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O que é o eSocial

  
O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro 
de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual, a fim de 
possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, 
a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para a apuração 
de tributos e da contribuição para o FGTS. 

O eSocial estabelece a forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, 
com ou sem vínculo empregatício, e de produção rural.  Portanto, não se trata de uma nova 
obrigação tributária acessória, mas uma nova forma de cumprir obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias já existentes. Com isso, ele não altera as legislações específicas de 
cada área, mas apenas cria uma forma única e mais simplificada de atendê-las. São princípios 
do eSocial:

•  Dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos 
trabalhadores;
•  Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações previstas na legislação pátria de cada 
matéria;
•  Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas 
obrigadas;
•  Aprimorar a qualidade das informações referentes às relações de trabalho, previdenciárias e 
fiscais; e
•  Conferir tratamento diferenciado às microempresas – ME e empresas de pequeno porte – 
EPP.

As informações referentes a períodos anteriores à implantação do eSocial devem ser enviadas 
pelos sistemas utilizados à época. A recepção dos eventos pelo eSocial não significa o 
reconhecimento da legalidade dos fatos neles informados. 

Clique aqui para assistir ao vídeo “Entendendo o eSocial”

https://vimeo.com/165069840
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Quem está obrigado

Todo aquele que contratar prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, e possua alguma 
obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, em função dessa relação jurídica, por força da 
legislação pertinente, está obrigado a enviar informações decorrentes desse fato por meio do 
eSocial.

O obrigado poderá figurar nessa relação como empregador, nos termos definidos pelo art. 2º da 
CLT ou como contribuinte, conforme delineado pela Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário 
Nacional – CTN), na qualidade de empresa, inclusive órgão público, ou de pessoa física 
equiparada a empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991. 
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Substituição das obrigações acessórias atuais

A substituição das informações que são prestadas aos órgãos integrantes do Comitê Gestor do 
eSocial em outras declarações e formulários pelas informações do eSocial, definida no § 1º do 
art. 2º do Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, se dará com base na regulamentação 
de cada órgão, conforme competência legal para exigência dessas obrigações. 

Cada órgão dará publicidade da substituição de suas obrigações por meio de ato normativo 
específico da autoridade competente, a ser expedido de acordo com a oportunidade e 
conveniência administrativa, respeitando o prazo definido pelo Comitê Diretivo. 

As informações prestadas na forma estabelecida no Manual de Orientação do eSocial e as 
encaminhadas por meio da EFD-Reinf substituirão as informações constantes da Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social  
– GFIP, conforme disposto no § 3º, do art 2º, do Decreto  nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, 
de acordo com a regulamentação específica da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do 
Conselho Curador do FGTS, representado pela Caixa Econômica Federal na qualidade de 
agente operador do FGTS. 

Os integrantes do Comitê Gestor disciplinarão os procedimentos e os efeitos para que as 
informações prestadas no eSocial componham a base de cálculo para a apuração das 
contribuições sociais previdenciárias e da contribuição para o FGTS delas decorrentes e a base 
de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, em atos 
administrativos específicos das autoridades competentes. 
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Prazos Legais

A implantação do sistema será realizada em duas etapas: 

A partir de 1º de janeiro de 2018, a obrigatoriedade de utilização do eSocial Empresas será 
para os empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 2016, superior a R$ 
78 milhões. 

Já a partir de 1º de julho de 2018, a obrigatoriedade será estendida aos demais empregadores 
e contribuintes, independentemente do valor de faturamento anual.

Embora ainda não seja oficial, já circula a informação de que o eSocial será implantado 
gradualmente por fases. Veja: 
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Micro e Pequenas Empresas e MEI

Os mais de 4,8 milhões de micro e pequenos empresários e 7,2 milhões de 
Microempreendedores Individuais (MEI) do país também poderão integrar o eSocial a partir de 
julho de 2018, desde que possuam empregados. Com foco neste público, está sendo 
desenvolvida uma plataforma simplificada para facilitar o cumprimento das obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias por parte deste grupo, a exemplo do que já acontece com 
o eSocial Doméstico.
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Acesso ao eSocial

  
O certificado digital utilizado no sistema eSocial deverá ser emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

Este deverá pertencer à série “A”. Existem duas séries às quais os certificados podem 
pertencer, a série “A” e a “S”. A série “A” reúne os certificados de assinatura digital utilizados na 
confirmação de identidade na Web, em e-mails, em Redes Privadas Virtuais – VPN e em 
documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações. A série “S” reúne 
os certificados de sigilo que são utilizados na codificação de documentos, de bases de dados, 
de mensagens e de outras informações eletrônicas sigilosas. 

O certificado digital deverá ser do tipo A1 ou A3. Certificados digitais de tipo A1 ficam 
armazenados no próprio computador a partir do qual ele será utilizado. Certificados digitais do 
tipo A3 são armazenados em dispositivo portátil inviolável do tipo smart card ou token, que 
possuem um chip com capacidade de realizar a assinatura digital. Este tipo de dispositivo é 
bastante seguro, pois toda operação é realizada pelo chip existente no dispositivo, sem 
qualquer acesso externo à chave privada do certificado digital.

Para saber mais a respeito do acesso ao eSocial, clique aqui e acesse o item 8.2 do “Manual 
de Orientação do eSocial”.

https://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
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Ambientes do eSocial

 
Existem duas espécies de ambientes no eSocial, a saber:

a) Produção – Ambiente destinado para processamento e apuração das informações do 
empregador que produz todos os efeitos jurídicos.

b) Produção restrita -  Ambiente de teste no qual as informações do empregador não serão 
validadas com os sistemas externos e não produzirão efeitos jurídicos.    
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Modelo Operacional  

O empregador/contribuinte/órgão público gera um arquivo eletrônico contendo as informações 
previstas nos leiautes, assina-o digitalmente, transformando-o em um documento eletrônico nos 
termos da legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este 
arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o Ambiente Nacional do eSocial que, após 
verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de envio e o enviará ao 
empregador/contribuinte/órgão público. O eSocial não funciona por meio de um Programa 
offline Gerador de Declaração – PGD ou Validador e Assinador – PVA, ou seja, não possui um 
aplicativo para download no ambiente do empregador/contribuinte/órgão público que importe o 
arquivo e faça as validações antes de transmitir. O arquivo pode ser gerado de duas formas:

a) pelo sistema de propriedade do empregador/contribuinte/órgão público ou contratado de 
terceiros, assinado digitalmente (com utilização de certificado digital) e transmitido ao eSocial 
por meio de webservice, recebendo um recibo de entrega (comprovante); 

b) diretamente no Portal do eSocial na internet - http://www.esocial.gov.br/, cujo preenchimento 
e salvamento dos campos e telas já operam a geração e transmissão do evento. Nessa 
hipótese, pode ser utilizado certificado digital ou, para os dispensados de ter esse certificado, o 
código de acesso.

No momento da transmissão, o ambiente do eSocial retornará o protocolo de envio. Após a 
realização das validações, o eSocial retornará o recibo de entrega ou mensagem de erro.

O número do recibo de entrega é a referência a ser utilizada em eventuais retificações ou 
exclusões.  

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre as “Formas de Transmissão da Informação ao eSocial”.

https://vimeo.com/165220996
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Identificadores
  

A partir da data em que eSocial passar a ser adotado, os empregadores/contribuintes/órgãos 
públicos pessoa jurídica serão identificados apenas pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ, e os empregadores/contribuintes pessoa física, apenas pelo Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF.

O identificador chave {nrInsc} para as empresas em geral será o CNPJ-Raiz/Base de oito 
posições, exceto se a natureza jurídica da empresa for de administração pública, situação em 
que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.

As pessoas físicas que utilizam a matrícula “Cadastro Específico do INSS – CEI” passam a usar 
o “Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física – CAEPF”, que se constitui em um 
número sequencial vinculado ao CPF. Neste caso, a pessoa física deve providenciar o registro 
no CAEPF, de acordo com normatização específica da Receita Federal do Brasil – RFB.

Para as obras de construção civil, que possuem responsáveis pessoas físicas ou jurídicas, a 
matrícula CEI passa a ser substituída pelo Cadastro Nacional de Obras – CNO que, 
obrigatoriamente, é vinculado a um CNPJ ou a um CPF.

As matrículas CEI existentes na data de implantação do CNO, relativas às obras de construção 
civil, passam a compor o cadastro inicial do CNO.

Até a implantação do Cadastro Nacional de Obras, deverá ser usado o CEI da obra no lugar do 
CNO no eSocial.

Para saber mais a respeito dos identificadores, clique aqui e acesse o item 7 do “Manual de 
Orientação do eSocial”.

https://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
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Qualificação Cadastral

Uma das premissas para o envio de informações e recolhimento das obrigações por meio do 
eSocial é a consistência dos dados cadastrais enviados pelo empregador relativo aos 
trabalhadores a seu serviço. 

Esses dados são confrontados com a base do eSocial, sendo validados na base do CPF (nome, 
data de nascimento e CPF) e na base do CNIS -Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(data de nascimento, CPF e NIS), e qualquer divergência existente impossibilitará o envio das 
informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, bem como o recolhimento dos valores 
devidos. 

Dessa forma, o empregador deve zelar pela consistência dos dados cadastrais dos 
trabalhadores a seu serviço com os dados constantes na base do CPF e do CNIS e, se 
necessário, proceder à sua atualização antes da data de entrada em vigor do eSocial.

Para facilitar o trabalho de regularização cadastral dos trabalhadores e como medida preventiva 
à rejeição dos dados, foi disponibilizado no Portal do eSocial, a partir do endereço eletrônico: , a 
aplicação CQC (Consulta Qualificação Cadastral) para identificar possíveis divergências 
associadas ao nome da pessoa, a data de nascimento, ao CPF e ao NIS (Número de Inscrição 
Social).

Importante!

O sistema Winner (Folha de Pagamento) já está apto para fazer a geração do arquivo para 
qualificação cadastral em lote. Para tanto acesse o menu eSocial, botão “Qualificação 
Cadastral”. O sistema faz a geração do arquivo para a qualificação cadastral e também a 
posterior leitura do arquivo retorno.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre a Qualificação Cadastral.

Clique aqui para saber mais a respeito da Qualificação Cadastral.

https://vimeo.com/165221063
https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
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Atualização Cadastral

  
Foi disponibilizado no Conectividade Social ICP o serviço "Envio dos Arquivos Cadastro NIS". 

Este processo recebe os dados que serão transmitidos através do serviço "Envio dos Arquivos 
Cadastro NIS" para a atualização cadastral dos colaboradores da empresa no CADASTRO NIS. 
O serviço facilita a preparação da empresa para o eSocial. Sempre que os empregados 
apresentarem necessidade de ajuste cadastral no NIS, a empresa poderá enviar os dados dos 
empregados para atualização no CADASTRO NIS. Este processo permite a qualificação dos 
dados do trabalhador mediante apropriação das informações enviadas pela empresa, 
desonerando assim a necessidade do trabalhador procurar a CAIXA para realizar a atualização. 

Os dados são gerados em arquivo com layout padrão definido pela CAIXA e após a postagem do 
arquivo no Conectividade Social ICP a empresa receberá o retorno em até dois dias úteis com o 
resultado do processamento.

Importante!

O sistema Winner (Folha de Pagamento) já está apto para fazer a geração do arquivo para 
atualização cadastral. Para tanto acesse o menu eSocial, botão “Atualização Cadastral”. O 
sistema faz a geração do arquivo para a atualização cadastral e também a posterior leitura do 
arquivo retorno.

Clique aqui para saber mais a respeito da Atualização Cadastral.

 

http://coad.com.br/home/noticias-detalhe/58197/caixa-disponibiliza-no-conectividade-social-icp-novo-servico-que-auxiliara-o-esocial
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Analisador de Dados

Para facilitar a adaptação dos usuários do sistema WINNER (Folha de Pagamento) aos impactos 
do eSocial, criamos o Analisador de Dados do eSocial. O objetivo deste processo é 
diagnosticar, dentro da base de dados, os cadastros que estão aptos para a geração de 
arquivos. O processo cruza informações da folha de pagamento com o layout eSocial, mostrando 
os campos que devem ser ajustados, facilitando assim a preparação dos dados antes de enviá-
los para o ambiente do eSocial.

Importante!

O sistema Winner (Folha de Pagamento) já está apto para fazer a análise destes dados. Para 
tanto acesse o menu eSocial, botão “Analisador de Dados”. Neste processo são verificados os 
seguintes cadastros: 

S-1000 : Informações do Empregador/Contribuinte
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-1035 : Tabela de Carreiras Públicas
S-1040 : Tabela de Funções/Cargos em Comissão
S-1050 : Tabela de Horários/ Turnos de Trabalho
S-1060 : Tabela de Ambientes de Trabalho
S-1070 : Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1080 : Tabela de Operadores Portuários
S-2200 : Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2300 : Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início
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O eSocial e EFD-Reinf

  
Por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas – eSocial os obrigados enviarão as informações relacionadas às relações de 
trabalho, que no campo da tributação previdenciária, abrangem, como regra, as informações 
necessárias para a apuração das contribuições previdenciárias e das contribuições das outras 
entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre a folha de pagamento ou remunerações pagas, 
devidas ou creditadas aos trabalhadores contratados.

No caso, todavia, das informações necessárias para a apuração da retenção do art. 31 da Lei nº 
8.212, de 1991, das contribuições previdenciárias substitutivas, ou seja, as incidentes, em regra, 
sobre a receita bruta e as informações necessárias para compor a DIRF, estas devem ser 
encaminhadas por meio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf), instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 2017.  

Clique aqui para assistir ao vídeo “eSocial e EFD-Reinf”.

 

https://vimeo.com/165212427
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Eventos do eSocial  

As informações são prestadas ao eSocial por meio dos seguintes grupos de eventos: 

a) Iniciais e de Tabelas

b) Periódicos

c) Não Periódicos

Cada evento possui um leiaute específico. Os leiautes fazem referência às regras de negócio. 
Estas regras podem ser encontradas nos leiautes do eSocial, disponibilizado no site do eSocial. 
Estas tabelas apresentam as regras de preenchimento dos eventos devendo ser consultada 
quando da ocorrência de inconsistências ou rejeições no processamento de eventos pelo 
eSocial.    

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre os eventos do eSocial.

Para saber mais a respeito dos eventos do eSocial, clique aqui e acesse o item 9 do “Manual de 
Orientação do eSocial”

 

https://vimeo.com/165176198
https://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
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Transmissão dos Arquivos – Sequência Logica  

O empregador/contribuinte/órgão público, ao transmitir suas informações relativas ao eSocial, 
deve considerar a sequência lógica descrita neste tópico, pois as informações constantes dos 
primeiros arquivos são necessárias ao processamento das informações constantes nos 
arquivos a serem transmitidos posteriormente. As informações relativas à identificação do 
empregador/contribuinte/órgão público, que fazem parte dos eventos iniciais, devem ser 
enviadas previamente à transmissão de todas as demais informações. Considerando que as 
informações integrantes dos eventos de tabelas são utilizadas nos demais eventos iniciais e, 
também, nos eventos periódicos e não periódicos, elas precisam ser enviadas logo após a 
transmissão das informações relativas à identificação do empregador/contribuinte/órgão público. 
Em seguida devem ser enviadas, caso existam, as informações previstas nos eventos não 
periódicos e, por último, as informações previstas nos eventos periódicos, conforme o 
sequenciamento da figura abaixo: 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre as Estruturas de Arquivos do eSocial.

Para saber mais a respeito dos eventos do eSocial, clique aqui e acesse o item 8 do “Manual 
de Orientação do eSocial”.

https://vimeo.com/165220996
https://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf


19

Registro de Eventos Trabalhistas – RET

  
As informações dos eventos não periódicos alimentam a base de dados no Ambiente Nacional 
do eSocial, denominada “Registro de Eventos Trabalhistas – RET”. Todos os arquivos de 
eventos não periódicos, ao serem transmitidos ao eSocial, são submetidos às regras de 
validação e somente são aceitos se estiverem consistentes com o RET. 

Exemplo 1 - o evento de desligamento de empregado somente é aceito se, para aquele 
empregado/servidor, tiver sido enviado anteriormente, o evento de admissão/ingresso.

Exemplo 2 - um evento de reintegração somente é aceito se o empregado/servidor já 
estiver desligado. 

O RET também é utilizado para validação da folha de pagamento, composta pelos eventos de 
remuneração e pagamento dos trabalhadores, que fazem parte dos eventos periódicos. Além 
dos empregados/servidores, também alimentarão o RET, os trabalhadores sem vínculo 
empregatício/estatutário pelo envio do evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário 
– Início – TSVE. Os TSVE incluem obrigatoriamente os trabalhadores avulsos, os dirigentes 
sindicais, os estagiários, os servidores cedidos em relação ao órgão público cessionário e 
algumas categorias de contribuintes individuais, como diretores não empregados e cooperados. 
Porém, todos os contribuintes individuais, mesmos os não abrangidos pelas atividades 
específicas obrigatórias supracitadas, podem ser incluídos como TSVE, de forma opcional.  

O fechamento dos eventos periódicos somente é aceito se for informada a remuneração de 
todos os empregados/servidores relacionados no RET como ativos, com exceção dos 
trabalhadores que estejam afastados sem remuneração devida. Já para os trabalhadores 
cadastrados por meio do evento “S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – 
Início”, não é aplicada a regra acima. Para fins de validação na base do RET será considerado 
apenas o trabalhador ativo no respectivo período de apuração. Considera-se ativo o 
empregado/servidor não desligado e o trabalhador sem vínculo antes do término da prestação 
de serviço ou cessão. Nos casos de quarentena, conforme definido em lei, considera-se ativo 
até a data de término da quarentena    

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre as Estruturas de Arquivos do eSocial - RET.

 

https://vimeo.com/165220995
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Eventos do eSocial  

Iniciais e de Tabelas

S-1000 : Informações do Empregador/Contribuinte
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-1035 : Tabela de Carreiras Públicas
S-1040 : Tabela de Funções/Cargos em Comissão
S-1050 : Tabela de Horários/ Turnos de Trabalho
S-1060 : Tabela de Ambientes de Trabalho
S-1070 : Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1080 : Tabela de Operadores Portuários

Periódicos
 
S-1200 : Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
S-1210 : Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1250 : Aquisição de Produção Rural
S-1260 : Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 : Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 : Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1295 : Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
S-1298 : Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 : Fechamento dos Eventos Periódicos
S-1300 : Contribuição Sindical Patronal 

Não Periódicos

S-2190 : Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
S-2200 : Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2205 : Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 : Alteração de Contrato de Trabalho
S-2210 : Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 : Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 : Afastamento Temporário
S-2240 : Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
S-2241 : Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial
S-2250 : Aviso Prévio
S-2260 : Convocação para Trabalho Intermitente
S-2298 : Reintegração
S-2299 : Desligamento
S-2300 : Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início
S-2306 : Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
S-2399 : Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término
S-2400 : Cadastro de Benefícios Previdenciários – RPPS
S-3000 : Exclusão de eventos
S-4000 : Solicitação de Totalização de Bases e Contribuições
S-5001 : Informações das contribuições sociais por trabalhador
S-5002 : Imposto de Renda Retido na Fonte
S-5011 : Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte
S-5012 : Informações do IRRF consolidadas por contribuinte
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Conceito do evento: Evento onde são fornecidas pelo empregador/contribuinte/órgão público 
as informações cadastrais, alíquotas e demais dados necessários ao preenchimento e validação 
dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias 
devidas ao RGPS e para a contribuição do FGTS. Esse é o primeiro evento que deve ser 
transmitido pelo empregador/contribuinte/órgão público. Não pode ser enviado qualquer outro 
evento antes deste. 

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público, no início da utilização do 
eSocial e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas aos campos 
envolvidos nesse evento. 

Prazo de envio: A informação prestada neste evento deve ser enviada no início da utilização do 
eSocial e pode ser alterada no decorrer do tempo, hipótese em que deve ser enviado este 
mesmo evento com a informação nova, quando da sua ocorrência.

Pré-requisitos: Não há. Este é o primeiro evento a ser transmitido pelo 
empregador/contribuinte/órgão público.

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1000.

 

https://vimeo.com/165176207
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S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de 
Órgãos Públicos

 
Conceito do evento: O evento identifica os estabelecimentos e obras de construção civil da 
empresa, detalhando as informações de cada estabelecimento (matriz e filiais) do 
empregador/contribuinte/órgão público, como: informações relativas ao CNAE Preponderante, 
Fator Acidentário de Prevenção - FAP, alíquota GILRAT, indicativo de substituição da 
contribuição patronal de obra de construção civil, dentre outras. As pessoas físicas devem 
cadastrar neste evento seus “CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física”. As 
informações prestadas no evento são utilizadas na apuração das contribuições incidentes sobre 
as remunerações dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos, obras e CAEPF.  O órgão 
público informará as suas respectivas unidades, individualizadas por CNPJ, como 
estabelecimento. 

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público, na implantação do eSocial e 
toda vez que for criado um estabelecimento ou obra, ou ainda, quando for alterada uma 
determinada informação sobre um estabelecimento/obra. O próprio estabelecimento matriz da 
empresa deve ser cadastrado nesse evento para correta informação do CNAE Preponderante.

Prazo de envio: Esse evento deve ser enviado antes do evento “S-2200 – Cadastramento 
Inicial do Vínculo de Admissão/Ingresso do Trabalhador” e do evento “S-1200 - Remuneração 
do Trabalhador”.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do evento “S-1000 - 
Empregador/Contribuinte/Órgão público” e, quando há processos, o envio do evento “S-1070 – 
Tabela de Processos Administrativos/Judicias”. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1005.

 

https://vimeo.com/165212434
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S-1010 – Tabela de Rubricas

  
Conceito do evento: Apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da 
folha de pagamento do empregador/órgão público, permitindo a correlação destas com as 
constantes da tabela 3 – “Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento” do eSocial. É 
utilizada para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Rubricas do 
empregador/contribuinte/órgão público. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas 
para validação dos eventos de remuneração dos trabalhadores. 

Quem está obrigado: O empregador/órgão público na primeira vez que utilizar o eSocial e toda 
vez que for criada, alterada ou excluída uma determinada rubrica. 

Prazo de envio: O evento Tabela de Rubricas deve ser enviado antes dos eventos relacionados 
à remuneração do trabalhador, quais sejam, os eventos “S-1200 - Remuneração de Trabalhador 
vinculado ao  Regime Geral de Previdência Social”, “S-1202 - Remuneração de servidor 
vinculado a Regime Próprio de Previdência Social”, “S-1207 - Benefícios previdenciários – 
RPPS”, bem como antes  dos eventos “S-2299 – Desligamento” e “S-2399 – Trabalhador sem 
Vínculo de Emprego/Estatutário – Término”, que referenciam rubricas pagas na rescisão. 

Pré-requisitos: Cadastro completo das Informações do evento “S-1000 
Empregador/Contribuinte/Órgão Público” e, quando há processos, o envio do evento “S-1070 – 
Tabela de Processos Administrativos/Judicias”.  

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1010.

 

https://vimeo.com/165176214
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S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias  

Conceito do evento:  Identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do código 
FPAS, a obra de construção civil, a contratante de serviço ou outra condição diferenciada de 
tributação, que ocorre quando uma determinada unidade da empresa possui código de 
FPAS/Outras Entidades e Fundos distintos. Lotação tem conceito estritamente tributário. Influi 
no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo de segurados específicos. 
Não se confunde, por conseguinte, com o local de trabalho do empregado. 

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público na primeira vez que utilizar o 
eSocial e toda vez que for criada, alterada ou excluída uma determinada lotação. 

Prazo de envio: O evento Tabela de Lotações deve ser enviado antes dos eventos que utilizem 
essa informação. 

Pré-requisitos: Cadastro completo das Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 
- Evento S-1000 e, no caso de Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO, a Tabela de Operadores 
Portuários - Evento S-1080.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1020.

 

https://vimeo.com/165212359
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S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos

  
Conceito do evento: São as informações de identificação do cargo (inclusive carreiras e 
patentes), apresentando código e período de validade. É utilizado para inclusão, alteração e 
exclusão de registros na Tabela de Cargos/Empregos Públicos do empregador/órgão público. 
As informações consolidadas nesta tabela são utilizadas por todos os obrigados ao eSocial, 
para validação de diversos eventos, entre os quais o cadastramento inicial, admissão, alteração 
de dados contratuais, etc. 

Quem está obrigado: O empregador/órgão público, na primeira vez que utilizar o eSocial e 
toda vez que for criado, alterado ou excluído um determinado cargo.

Prazo de envio: O evento Tabela de Cargos deve ser enviado antes dos eventos “S-2200 – 
Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do Trabalhador” e/ou “S-2300 - 
Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início”. 

Pré-requisitos:      O      evento      exige      o      cadastro      completo      das      Informações   
do  Empregador/Contribuinte/Órgão Público - Evento S-1000.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1030.

 

https://vimeo.com/165131420
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S-1035 – Tabela de Carreiras Públicas

  
Conceito do evento: São as informações relativas às carreiras públicas em que os servidores 
públicos estatutários enquadram-se, independentemente do tipo de regime previdenciário 
(RGPS ou RPPS). As informações consolidadas nesta tabela serão referenciadas no evento “S-
2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do Trabalhador”.

Quem está obrigado: O órgão público quando possuir cargos estruturados em carreiras.

Prazo de envio: O evento S-1035 – Tabela de Carreiras Públicas deve ser enviado antes dos 
eventos “S2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador”.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo do evento “S-1000 - Informações do 
Empregador/Contribuinte/Órgão Público/Órgão Público”.    

Este evento não possui vídeo.
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S-1040 – Tabela de Funções e Cargos em Comissão

  
Conceito do evento: São as informações de identificação da função, apresentando código e 
período de validade do registro. É utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na 
tabela de Funções e Cargos em Comissão do empregador/órgão público. As informações 
consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial 
(admissão, alteração contratual etc.). 

Quem está obrigado: A sua utilização não é obrigatória.

Prazo de envio: O evento Tabela de Funções e Cargos em Comissão, se houver, deve ser 
enviado antes dos eventos “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do 
Trabalhador” e/ou “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início”.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do Empregador/Órgão 
Público - Evento S-1000.     

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1040.

 

https://vimeo.com/165131420
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S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

  
Conceito do evento: São as informações de identificação do horário contratual, apresentando 
o código e período de validade do registro. Detalha também, quando for o caso, os horários de 
início e término do intervalo para a jornada de trabalho. É utilizado para inclusão, alteração e 
exclusão de registros na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho. As informações consolidadas 
desta tabela são utilizadas para validação dos eventos do eSocial.

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público, no início da utilização do 
eSocial e toda vez que for criado, alterado ou excluído um determinado horário/turno de 
trabalho.

Prazo de envio: O evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho deve ser enviado antes do 
evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo de Admissão/Ingresso do Trabalhador”.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do 
Empregador/Contribuinte/Órgão Público pelo envio do evento S-1000.      

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1050.

 

https://vimeo.com/165131425
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S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

  
Conceito do evento: Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela 
de Ambientes de Trabalho do empregador/contribuinte/órgão público. As informações 
consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do evento de Condições Ambientais do 
Trabalho. Devem ser informados na tabela os ambientes de trabalho da empresa e os 
respectivos fatores de risco neles existentes constantes na tabela 23 – “Fatores de Riscos do 
Meio Ambiente do Trabalho”.

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 
concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos 
seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No 
caso de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da 
informação é facultativo.

Prazo de Envio: O evento Tabela de Ambientes de Trabalho deve ser enviado antes dos 
eventos “S- 2240 – Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco” e “S-2241 – 
Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial”.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público, S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e S-
1020 – Tabela de Lotações Tributárias.      

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1060.

 

https://vimeo.com/165131433
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S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

  
Conceito do evento: evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela 
de Processos Administrativos/Judiciais do empregador/contribuinte/órgão público, de entidade 
patronal com representação coletiva, de trabalhador contra um dos órgãos governamentais 
envolvidos no projeto do eSocial e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos 
impostos ou do FGTS, e de outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas 
obrigações principais e acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas 
para validação de outros eventos do eSocial e influenciam na forma e no cálculo dos tributos 
devidos e FGTS. Não devem ser informados nesse evento os processos judiciais que envolvam 
matéria trabalhista, sejam reclamatórias trabalhistas, sejam processos que envolvam servidores 
públicos e seus correspondentes órgãos públicos.

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público, quando houver decisão em 
processo administrativo/judicial, que tenha como parte um dos órgãos partícipes do eSocial e 
que tenha influência na apuração das contribuições, dos impostos ou do FGTS, bem como no 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e quando houver alteração da 
decisão durante o andamento do processo.

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de 
referência informado no evento ou antes do envio de qualquer evento de remuneração que a 
decisão venha afetar.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do Empregador/Órgão 
Público - Evento S-1000.       

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1070.

 

https://vimeo.com/165281008
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S-1080 – Tabela de Operadores Portuários

  
Conceito do evento: Evento utilizado pelo Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO - para 
inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Operadores Portuários. As informações 
consolidadas dessa tabela são utilizadas para apuração da contribuição incidente sobre a 
remuneração de trabalhadores avulsos para o financiamento dos benefícios previdenciários 
relacionados ao grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

Quem está obrigado: O Órgão Gestor de Mão-de-Obra, nos termos da Lei nº 12.815, de 05 de 
junho de 2013 e da Lei nº 9.719 de 27 de novembro de 1998.

Prazo de envio: O evento Tabela de Operadores Portuários deve ser enviado antes do evento 
“S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início”.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do Órgão Gestor de Mão-
de- Obra – OGMO, como Empregador/Contribuinte, pelo envio do evento S-1000 e pelo envio 
do evento “S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos”. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1080.

 

https://vimeo.com/165281014
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S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral 
de Previdência Social

  
Conceito: São as informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência. Este 
evento deve ser utilizado pelo empregador/contribuinte/órgão público para informar a parcela 
remuneratória devida a todos os seus trabalhadores, estagiários e bolsistas, exceto àqueles 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, cuja informação deve ser 
prestada em evento próprio (S-1202).  

Quem está obrigado: Todos os empregadores/contribuintes/órgãos públicos que tenham 
remunerado trabalhadores filiados ao RGPS, estagiários e bolsistas, no mês de referência. 

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao mês de referência 
do evento. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver 
expediente bancário. 
  
Pré-requisitos: o envio anterior dos eventos S-1010 - Tabela de rubricas, S-2200 – 
Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador e S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo 
de Emprego/Estatutário – Início, para os trabalhadores que necessitam de cadastro obrigatório 
no eSocial e, quando há processos, o envio do evento S-1070 – Tabela de Processos 
Administrativos/Judicias. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1200.

 

https://vimeo.com/165281017
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S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

  
Conceito do evento: são as informações prestadas relativas aos pagamentos referentes aos 
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício e o pagamento de Participação nos 
Lucros ou Resultados (PLR) objeto de negociação entre a empresa e seus empregados. Aplica-
se também aos benefícios pagos por RPPS.  

Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público que pagou para trabalhadores 
remuneração, rendimento ou PLR e benefícios do RPPS. 

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes do envio 
do fechamento dos eventos periódicos (evento “S-1299 – Fechamento dos Eventos 
Periódicos”), o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil 
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. 

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público”, “S-1010 – Tabela de rubricas” (exceto para os casos de pagamentos 
relativos a período anterior à obrigatoriedade do eSocial), “S-1200 – Remuneração de 
trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social”, “S-1202 – Remuneração do 
servidor vinculado a Regime de Previdência Social”, “S-1207 – Benefícios previdenciários – 
RPPS”, “S-2299 – Desligamento”, “S2399 - Trabalhador sem vínculo de Emprego/Estatutário – 
Término”, conforme o caso, e S-2200Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do 
Trabalhador”, no caso de pagamento de férias (não é necessário o S-1200, mas o empregado 
deve constar no RET).   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1210.

 

https://vimeo.com/165281019
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S-1250 – Aquisição de Produção Rural

Conceito do Evento: são as informações relativas à aquisição de produção rural de origem 
animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição a que se submete, 
em decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a empresa adquirente, consumidora ou 
consignatária, ou a cooperativa.

Quem está obrigado:

a) Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa 
física ou de segurado especial, independentemente de as operações terem sido 
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física; 

b) Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa física ou 
de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, outro 
produtor rural pessoa física ou segurado especial;

c) Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma 
efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física 
ou pessoa jurídica;

d) A cooperativa adquirente de produto rural;

e) A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), quando adquirir produtos do 
produtor rural pessoa física ou do produtor rural pessoa jurídica, destinados ao Programa 
de Aquisição de Alimentos, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003. 

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes do envio 
do evento S - 1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se 
o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 
bancário. 

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público, S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos 
Públicos e, quando há processos, o envio do evento S-1070 – Tabela de Processos 
Administrativos/Judicias.    

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1250.

https://vimeo.com/165212429
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S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

  
Conceito do evento: são as informações relativas à comercialização da produção rural 
prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial.

Quem está obrigado: o produtor rural pessoa física e o segurado especial devem informar o 
valor da receita bruta da comercialização da produção rural própria e dos subprodutos e 
resíduos, se houver, quando comercializar com:

• Adquirente domiciliado no exterior (exportação);

• Consumidor pessoa física, no varejo; • Outro produtor rural pessoa física;

• Outro segurado especial;

• Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou consignatária;

• Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda, no varejo ou a 
consumidor pessoa física;

• Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do destino da produção.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes do envio 
do evento S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o 
envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 
bancário.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público S1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e, 
quando há processos, o envio do evento S-1070 – Tabela de Processos 
Administrativos/Judicias.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1260.

https://vimeo.com/165212429
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S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

 
Conceito do evento: São informações prestadas exclusivamente pelos tomadores de serviços 
de trabalhadores avulsos não portuários.

Quem está obrigado: Os tomadores de serviços de trabalhadores avulsos não portuários 
intermediados pelo sindicato. 

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes do envio 
do evento S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódico - remuneração, o que ocorrer primeiro. 
Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver 
expediente bancário.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público S1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e S-1020 
– Tabela de Lotações Tributárias.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1270.

https://vimeo.com/165212431
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S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Conceito do evento: evento utilizado para prestar informações que afetam o cálculo da 
contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por 
empregadores/contribuintes, em função da desoneração de folha de pagamento e atividades 
concomitantes dos optantes do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e 
não substituída. Esse evento não é aplicável às informações relativas aos servidores vinculados 
ao RPPS. Devem ser informados:

a) O indicativo e o percentual da contribuição patronal a ser aplicado sobre as remunerações 
pagas, devidas ou creditadas, para os contribuintes enquadrados nos artigos 7º a 9º da Lei nº 
12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do 
empregador/contribuinte;
b) O CNPJ dos Operadores Portuários sujeitos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta, dos artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011, além do indicativo e o percentual da contribuição 
patronal a ser aplicado sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pelos operadores 
portuários. Esta informação deve ser enviada exclusivamente pelo Órgão Gestor de Mão de Obra 
– OGMO (classificação tributária 9 na Tabela 8 – Classificação Tributária do eSocial), quando 
houver a contratação de trabalhadores avulsos por Operadores Portuários sujeitos à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, prevista nos artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011.
c) O fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês e do 13º salário dos 
trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com 
as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006, para contribuintes enquadrados no 
regime de tributação do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não 
substituída.

Quem está obrigado: 

a) As empresas que desenvolvem as atividades ou a venda de produtos relacionados no art. 7º 
e/ou no art.8º da Lei nº 12.546/2011;
b) O Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO (classificação tributária 9 na Tabela 8 – 
Classificação Tributária do eSocial), em relação aos Operadores Portuários sujeitos à 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, dos artigos 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011; e
c) As empresas optantes pelo Simples Nacional que exercerem atividades concomitantes, ou 
seja, aquelas cuja mão-de-obra é empregada de forma simultânea em atividade enquadrada no 
anexo IV em conjunto com outra atividade enquadrada em um dos demais anexos (I, II, III e V) da 
Lei Complementar nº 123/2006.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 do mês seguinte ou antes do envio 
evento “S-1299 – Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o 
envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 
bancário.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público e S-1080 – Tabela de Operadores Portuários, em se tratando de Órgão 
Gestor de Mão de Obra.    

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1280.

https://vimeo.com/165212425
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S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em 
Contingência

 
Conceito do evento: evento destinado a solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do 
Imposto de Renda, com base nas informações transmitidas para o ambiente nacional, quando 
houver insucesso no encerramento normal dos eventos periódicos (realizado pelo envio do 
evento S – 1299).

Quem está obrigado: Não existe obrigatoriedade.

Prazo de envio: Entre os dias 01 e 20 do mês subsequente ao da apuração mensal e do mês 
de dezembro no caso da apuração anual (Décimo-Terceiro).

Pré-requisitos: envio dos eventos periódicos (S–1200 a S-1280 e S-2299 e S-2399) e o 
insucesso do envio do evento S-1299 pela não satisfação da 
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG.    

Este evento não possui vídeo.
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S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos

  
Conceito do evento: este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já 
encerrado, possibilitando o envio de retificações ou novos eventos periódicos.

Quem está obrigado: todo empregador/contribuinte/órgão público que, após o envio do evento 
“S- 1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos” para o período de apuração em questão, 
necessitar retificar informações da folha de pagamento de seus 
trabalhadores/servidores/beneficiários enviadas pelo evento “S-1200 - Remuneração de 
Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social vinculado”, “S-1202 – 
Remuneração de servidor vinculado a Regime de Previdência Social”  e “S-1207 - Benefícios 
Previdenciários – RPPS” ou mesmo retificar informações enviadas pelos eventos periódicos S-
1210 a S-1280.

Prazo de envio: a reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo.

Pré-requisitos: envio anterior do evento “S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos”. O 
evento somente pode ser enviado em relação a um período de apuração que já se encontre 
encerrado.  

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1298.

https://vimeo.com/165212433
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S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

  
Conceito do evento: Destina-se a informar ao ambiente do eSocial o encerramento da 
transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Neste momento são consolidadas 
todas as informações prestadas nos eventos S-1200 a S-1280. A aceitação deste evento pelo 
eSocial, após processadas as devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo 
relativas à remuneração dos trabalhadores e as demais informações de fatos geradores de 
contribuições sociais previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos, possibilitando a 
integração e o envio dos débitos apurados para a DCTFWeb.   Após, a transmissão desta 
(DCTFWeb) no ambiente da Receita Federal, o contribuinte poderá gerar os documentos de 
arrecadação (DARF). O retorno do ambiente nacional do eSocial para este evento é 
materializado pelos eventos S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por 
contribuinte e S-5012 – Informações do IRRF consolidadas por contribuinte. O eSocial não irá 
apurar as contribuições previdenciárias devidas aos RPPS para fins de constituição de crédito e 
geração de documentos de arrecadação.

Quem está obrigado: Todos os empregadores/contribuintes/órgãos públicos, mesmo que não 
existam fatos geradores na competência. Observar as regras para envio deste evento em 
competências que não haja movimento, na parte geral deste manual. 

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de 
referência informado no evento. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior 
quando não houver expediente bancário.

Pré-requisitos: 

a) Havendo fatos geradores na competência: envio do respectivo evento (S–1200 a S-
1280 e S-2299 e S-2399);

b) Não havendo fatos geradores na competência, envio do evento “S-1000 – Informações 
do Empregador/Contribuinte/Órgão Público”;  

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1299.

https://vimeo.com/165212433
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S-1300 – Contribuição Sindical Patronal

  
Conceito do evento: Este evento registra o valor a ser pago relativo às contribuições sindicais 
e a identificação dos sindicatos para os quais o empregador/contribuinte/órgão público efetuará 
as respectivas contribuições.

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público que optar por recolher 
contribuição a sindicato patronal prevista nos arts. 579 e 580 da CLT e no Decreto-lei nº 1.166, 
de 15 de abril de 1971.

Prazo de envio: o evento relativo à contribuição sindical prevista nos arts. 579 e 580, deve ser 
transmitido até o dia 7 (sete) de fevereiro de cada ano, para as empresas urbanas em atividade 
no mês de janeiro, ou até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao que for obtido o registro ou a 
licença para o exercício da respectiva atividade. Em relação ao envio do evento pelos 
empregadores rurais, relativo à contribuição sindical prevista no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de 
abril de 1971, o prazo é o dia 7 (sete) de outubro de cada ano.

Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do 
Empregador/Contribuinte/Órgão Público - Evento S-1000.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-1300.

https://vimeo.com/165131438
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S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

  
Conceito do evento: Este evento é opcional, a ser utilizado quando não for possível enviar 
todas as informações do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador” até o final do dia imediatamente anterior ao do início da respectiva prestação do 
serviço. Para tanto, deve ser informado: CNPJ/CPF do empregador, CPF do trabalhador, data 
de nascimento e data de admissão do empregado. É imprescindível o envio posterior do evento 
S-2200 para complementar as informações da admissão e regularizar o registro do empregado.

Quem está obrigado: este evento é opcional. Poderá ser utilizado pelo empregador que admitir 
um empregado em situação em que não disponha de todas as informações necessárias ao 
envio do evento S-2200. Não se aplica ao ingresso de servidores estatutários 
independentemente do regime de previdência.

Prazo de envio: deve ser enviado até o final do dia imediatamente anterior ao do início da 
prestação do serviço pelo trabalhador admitido. No caso de admissão de empregado na data do 
início da obrigatoriedade do eSocial, o prazo de envio da informação de admissão é o próprio 
dia da admissão.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2190.

https://vimeo.com/165148272
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S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador   

Conceito do evento: Este evento registra a admissão de empregado ou o ingresso de servidores 
estatutários, a partir da implantação do eSocial. Ele serve também para o cadastramento inicial de todos 
os vínculos ativos pela empresa/órgão público, no início da implantação, com seus dados cadastrais e 
contratuais atualizados. As informações prestadas nesse evento servem de base para construção do 
"Registro de Eventos Trabalhistas" - RET, que será utilizado para validação dos eventos de folha de 
pagamento e demais eventos enviados posteriormente. Trata-se do primeiro evento relativo a um 
determinado vínculo – excetuada a situação prevista para o evento “S-2190 – Admissão de Trabalhador 
– Registro Preliminar”, registrando as informações cadastrais e do contrato de trabalho. Deve ser 
enviado também quando o empregado é transferido de uma empresa do mesmo grupo econômico ou 
em decorrência de uma sucessão, fusão ou incorporação. 

Quem está obrigado: todo empregador/contribuinte/órgão público que mantém vínculos trabalhistas, 
assim como as empresas de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), que possuam trabalhadores 
temporários. Os vínculos desligados antes da implantação do eSocial não serão informados nesse 
evento.

Prazo de envio: deverá ser transmitido antes do envio de qualquer evento periódico ou não periódico 
relativo ao trabalhador e, ainda, conforme os seguintes prazos:

a) até o dia imediatamente anterior ao do início da obrigatoriedade de utilização do eSocial para 
os vínculos iniciados até esse dia;
b) até o dia imediatamente anterior ao do início da prestação dos serviços para os empregados 
admitidos a partir do dia seguinte ao início da obrigatoriedade do eSocial. No caso de sucessão 
trabalhista, ou se o empregador fizer a opção de enviar as informações preliminares de admissão 
por meio do evento “S-2190 – Admissão do Trabalhador – Registro Preliminar”, o prazo de envio 
do evento S- 2200é até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência, antecipando-se 
este vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário, 
ou antes da transmissão de qualquer outro evento relativo a esse empregado.
c) no dia do início da prestação dos serviços para os empregados admitidos na data da 
implantação do eSocial;
d) até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da entrada em exercício de servidor estatutário, 
independente do regime previdenciário ao qual ele esteja vinculado, antecipando-se este prazo 
para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário ou antes da 
transmissão de qualquer outro evento relativo a esse servidor. 

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público e “S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos” 
e, ainda dos eventos: S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos, caso não seja agente público 
nomeado para cargo em comissão, S-1040 – Tabela de Funções/Cargos em Comissão, caso exista 
função (obrigatório no caso de agente público nomeado para cargo em comissão), S-1035 – Tabela de 
Carreiras Públicas, caso exista carreira pública, S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho, caso o 
empregado seja submetido a horário de trabalho ( {tpRegJor} = [1]) ou do S-1070 – Tabela de Processos 
Administrativos/Judiciais, caso de existência de processo.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2220.

https://vimeo.com/165148272
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S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

 
Conceito do evento: Este evento registra as alterações de dados cadastrais do trabalhador, 
tais como: documentação pessoal, endereço, escolaridade, estado civil, contato, etc. Deve ser 
utilizado tanto para empregados/servidores, inseridos através do evento S-2200, quanto para 
outros trabalhadores sem vínculo de emprego cujas informações foram enviadas originalmente 
através do evento específico de “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – 
Início”.

Quem está obrigado: todo empregador/órgão público cujo trabalhador, informado através do 
evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do Trabalhador” e “S- 
2300 – Trabalhadores Sem Vínculo de emprego/Estatutário – Início”, apresente alteração de 
dados cadastrais.

Prazo de envio: deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao mês de referência ou 
até o envio dos eventos mensais de folha de pagamento da competência em que ocorreu a 
alteração cadastral.

Pré-requisitos: os dados cadastrais originais do trabalhador já devem ter sido enviados através 
do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo de Admissão/Ingresso do Trabalhador” 
ou “S- 2300 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início”. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2205.

https://vimeo.com/165148276
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S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho

 
Conceito do evento: este evento registra as alterações do contrato de trabalho, tais como: 
remuneração e periodicidade de pagamento, duração do contrato, local, cargo ou função, 
jornada, entre outros.

Quem está obrigado: todo empregador/órgão público em relação ao vínculo do 
empregado/servidor, ou a empresa de trabalho temporário em relação ao trabalhador 
temporário cujo contrato de trabalho seja objeto de alteração.

Prazo de envio: deve ser transmitido até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da 
competência informada no evento ou até o envio dos eventos mensais de folha de pagamento 
da competência em que ocorreu a alteração contratual. 

Pré-requisitos: os dados originais do Contrato de Trabalho do vínculo já devem ter sido 
enviados através do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso do 
Trabalhador”.

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2205.

https://vimeo.com/165148276


46

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

 
Conceito do evento: evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo 
empregador/contribuinte/órgão público, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas 
atividades laborais.

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 
concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos 
seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No 
caso de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da 
informação é facultativo.

Prazo de envio: a comunicação do acidente de trabalho deve ser comunicada até o primeiro 
dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato.

Pré-requisitos: envio dos eventos S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador e S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário 
– Início, caso o registrador for o empregador.

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2210.

https://vimeo.com/165148279
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S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

  
Conceito do evento: o evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do 
trabalhador, durante todo o vínculo laboral com o empregador/contribuinte/órgão público, por 
trabalhador, no curso do vínculo ou do estágio, bem como os exames complementares aos 
quais o trabalhador foi submetido.

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 
concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos 
seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No 
caso de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da 
informação é facultativo.

Prazo de envio: o evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da 
realização do correspondente exame. Essa regra não altera o prazo legal para a realização dos 
exames, que devem seguir o previsto na legislação, sendo que somente o registro da 
informação no eSocial é permitido até o dia 07 (sete) do mês subsequente.

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo 
Emprego/Estatutário – Início”.

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2220.

https://vimeo.com/165148283
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S-2230 – Afastamento Temporário

Conceito  do  evento: evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos 
empregados/servidores e trabalhadores avulsos, por quaisquer dos motivos elencados na 
tabela 18 – Motivos de Afastamento, bem como  eventuais alterações e prorrogações. Caso o 
empregado/servidor possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para cada um 
deles. 

Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público, toda vez que o trabalhador se 
afastar de suas atividades laborais em decorrência de um dos motivos constantes na tabela 18, 
com indicação de obrigatória, conforme quadro constante no item 18 das informações 
adicionais.

Prazo de envio: o evento de afastamento temporário deve ser informado nos seguintes prazos:

a) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, agravo de saúde ou 
doença decorrentes do trabalho com duração não superior a 15 (quinze) dias, deve ser 
enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua ocorrência.
b) Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza, agravo de 
saúde ou doença não relacionados ao trabalho, com duração entre 3 (três) a 15 (quinze) 
dias, deve ser enviado até o dia 7 (sete) do mês subsequente da sua ocorrência.
c) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de qualquer 
natureza, agravo de saúde ou doença com duração superior a 15 (quinze) dias deve ser 
enviado até o 16º dia da sua ocorrência, caso não tenha transcorrido o prazo previsto nos 
itens 1 e 2.
d) Afastamento temporário ocasionado pelo mesmo acidente, agravo de saúde ou 
doença, que ocorrerem dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e totalizar, na somatória 
dos tempos, duração superior a 15 (quinze) dias, independentemente da duração 
individual de cada afastamento, devem ser enviados, isoladamente, no 16º dia do 
afastamento. 
e) Demais afastamentos devem ser enviados até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao 
da sua ocorrência ou até o envio dos eventos mensais de remuneração a que se 
relacionem.
f) Alteração e término de afastamento: até o dia 07 (sete) do mês subsequente à 
competência em que ocorreu a alteração ou até o envio do evento “S-1299 – 
Fechamento dos Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro.
g) Para servidores de regime jurídico estatutário vinculados ao RPPS e regime 
administrativo especial vinculados ao RPPS, deverão ser observados os prazos previstos 
na legislação específica.

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso do Trabalhador” ou S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo de 
Emprego\Estatutário - Início. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2230.

https://vimeo.com/165176152
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S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

  
Conceito do evento: este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho 
pelo empregador/contribuinte/órgão público, indicando a prestação de serviços, pelo 
trabalhador, em ambientes descritos no evento S-1060, bem como para informar a existência de 
exposição aos fatores de risco descritos na Tabela 23 - fatores de risco ambientais. É utilizado 
também para comunicar mudança dos ambientes em que o trabalhador exerce suas atividades 
e para comunicar o encerramento de exercício das atividades do trabalhador nestes ambientes.

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 
concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos e órgãos públicos em relação aos 
seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No 
caso de servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da 
informação é facultativo.

Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência ou antes do 
envio dos eventos mensais de remuneração relacionados ao trabalhador ou ainda daquele em 
que houver alteração ou cessação das atividades realizada nestes ambientes.

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador”, “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo Emprego/Estatutário 
– Início” e o evento “S- 1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho". 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2240.

https://vimeo.com/165176159
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S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

  
Conceito do evento: Este evento é utilizado pelo empregador/contribuinte/órgão público para 
registrar os fatores de risco descritos na Tabela 23 – Fatores de Risco Ambientais, que criam 
condições de insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho, bem como a sujeição 
aos fatores de risco que ensejam a concessão da aposentadoria especial e o dever do 
respectivo custeio. O evento também é utilizado para comunicar mudança nas condições e nos 
ambientes sujeitos a fatores de risco e para comunicar o encerramento de exercício das 
atividades do trabalhador nestes ambientes.

Quem está obrigado: O empregador, a cooperativa, o Órgão Gestor de Mão de Obra, a parte 
concedente de estágio, o sindicato de trabalhadores avulsos. No caso de servidores vinculados 
ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS o envio da informação é facultativo.  Quanto 
aos órgãos públicos para seus empregados e servidores vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS devem ser observadas as seguintes regras:

a) Contratação pelas regras da CLT: Todas as informações do evento S-2241 são obrigatórias, 
inclusive as relacionadas a insalubridade e periculosidade;
b) Formas de contratação diversas da CLT (estatutário, regime administrativo especial e etc): O 
evento S-2241 deverá ser enviado, excetuando as informações relacionadas à insalubridade e 
periculosidade. 

Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência ou antes do 
envio dos eventos mensais de remuneração, relacionados ao trabalhador que fizer jus ao 
pagamento de adicional pelo exercício de trabalho insalubre ou perigoso, e/ou que esteja sujeito 
a condições especiais para fins de aposentadoria especial, ou quando houver alteração ou 
cessação das atividades realizada nestes ambientes. 

Pré-requisitos: envio dos eventos “S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador” ou “S-2300 - Trabalhadores Sem Vínculo 
Emprego/Estatutário – Início” e “S- 1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho".  

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2241.

https://vimeo.com/165176162
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S-2250 – Aviso Prévio  

Conceito do evento: este evento tem como objetivo registrar a comunicação e o possível 
cancelamento do aviso prévio de iniciativa do empregador ou do empregado. Aviso prévio é o 
documento de comunicação, antecipada e obrigatória, em que uma das partes contratantes 
(empregador ou empregado) deseja rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho vigente.

Quem está obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a comunicação da rescisão do 
contrato de trabalho, sem justa causa. Este evento não se aplica aos servidores estatutários.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado em até 10 (dez) dias de sua comunicação.

Pré-requisitos: envio do evento “S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso do Trabalhador”. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2250.

https://vimeo.com/165176172
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S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente

  
Conceito do evento: este evento tem como objetivo registrar a convocação para prestação de 
serviços do empregado com contrato de trabalho intermitente.  Visa, portanto, formalizar e 
informar ao eSocial os termos pré-pactuados de cada convocação para prestação de serviços.

Quem está obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a convocação do empregado para a 
prestação de serviços de natureza intermitente. Este evento é exclusivo para trabalhadores 
admitidos com Categoria [111] – “Empregado com Contrato de Trabalho Intermitente”.

Prazo de envio: deve ser enviado antes do início da prestação de serviços para a qual o 
empregado está sendo convocado.

Pré-requisitos: envio do evento S-2200 – Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador. . 

Este evento não possui vídeo.
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S-2298 – Reintegração

  
Conceito do evento: São as informações de reintegração, em sentido amplo, de 
empregado/servidor previamente desligado do empregador/ Órgão Público. Integram o conceito 
de reintegração, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem o vínculo tornando sem 
efeito o desligamento.

Quem está obrigado: Todo empregador/ Órgão Público que, por decisão administrativa/judicial, 
tenha que reintegrar o trabalhador. 

Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês seguinte a que se refere a reintegração, desde que 
não ultrapasse a data do envio do evento “S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao 
Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Regime Geral de Previdência Social”, e o “S-
1202 – Remuneração do servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência Social”, para o 
trabalhador a que se refere.

Pré-requisitos: envio prévio do evento “S-2299 – Desligamento” ou S-2200 com o campo 
<dtDeslig> preenchido.

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2298.

https://vimeo.com/165176184
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S-2299 – Desligamento   

Conceito do evento: São as informações destinadas a registrar o desligamento do trabalhador 
da empresa/órgão público.

Quem está obrigado: Todo empregador/órgão público que tenha encerrado definitivamente o 
vínculo trabalhista/estatutário com seu empregado/servidor por algum dos motivos constantes 
da Tabela 19 - Motivos de Desligamento.

Prazo de envio: as informações de desligamento de empregados devem ser enviadas até 10 
(dez) dias seguintes à data do desligamento, desde que não ultrapasse a data do envio do 
evento “S-1200 – Remuneração”, para o empregado a que se refere o desligamento. Para 
servidores de regime jurídico estatutário e regime administrativo especial, deverá ser observada 
a data do envio do evento “S-1200 – Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral 
de Previdência Social” e “S-1202 – Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de 
Previdência Social”. No caso de desligamento por sucessão, o prazo de envio é até o dia 7 do 
mês seguinte ao do desligamento.

Pré-requisitos: envio dos eventos S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso do Trabalhador” e os eventos S-1005, S-1010, S-1020 se {mtvDeslig} não 
for de transferência  [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30] e, ainda, o evento S-1070, em caso de 
existência de processo. 

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2299.

https://vimeo.com/165176184
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S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início

Conceito do evento: este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a 
trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com a empresa/órgão público.

Quem está obrigado:  o empregador/órgão público/órgão gestor de mão de obra, o sindicato 
de trabalhadores avulsos não portuários e a cooperativa, quando utilizarem mão de obra de 
trabalhadores sem vínculo de emprego ou estatutário. A empresa/órgão público podem 
cadastrar, opcionalmente, outros contribuintes individuais, que achar necessário, para facilitar 
seu controle interno, bem como outros trabalhadores (em sentido amplo), como os das 
categorias 307 (militar efetivo), 308 (conscrito), 903 (bolsista, nos termos da Lei nº 8.958/94) e 
904 (participante de de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de 
emprego/estatutário).

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da sua 
ocorrência, desde que não ultrapasse a data do envio do evento “S-1200 - Remuneração de 
Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social”, e do “S-1202 – Remuneração do servidor vinculado a Regime Próprio de 
Previdência Social”, ou antes da transmissão de qualquer outro evento relativo a esse 
trabalhador.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público/Órgão Público e dos eventos S-1030 no caso de Avulso, Diretor não Empregado, 
Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho e do evento S-1040 no caso de existir 
função para as categorias acima citadas.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2300.

https://vimeo.com/165212435
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S-2306 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 
Alteração Contratual

  
Conceito do evento: são as informações utilizadas para a atualização dos dados contratuais 
relativos aos trabalhadores que não possuem vínculo emprego/estatutário com a 
empresa/órgão público.

Quem está obrigado:  a empresa/órgão público que utilizam mão de obra de trabalhador sem 
vínculo de emprego/estatutário informando no evento “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário – Início”.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês seguinte à ocorrência 
da alteração, ou antes, do envio do evento “S-1299 – Fechamento de Eventos Periódicos”, o 
que ocorrer primeiro.

Pré-requisitos: envio do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 
Início.   

Este evento não possui vídeo.
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S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – 
Término

   
Conceito do evento: são as informações utilizadas para o encerramento da prestação de 
serviço do trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário.

Quem está obrigado: a empresa/órgão público que utilizar mão de obra de Trabalhador sem 
vínculo de emprego informado no evento “S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de 
Emprego/Estatutário – Início”.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês seguinte ao término 
da contratação/prestação de serviço/ cessão/ exercício do cargo em comissão ou função, ou 
antes, do envio do evento “S-1299 - Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer 
primeiro.

Pré-requisitos: envio dos eventos S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso do Trabalhador” e os eventos S-1005, S-1010, S-1020 se {mtvDeslig} não 
for de transferência  [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30] e, ainda, o evento S-1070, em caso de 
existência de processo.   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-2399.

https://vimeo.com/165212435
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S-3000 – Exclusão de Eventos

   
Conceito do evento: Utilizado para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual 
deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 – 
Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos.

Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público quando necessitar tornar sem 
efeito um determinado evento.

Prazo de envio: sempre que necessária a exclusão de algum evento enviado indevidamente.
 
Pré-requisitos: envio anterior do evento a ser excluído..   

Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento S-3000.

https://vimeo.com/165212430
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Cadastro de Empresas

Neste cadastro estão indicadas as informações que influenciarão na apuração correta das 
contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS, como a classificação tributária do 
contribuinte, indicativo de desoneração da folha, isenções para entidades beneficentes de 
assistência social, acordos internacionais para isenção de multa, situação da empresa (normal, 
extinção, fusão, cisão ou incorporação), cooperativas de trabalho, construtoras, entre outras. 

Conforme a categoria da empresa, uma atenção especial deve ser dada ao preenchimento dos 
campos apontados com a seta vermelha nas telas seguintes que pertencem ao cadastro da 
empresa.

Aba “Parâmetros” 

Certifique-se principalmente que a categoria, classificação tributária, indicativo de substituição 
(para as empresas optantes pelo simples), optante pelo Simples, folha por centro de custo, nível 
da filial, entre outros, estejam corretamente preenchidos.  
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Aba “Opções de Cálculo”

Por obrigatoriedade do eSocial não será mais possível utilizar as funções livres, pois um dos 
eventos que faz parte da carga inicial e de tabelas é o evento “S1030 – Tabela de 
Cargos/Empregos Públicos”, onde a empresa indica todas as informações de identificação dos 
cargos. 

Portanto, altere a opção do campo “Funções” para “Cadastradas sem controle automático de 
salários” ou “Cadastradas com controle automático de salários”.

Após a alteração, certifique-se que o cadastro de funções está correto e indique nos dados do 
contrato dos colaboradores sua respectiva função.       
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Aba “PAT/FAP/Outros”

Neste aba certifique-se principalmente que os campos Indicativo da contratação de pessoas 
com deficiência (campo novo), Acordo internacional para isenção de multa, empresa é sócio 
ostensivo em sociedade em conta de participação, indicativo de situação especial e tipo de 
sistema de controle de ponto, estejam corretamente preenchidos.
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Aba “Processo Adm./Judicial”

Caso a empresa apresente processo administrativo ou judicial, em que houve sentença 
favorável ao contribuinte, modificando as alíquotas do RAT, FAP, Outras entidades ou Fundos, 
ou ainda, contratação de pessoas com deficiência, indique no botão “Processo 
Administrativo/Judicial” o indicativo de suspensão do processo. Para tanto é necessário que os 
processos estejam previamente cadastrados em \Cadastro\Processos Administrativos e 
Judiciais.

Caso a opção para emissão da GPS da empresa seja locações, estas informações (sentença 
favorável ao contribuinte, modificando as alíquotas do RAT, FAP, Outras entidades ou Fundos), 
devem ser indicadas em \Parâmetros\Locações.               
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Cadastro de Locações

   
Para a correta identificação dos estabelecimentos da empresa (matriz e filiais), obras de 
construção civil, contratante de serviço ou outra condição diferenciada de tributação, se faz 
necessário que o cadastro de locações esteja bem definido no sistema Winner (Folha de 
Pagamento), sendo necessário uma análise dos estabelecimentos da empresa e a definição 
das informações relativas ao CNAE preponderante, alíquotas GILRAT, Fator Acidentário de 
Proteção – FAP, etc.

O empregador/contribuinte/órgão público deve ter necessariamente pelo menos uma lotação 
tributária informada neste cadastro.

Por este motivo não poderá mais ser usado dados padrões para este cadastro.

Segue exemplos de como o cadastro de locações deve ser estruturado:

Empresa única  sem setores ou departamentos
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Empresa com setores ou departamentos

Empresa com matriz e filial, setores ou departamentos
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Empresa com matriz, setores ou departamentos e tomadores de serviço.  

Empresa com matriz e filiais, setores ou departamentos e tomadores de serviço.  
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Empresa com matriz, setores ou departamentos e obras de construção civil.  

Empresa com matriz e filiais, setores ou departamentos e obras de construção civil. 
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Preenchimento do cadastro de locações

Segue exemplo de como o cadastro de locações deve ser preenchido. Certifique-se que todos 
os campos obrigatórios apresentem a informação que correspondam aos estabelecimentos da 
empresa (matriz e filiais), obras de construção civil, contratante de serviço ou outra condição 
diferenciada de tributação. 

Atente também para o preenchimento dos parâmetros legais, ainda mais se a geração da GPS 
e SEFIP, ocorre atualmente por locação.  
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Cadastro de Funções

  
O cadastro de funções deve apresentar o código, nível, descrição da função, tipo de função e 
CBO 2002. O preenchimento dos demais campos são obrigatórios apenas para os 
colaboradores em cargos em comissão ou de carreiras públicas. Fica a critério do usuário usar 
dados padrões para este cadastro, mas o mesmo deve levar em conta que qualquer inclusão, 
alteração ou exclusão tem efeito em todas as empresas que utilizam a mesma tabela.  
 
Segue um exemplo de como o cadastro de funções deve ser preenchido:
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Cadastro de Eventos
  
Neste cadastro são indicados os eventos que influenciam na apuração da folha de pagamento. 
Fica a critério do usuário usar dados padrões para este cadastro, mas o mesmo deve levar em 
conta que qualquer inclusão, alteração ou exclusão tem efeito em todas as empresas que 
utilizam a mesma tabela. As informações do cadastro de eventos será utilizada para registro na 
Tabela de Rubricas do empregador no eSocial. As informações consolidadas desta tabela são 
utilizadas para validação dos eventos de remuneração dos trabalhadores.   
 
Certifique-se principalmente que os campos Tipo, INSS, IRRF, FGTS, Contribuição Sindical, 
Salário Família, Processos Administrativos/Judiciais, Repercute no cálculo do DSR, Evento (do 
quadro eSocial), entre outros, estejam devidamente preenchidos.

Em relação aos processos administrativos/judiciais em que houve sentença favorável ao 
contribuinte, modificando as alíquotas do INSS, IRRF, FGTS, Contribuição Sindical, é 
necessário que os processos estejam previamente cadastrados em \Cadastro\Processos 
Administrativos e Judiciais.

Aba “Cadastro de Eventos”
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Aba “Cálculo”
           

Caso o evento não repercuta no cálculo do DSR, deixe o campo desmarcado.
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Aba “Integração/Outros”

Caso  não  exista  a  necessidade de  integração  do evento  com  o eSocial  através  do arquivo
“S-1010 – Tabela de Rubricas”, indique “9999 – não se aplica” no campo destacado na imagem.
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Cadastro de Turnos

Neste cadastro são indicadas as informações de identificação do horário “contratual”. Detalha 
também os horários de início e término do intervalo para a jornada de trabalho. Estas 
informações serão utilizadas para registro na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho do eSocial. 
As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação dos eventos do eSocial.

Certifique-se principalmente de que os campos Tipo de Jornada, Horário de Entrada/Saída, 
Intervalo, Este Turno Permite Flexibilidade, entre outros, estejam devidamente preenchidos.

Obs.: novo padrão de tela será disponibilizado na versão 3.05.06
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Cadastro de Dependentes

Neste cadastro são indicadas as informações de identificação dos dependentes do Trabalhador. 
Estas informações tem reflexo direto no cálculo do IRRF, Salário Família e Pensão Alimentícia. 
Estas informações serão utilizadas para a geração do cadastramento inicial e 
Admissão/Ingresso do trabalhador no eSocial. 

Certifique-se principalmente que os campos Nome do Dependente, Nascimento, Grau de 
parentesco, IRRF, Salário Família, CPF, Dados do Beneficiário da Pensão Alimentícia, entre 
outros, estejam devidamente preenchidos.  

Aba “Dependentes”  
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Aba “Beneficiário”  
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Cadastro de Ambientes de Trabalho – Fatores de Risco

Neste cadastro é registrado as condições ambientais de trabalho, indicando a prestação de 
serviços, pelo trabalhador, em ambientes onde ocorre a existência de exposição aos fatores de 
risco. As informações consolidadas neste cadastro serão utilizadas para validação do evento de 
Condições Ambientais do Trabalho no eSocial. Lembrando que este cadastro fica em 
\Parâmetros\Locações, botão “Parâmetros Legais”, botão “Ambientes de Trabalho – Fatores de 
Risco.”    

Certifique-se que todos os campos deste cadastro estejam devidamente preenchidos, Inclusive 
os dados do botão “Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC” e “Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI” 

Caso o ambiente de trabalho não ofereça risco aos trabalhadores, é obrigatório o 
preenchimento do cadastro indicando o fator de risco “09.01.001 – Ausência de Fator de Risco”. 
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Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

Neste cadastro é registrado a descrição dos EPC e se eles são eficazes na neutralização dos 
riscos ao trabalho.

Certifique-se que todos os campos deste cadastro estejam devidamente preenchidos.

Caso o ambiente de trabalho não ofereça risco aos trabalhadores, o botão que da acesso a 
estas informações fica desabilitado. 
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Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

Neste cadastro é registrado a descrição dos EPI e se eles são eficazes na neutralização dos 
riscos ao trabalho.

Certifique-se que todos os campos deste cadastro estejam devidamente preenchidos.

Caso o ambiente de trabalho não ofereça risco aos trabalhadores, o botão que da acesso a 
estas informações fica desabilitado. 
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Cadastro do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP  

Após o preenchimento dos ambientes de trabalho e seus respectivos fatores de risco, é 
necessário indicar em \Cadastro\Perfil Prof. Previdenciário\Exposição a Agentes Nocivos, os 
fatores de risco associados ao trabalhador. 

O preenchimento deste cadastro é muito simples, pois todas as informações indicadas para os 
fator de risco no cadastro de ambientes são apresentadas automaticamente pelo sistema após 
seleção do fator de risco. 

Caso o trabalhador não esteja exposto a nenhum fator de risco, é obrigatório o preenchimento 
do cadastro do trabalhador indicando o fator de risco “09.01.001 – Ausência de Fator de Risco”.  
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Cadastro de Atestados de Saúde Ocupacional  

Este cadastro detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, 
durante todo o vínculo laboral com o empregador, por trabalhador, no curso do vínculo, bem 
como os exames complementares e monitorização biológica aos quais o trabalhador foi 
submetido.  

O preenchimento deste cadastro em \Cadastro\Perfil Prof. Previdenciário\Atestado de saúde 
Ocupacional é obrigatório a partir da entrada da empresa no eSocial. 

Veja um exemplo de como o cadastro de atestado de saúde ocupacional deve ser preenchido:

Aba “Detalhes Atestado”
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Aba “Exame Toxicológico”

    

 

  

           

Obs.: O preenchimento dos dados desta aba são obrigatórios nos casos de motoristas 
profissionais.
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Botão “Monotorização Biológica”

    

 

  

           

Obs.: O preenchimento dos dados deste botão são obrigatórios apenas nos casos onde exista a 
necessidade de monitorização biológica.
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Botão “Exames Complementares”

    

 

  

           

Obs.: O preenchimento dos dados deste botão são obrigatórios apenas nos casos onde exista a 
necessidade de exames complementares.
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Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais  

Este cadastro detalha as informações relativas aos Processos Administrativos/Judiciais do 
empregador/contribuinte/órgão público, de entidade patronal com representação coletiva, de 
trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto do eSocial e que tenha 
influência no cálculo das contribuições, dos impostos ou do FGTS, e de outras empresas, 
quando influenciem no cumprimento das suas obrigações principais e acessórias. As 
informações indicadas neste cadastro são utilizadas para validação de outros eventos do 
eSocial e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos e FGTS. Não devem ser 
informados nesse cadastro os processos judiciais que envolvam matéria trabalhista, sejam 
reclamatórias trabalhistas, sejam processos que envolvam servidores públicos e seus 
correspondentes órgãos públicos..  

O preenchimento deste cadastro em \Cadastro\Processo Administrativo e Judicial é obrigatório 
a partir da entrada da empresa no eSocial e caso as partes indicadas acima apresentem 
qualquer uma das situações mencionadas.  

Veja um exemplo de como o cadastro de processo Administrativo/Judicial deve ser preenchido:
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Botão “Indicativo de Suspensão”

Além das informações apontadas na tela anterior, o usuário deverá indicar no botão “Indicativo 
da Suspensão” a situação em que se encontra o processo judicial/administrativo e suas 
repercussões para o cálculo das contribuições e impostos. 
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Vídeo do treinamento do “eSocial – Como se Preparar”

No dia 29/10/2017 a Exactus Software apresentou via WEBNAR um treinamento que abordou 
como se preparar para o eSocial. O vídeo foi apresentado pelo analista de negócios do sistema 
Winner, Cristiano Ribas, e descreve de forma mais detalhada os seguintes assuntos:

● Cadastro da Empresa
● Cadastro de Locações
● Cadastro de Funções
● Cadastro de Eventos
● Cadastro de Turnos
● Cadastro de Dependentes
● Cadastro de Ambientes de Trabalho – Fatores de Risco
● Cadastro de Atestados de Saúde Ocupacional
● Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais
● Integração de Processos
● Infraestrutura
● Revisão de Processos
● Árvore do Conhecimento

Clique aqui para assistir ao vídeo.
  

  

           

https://youtu.be/3U47f7_Y5HY
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