
entre as partes.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que recebi a presente cartilha com os novos procedimentos a
serem seguidos em função do eSocial.
Comprometo-me a enviar as informações conforme as
orientações previstas nesta Cartilha para implantação do eSocial.

novas

Declaro estar ciente do risco de autuação pelo não cumprimento das
orientações dispostas na presente cartilha, bem como na legislação
pertinente, isentando o escritório contábil de qualquer responsabilidade
jurídica.
Declaro também estar ciente do eventual pagamento de honorário
adicional em caso de retrabalho.
Local, data: __________________________, _____/_____/________.
Nome: ___________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________

* ** Essa página deverá ser assinada e entregue
ao escritório contábil.
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