
Manual eSocial 

 Com o faseamento do eSocial, a partir de janeiro de 2018 estão obrigadas as empresas 
com faturamento superior a 78 milhões a enviar as seguintes 
demonstraremos onde ajustar dentro do sistema Questor.

 Abaixo segue a ordem cronológica de e

S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público
S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
S-1010 – Tabela de Rubricas 
S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias
S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos
S-1040 – Tabela de Funções/Cargos em Comissão
S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1080 – Tabela de Operadores Portuários

 

*S-1000– Informações do Empregador/Contribuinte/Ó

Para ajustar dentro do sistema é preciso ir em
configuração: 
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Manual eSocial – Tabelas Inicias - Janeiro/2018 

Com o faseamento do eSocial, a partir de janeiro de 2018 estão obrigadas as empresas 
com faturamento superior a 78 milhões a enviar as seguintes eventos
demonstraremos onde ajustar dentro do sistema Questor. 

Abaixo segue a ordem cronológica de eventos a serem enviadas: 

Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos 

 
Tabela de Lotações Tributárias 

mpregos Públicos 
Tabela de Funções/Cargos em Comissão 
Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 
Tabela de Operadores Portuários 

Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público: 

Para ajustar dentro do sistema é preciso ir em: configurações/esocial/esocial 

Com o faseamento do eSocial, a partir de janeiro de 2018 estão obrigadas as empresas 
eventos, as quais 

 

onfigurações/esocial/esocial 

 



A partir desta configuração o sistema busca as informações 
enquadramento, dados dos sócios e contadores
empresas(em cadastros\empresas)

* S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

 Para ajustar o evento S
gerenciador de empresas em cadastros
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A partir desta configuração o sistema busca as informações cadastrais da empresa
enquadramento, dados dos sócios e contadores, disponíveis no modulo gerenciador de 

empresas), e os processos judiciais/administrativos. 

Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

Para ajustar o evento S-1005 as informações devem ser revistas n
gerenciador de empresas em cadastros\empresas na aba estabelecimentos: 

 

cadastrais da empresa, 
disponíveis no modulo gerenciador de 

 

 

Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos: 

1005 as informações devem ser revistas no modulo 
 



  

Após os ajustes no modulo da folha de pagamento é necessário verificar em 
configurações\filial o tipo de controle de ponto
contratação de pessoa com deficiência.

Obs. Lembrando que essas informações serão vinculadas somente na matriz.
 
Obras: 

As informações de obras o sistema ira buscar no cadastro disponível em
terceiros\outras empresas
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Após os ajustes no modulo da folha de pagamento é necessário verificar em 
filial o tipo de controle de ponto, indicativo de contratação de menor aprendiz e 

deficiência. 

Obs. Lembrando que essas informações serão vinculadas somente na matriz.

As informações de obras o sistema ira buscar no cadastro disponível em
outras empresas. 

 

Após os ajustes no modulo da folha de pagamento é necessário verificar em 
, indicativo de contratação de menor aprendiz e 

 

Obs. Lembrando que essas informações serão vinculadas somente na matriz. 

As informações de obras o sistema ira buscar no cadastro disponível em: 

 



 
Onde será validado tipo de inscrição x numero de inscrição, após esta 

conferencia, será analisado a configuração da outra empresa em terceiros
empresas. 
 

 
 Neste campo o sistema ira realizar as validações normais d
tomador/prestador/obra alem do tipo de controle do ponto, data da opção da 
desoneração e indicativo de contratação de aprendiz.
 

Obs. Colocar data final nas outras empresas não utilizadas ou baixadas.
 
 RAT X FAP 
 

Para realizar os ajustes no RAT e FAP, é necessário ir em configurações>GPS
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Onde será validado tipo de inscrição x numero de inscrição, após esta 
conferencia, será analisado a configuração da outra empresa em terceiros

Neste campo o sistema ira realizar as validações normais d
tomador/prestador/obra alem do tipo de controle do ponto, data da opção da 
desoneração e indicativo de contratação de aprendiz. 

Obs. Colocar data final nas outras empresas não utilizadas ou baixadas.

Para realizar os ajustes no RAT e FAP, é necessário ir em configurações>GPS

Onde será validado tipo de inscrição x numero de inscrição, após esta 
conferencia, será analisado a configuração da outra empresa em terceiros\outras 

 

Neste campo o sistema ira realizar as validações normais de tipo de 
tomador/prestador/obra alem do tipo de controle do ponto, data da opção da 

Obs. Colocar data final nas outras empresas não utilizadas ou baixadas. 

Para realizar os ajustes no RAT e FAP, é necessário ir em configurações>GPS 

 



 Caso a empresa tenha algum processo que altera o percentual de RAT e FAP é 
necessário informar o código 
 

Obs. É de suma importância os valores estarem corretos
automaticamente os valores de RAT e FAP, ou seja, não ira considerar o que o sistema 

 
*S-1010 – Tabela de Rubricas
 
 Para ajustar o evento S
rotinas que podem ser
eSocial: 

 
 Onde será indicado o código da natureza da rubrica, e as suas incidências 
tributárias, além das rotinas de saneamento dos dados em utilitários
adequações eSocial\relacion
adequações eSocial\relacionar incidências eSocial
 
* S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias
 

Para ajustar lotação tributaria, é necessário ir em 
configurações\eSocial
 

 
 Antes de inserir a lotação tributaria precisamos revisar a configuração da 
tabela GPS disponível em configurações
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Caso a empresa tenha algum processo que altera o percentual de RAT e FAP é 
necessário informar o código do processo. 

Obs. É de suma importância os valores estarem corretos, pois o eSocial ira buscar 
automaticamente os valores de RAT e FAP, ou seja, não ira considerar o que o sistema 

esta informando. 

Tabela de Rubricas 

Para ajustar o evento S-1010 Rubricas (eventos no Questor), 
rotinas que podem ser feitas, basicamente em cadastros\eventos\eventos no

Onde será indicado o código da natureza da rubrica, e as suas incidências 
tributárias, além das rotinas de saneamento dos dados em utilitários

relacionar eventos eSocial ou então em  utilitários
relacionar incidências eSocial. 

Tabela de Lotações Tributárias 

Para ajustar lotação tributaria, é necessário ir em 
eSocial\lotações: 

inserir a lotação tributaria precisamos revisar a configuração da 
tabela GPS disponível em configurações\GPS. 

Caso a empresa tenha algum processo que altera o percentual de RAT e FAP é 

o eSocial ira buscar 
automaticamente os valores de RAT e FAP, ou seja, não ira considerar o que o sistema 

uestor), existem algumas 
eventos nos campo 

 

Onde será indicado o código da natureza da rubrica, e as suas incidências 
tributárias, além das rotinas de saneamento dos dados em utilitários\saneamento e 

ar eventos eSocial ou então em  utilitários\saneamento e 

Para ajustar lotação tributaria, é necessário ir em 

 

inserir a lotação tributaria precisamos revisar a configuração da 



Através desta configuração
empresas (tomadores/obras/prestadores
lotação tributaria. 
    
*S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos
 
 A tabela S
cadastros\cargos\cargos, neste local e é possível consultar, ajustar e inserir cargos 
caso necessário. 
 Para que não haja a necessidade de revisar todos os cargos disponíveis no 
banco de dados, foi criada a rotina de consulta de cargos por empresa, onde o usuário 
pode consultar somente os utilizados para a em
processo de saneamento de 
empresa\cargos por empresa
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Através desta configuração, vinculamos a tabela GPS da empresa, e 
empresas (tomadores/obras/prestadores de serviço) quando existir, 

Tabela de Cargos/Empregos Públicos: 

A tabela S-1030 esta disponível para consulta e ajustes em 
cargos, neste local e é possível consultar, ajustar e inserir cargos 

e não haja a necessidade de revisar todos os cargos disponíveis no 
banco de dados, foi criada a rotina de consulta de cargos por empresa, onde o usuário 

somente os utilizados para a empresa em questão, agilizando o 
processo de saneamento de dados, disponível em cadastros

cargos por empresa. 

vinculamos a tabela GPS da empresa, e das outras 
, além do tipo de  

1030 esta disponível para consulta e ajustes em 
cargos, neste local e é possível consultar, ajustar e inserir cargos 

e não haja a necessidade de revisar todos os cargos disponíveis no 
banco de dados, foi criada a rotina de consulta de cargos por empresa, onde o usuário 

presa em questão, agilizando o 
dados, disponível em cadastros\específicos  

 



 
  
 Após a verificação dos cargos por empresa, e caso haja cargos duplicados, o 
sistema possui uma ferramenta de saneamento onde aglutina os cargos duplicados, 
porém temos que observar, se o cargo em questão tem o mesmo CBO, descrição 
semelhante e se não tem nenhuma seleção vinculada

Para realizar o processo,
adequações ao eSocial
 Após efetuado 
aglutinados, através da rotina de utilitários
 

Obs. Este processo não é obrigatório fica a critério 
 
*S-1040 – Tabela de Funções/Cargos em Comissão
 
 Esta tabela somente será utilizada para as empresas/órgãos públicos as quais 
pagam gratificações que não esta
 Caso a empresa utilize, se faz necessário habilitar o parâmetro utiliza função 
no cargo disponível em
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Após a verificação dos cargos por empresa, e caso haja cargos duplicados, o 
sistema possui uma ferramenta de saneamento onde aglutina os cargos duplicados, 

observar, se o cargo em questão tem o mesmo CBO, descrição 
semelhante e se não tem nenhuma seleção vinculada a ele. 

ara realizar o processo, e necessário ir em utilitários
adequações ao eSocial\aglutinar cadastros. 

efetuado o processo de aglutinação é possível limpar os cadastros 
aglutinados, através da rotina de utilitários\correções\limpeza de cadastros. 

 
Obs. Este processo não é obrigatório fica a critério da empresa.

Tabela de Funções/Cargos em Comissão: 

Esta tabela somente será utilizada para as empresas/órgãos públicos as quais 
pagam gratificações que não esta previsto no plano de cargos e salários.

Caso a empresa utilize, se faz necessário habilitar o parâmetro utiliza função 
no cargo disponível em: configurações\empresa  

 

Após a verificação dos cargos por empresa, e caso haja cargos duplicados, o 
sistema possui uma ferramenta de saneamento onde aglutina os cargos duplicados, 

observar, se o cargo em questão tem o mesmo CBO, descrição 

utilitários\saneamento e 

o processo de aglutinação é possível limpar os cadastros 
limpeza de cadastros.  

 

da empresa. 

Esta tabela somente será utilizada para as empresas/órgãos públicos as quais 
no plano de cargos e salários. 

Caso a empresa utilize, se faz necessário habilitar o parâmetro utiliza função 



 Após a habilitar a configuração da empresa, será necessário 
disponível em: cadastros
 

 Após o cadastro da função, vinculamos a mesma no histórico de alteração de 
cargos do empregado, disponível em: funcionários
 

 
 
*S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
 
 A tabela S
cadastros\horários\horários
caso necessário. 
 Os principais campos para ajuste nos horários são
flexibilidade e se o tipo de intervalo é fixo ou variável.
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Após a habilitar a configuração da empresa, será necessário cadastrar a função 

cadastros\cargos\funções 

 

 
 

Após o cadastro da função, vinculamos a mesma no histórico de alteração de 
cargos do empregado, disponível em: funcionários\históricos\cargos. 

Tabela de Horários/Turnos de Trabalho: 

A tabela S-1050 esta disponível para consulta e ajustes 
horários, neste local e possível consultar, ajustar e inserir horários 

Os principais campos para ajuste nos horários são os parâmetros,
flexibilidade e se o tipo de intervalo é fixo ou variável. 

cadastrar a função 

 

 

Após o cadastro da função, vinculamos a mesma no histórico de alteração de 
cargos.  

 

1050 esta disponível para consulta e ajustes em 
possível consultar, ajustar e inserir horários 

os parâmetros, permite 



 É de suma im
de acordo, pois para fins de calculo o eSocial ira validar a quantidade de horas da
horária do empregado.
 

  
Para que não haja a necessidade de revisar todos os 

banco de dados, foi criada a rotina de consulta de 
usuário pode consultar
processo de saneamento de dados, disponível em cadastros
empresa\horários por empresa
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É de suma importância que a quantidade de horas indicada no horário esteja 
pois para fins de calculo o eSocial ira validar a quantidade de horas da
empregado.  

Para que não haja a necessidade de revisar todos os horários
banco de dados, foi criada a rotina de consulta de horários por empresa, onde o 
usuário pode consultar somente os utilizados para a empresa em questão, agilizando o 
processo de saneamento de dados, disponível em cadastros

por empresa. 

portância que a quantidade de horas indicada no horário esteja 
pois para fins de calculo o eSocial ira validar a quantidade de horas da carga 

 

horários disponíveis no 
por empresa, onde o 

presa em questão, agilizando o 
processo de saneamento de dados, disponível em cadastros\específicos 

 



 
Após a verificação dos 

sistema possui uma ferramenta de saneamento onde aglutina os 
porém o horário tem que ter a mesma hora de entrada e saída, o

Para dar sequencia com a aglutinação deve
adequações ao eSocial

Após realizar o processo de aglutinação é possível limpar os cadastros 
aglutinados, através da rotina de 
 

Obs. Este processo não é obrigatório fica a critério da empresa.
 
* S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
 
 A tabela S-1070
quais refletem diretamente na apuração de impostos

Para realizar este processo precisamos ir em: configuração
administrativos/judiciais,  por exemplo:
 -Funrural 
 -FAP x RAT 
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Após a verificação dos horários por empresa, e caso haja horários
sistema possui uma ferramenta de saneamento onde aglutina os horários

o horário tem que ter a mesma hora de entrada e saída, ou seja, ser 
Para dar sequencia com a aglutinação deve se ir em: utilitários

adequações ao eSocial\aglutinar cadastros. 
Após realizar o processo de aglutinação é possível limpar os cadastros 

aglutinados, através da rotina de utilitários\correções\limpeza de cadastros.

 
Obs. Este processo não é obrigatório fica a critério da empresa.

Tabela de Processos Administrativos/Judiciais: 

1070, serão cadastrados todos os processos ativos da empresa os 
quais refletem diretamente na apuração de impostos. 

Para realizar este processo precisamos ir em: configuração
administrativos/judiciais,  por exemplo: 

horários duplicados, o 
horários duplicados, 

u seja, ser idêntico. 
utilitários\saneamento e 

Após realizar o processo de aglutinação é possível limpar os cadastros 
limpeza de cadastros. 

 

Obs. Este processo não é obrigatório fica a critério da empresa. 

serão cadastrados todos os processos ativos da empresa os 

Para realizar este processo precisamos ir em: configuração\ processos 



 -Incidências especificas de eventos (parte empresa sobre atestado, 1/3 sobre 
férias, ....) 
  

 
Obs. Ao realizar este cadastro é importante fazer um consulta com o setor 

jurídico do escritório ou empresa para se certificar que as informações estão de 
acordo com cada processo judicial, pois o eSocial ira validar o código do processo 
especifico de cada empresa.
 
*S-1080 – Tabela de Operadores Portuários
 
 A tabela de operadores portuários 
empresa para o eSocial, 

Nesse local devemos utilizar a opção 09 
disponível no parâmetro Classificação tributária. 
 

 
Após essa configuração devemos cadastrar a  outra empresa disponível
Terceiros\Outras empresas. 
E por fim realizar a configuração da outra empresa disponível em: 
Terceiros\Configurações Outras Empresas. Nesse local devemos utilizar a opção 
Operador Portuário, disponível no parâmetro Tipo Outra Empresa. 
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Incidências especificas de eventos (parte empresa sobre atestado, 1/3 sobre 

Obs. Ao realizar este cadastro é importante fazer um consulta com o setor 
jurídico do escritório ou empresa para se certificar que as informações estão de 

o com cada processo judicial, pois o eSocial ira validar o código do processo 
especifico de cada empresa. 

Tabela de Operadores Portuários: 

A tabela de operadores portuários se define através da configuração da 
empresa para o eSocial, disponível em: configurações\esocial\esocial 

Nesse local devemos utilizar a opção 09 - Órgão Gestor de Mão de Obra, 
disponível no parâmetro Classificação tributária.  

Após essa configuração devemos cadastrar a  outra empresa disponível
Outras empresas.  

E por fim realizar a configuração da outra empresa disponível em: 
Configurações Outras Empresas. Nesse local devemos utilizar a opção 

Operador Portuário, disponível no parâmetro Tipo Outra Empresa.  

Incidências especificas de eventos (parte empresa sobre atestado, 1/3 sobre 

 

Obs. Ao realizar este cadastro é importante fazer um consulta com o setor 
jurídico do escritório ou empresa para se certificar que as informações estão de 

o com cada processo judicial, pois o eSocial ira validar o código do processo 

se define através da configuração da 
esocial - configurações. 

Órgão Gestor de Mão de Obra, 

 

Após essa configuração devemos cadastrar a  outra empresa disponível em: 

E por fim realizar a configuração da outra empresa disponível em: 
Configurações Outras Empresas. Nesse local devemos utilizar a opção 

 


