
Certificado Digital e eSocial:
Exigências e Impactos!
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Certificado Digital

O que é?
É a identidade digital da pessoa física e jurídica que além de personificar o cidadão na rede
mundial de computadores, garante, por força da legislação atual, validade jurídica aos atos
praticados com o seu uso.
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Certificado Digital

Quais são suas aplicações?
Troca de informações com a Receita Federal

Validar as transações eletrônicas como eSocial e SPED

Emitir nota fiscal eletrônica (NFe)

Declarar digitalmente as obrigações acessórias

Acesso a Conectividade Social

Assinatura de contratos digitais

Operações bancárias virtuais

Declaração de Imposto de Renda
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Certificado Digital

Quais são os tipos de certificados disponíveis?
A1 - Disponível apenas de forma digital (direto no computador) e com validade de 1 ano.

A3 - Disponível em cartão (smartcard) ou token e pode ter validade de 1, 2 ou 3 anos. Para
este modelo é possível, na renovação, utilizar a mídia atual do cliente.
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Posso tirar segunda via?
Não é possível emitir segunda via do certificado.

Em caso de perda ou extravio procure o agente emissor e solicite a revogação do mesmo.

Alguns cuidados importantes:

Sempre mantenha uma cópia de backup do certificado A1.

Evite errar repetidamente a senha para não bloquear o certificado.

Não passe a senha para outras pessoas.

Não dobre o Smartcard ou danifique a mídia.

Guarde a mídia sempre em local seguro.
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Certificado Digital
eSocial - http://portal.esocial.gov.br

O Decreto nº 8373/2014 instituiu o ”Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)”.

O que será informado ao governo através desse sistema?

Vínculo

Contribuições previdenciárias

Folha de pagamento

Comunicações de acidente de trabalho

Aviso prévio

Escriturações fiscais

 Informações sobre o FGTS.

6



Certificado Digital
eSocial Empresas - Sistemas do Governo Federal que serão 
substituídos pelo eSocial Empresas

 GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social

 CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados para controlar as admissões e 
demissões de empregados sob o regime da CLT

 RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.

 LRE - Livro de Registro de Empregados

 CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho

 CD - Comunicação de Dispensa

 CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social

 PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

 DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido 
na Fonte

 DCTF - Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais

 QHT – Quadro de Horário de Trabalho

 MANAD – Manual Normativo de Arquivos 
Digitais

 Folha de pagamento

 GRF – Guia de Recolhimento do FGTS

 GPS – Guia da Previdência Social
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Certificado Digital
eSocial – Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões
 Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do empregador e 

tabelas

 Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações relativas aos 
trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos), como admissões, 
afastamentos e desligamentos

 Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento

 Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada

 Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador

http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018



Certificado Digital
eSocial – Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e 
pessoas físicas (que possuam empregados)
 Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do empregador e 

tabelas

 Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações relativas aos 
trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não periódicos), como admissões, 
afastamentos e desligamentos

 Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento

 Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada

 Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador

http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018



Certificado Digital
eSocial – Etapa 3 – Jan/2019 - Entes Públicos
 Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos órgãos, ou seja, cadastros dos empregadores e 

tabelas

 Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam a ser obrigadas a enviar informações relativas aos 
servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos não periódicos) Ex: admissões, afastamentos e 
desligamentos

 Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento

 Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informações à Previdência) e compensação cruzada

 Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador

http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018



Certificado Digital

eSocial – Cronograma
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Certificado Digital

Contatos
Fernando Gomes Pardini – 11 98257-3382

Fábio Passos Padula – 11 97592-9096

E-mail: idigitalcertificados@gmail.com

Site: www.idigitalcertificados.com.br

Endereço: Rua Jorge Caixe, 171, Sala 4, Jardim Nomura – Cotia, SP - 06716-690
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