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21 de dezembro de 2022  

  

EMPRESAS TERÃO DE INSERIR CONDENAÇÕES E 
ACORDOS TRABALHISTAS NO eSOCIAL 

 
A partir de 16 de janeiro do ano que vem, as empresas terão de inserir no eSocial  (sistema de 
registro de informações dos trabalhadores brasileiros) dados de praticamente todas as 
condenações definitivas na Justiça do Trabalho. Também será obrigatório informar acordos 
firmados com ex-empregados. 
 
Segundo as regras do manual da nova versão do eSocial (Versão S-1.1), as empresas deverão 
registrar casos — ações e acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos 
Núcleos Intersindicais (Ninter) — concluídos a partir de 1º de janeiro de 2023.  
 
As empresas também terão de informar dados dos processos em que foram condenadas de 
forma solidária ou subsidiária. Também serão exigidas informações sobre o período em que o 
funcionário trabalhou na empresa, remuneração mensal, pedidos do processo e o que diz a 
condenação, além da base de cálculo do FGTS e da contribuição previdenciária.  
 
Destacamos as principais informações:  
A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.094, DE 15 DE JULHO DE 2022,  traz a seguinte alteração a 

partir de janeiro de 2023: Passam a ser declarados via DCTFWeb as contribuições previdenciárias 

e contribuições sociais devidas em decorrência de decisões proferidas pela justiça do trabalho, 

hoje declaradas via Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP).  

 

Serão através desses eventos:  

 S-2500 – Processo Trabalhista; 

 S-2501 – Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista;  

 S-3500 – Exclusão de Eventos – Processo Trabalhista; 

 S-5501 – Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. 
 
Evento S- 2500 – Processo trabalhista  

Este evento registra as informações de processos na justiça do trabalho, também de acordos 

celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter). São 

prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para 

recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS.  

 

Um aviso importante: este evento não deve ser utilizado para justiça comum ou federal . Nas 

ações trabalhistas quem deve enviar é o responsável pelo pagamento da condenação, mesmo 

quando o trabalhador não for empregado da empresa declarante, condenada mediante 

responsabilidade solidária ou subsidiária. 
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Será um evento independente, então não influenciará na folha de pag amento e nem no RET 

(Registros de Eventos Trabalhistas) e deverá ser enviado mesmo que não haja recolhimento de 

FGTS e INSS. 
 

Evento S-2501 – Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista 

Nesse evento são informados os valores retidos tanto de INSS como de IR. Só está obrigado a 

enviar esse evento quando for recolher contribuições sociais previdenciárias e as destinadas a 

terceiros e/ou imposto de renda retido na fonte.   
 

O prazo de envio desses eventos é até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento referido 

na decisão ou acordo.  
 

ACESSE AQUI O MANUAL DO eSOCIAL – ORIENTAÇÕES SOBRE OS EVENTOS 
RELATIVOS A PROCESSOS TRABALHISTAS 

 
Fonte: Assessoria Jurídica SICEPOT-MG 

 

 

PORTARIA MPT Nº 4.098/2022 – REGRAS SOBRE PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E NOVA FIXAÇÃO DE MULTAS  

 

Foi publicada no Diário Oficial do dia 19/12/2022 a Portaria MPT nº 4.098/2022, que altera 
a Portaria MTP nº 667, de 08 de novembro de 2021, aprovando as seguintes diretrizes : 

a)  Normas de organização e tramitação dos processos de auto de infração, de 
notif icação de débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -  FGTS e da 
Contribuição Social;   

b)  Regulamentação do Sistema Eletrônico de Processo Administrativo Trabalhista;  
c)  Parâmetros para a aplicação das multas administrat ivas de valor variável,  pr evistas 

na legislação trabalhista;  
d)  Procedimentos administrativos de emissão da certidão de débitos, oferta de vista, 

extração de cópia, verif icação anual dos processos administrativos e procedimento 
para autorização do saque de FGTS pelo empregador,  q uando recolhido a 
empregados não optantes.  

 
Com a alteração dos dispositivos da Portaria MTP nº 667/2021, novas multas foram 
fixadas de acordo com as infrações apuradas pelo Ministério do Trabalho, obedecendo 
a critérios f ixos e variáveis de cálculo.  
 

Segue abaixo o Anexo I da Portaria especif icando as multas administrat ivas com critérios 

f ixos de cálculo, mormente aquelas relevantes ao setor da indústria.  
 

Os demais Anexos ( I I,  I I I  e  IV) dizem respeito a critérios variáveis de cálculo e podem 

ser observados na própria Portaria MTP nº 667/2021.  
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ANEXO I -  TABELA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS FIXOS DE CÁLCULO  
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A Portaria MPT nº 4.098/2022 entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023 e para acessar 
seu texto completo CLIQUE AQUI. 

 

Fonte: Infotrab Nº 19/2022 - FIEMG 
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