
e.Social – EFD Reinf 

Facilitador : Eraldo Consorte 

SISTEMA OCEPAR

adpcursos

WORKSHOP



Controle total  do Governo

2



Regulamentações

• RESOLUÇÃO CGES Nº 7,

de 16/03/17 aprova a versão 2.2.01 dos Leiautes do eSocial e respectivos anexos

• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1701, DE 14/03/17 ,Fica instituída a 
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-

Reinf). 

• CIRCULAR 761 CEF

• de 12/04/17 - Aprovar e divulgar o cronograma de implantação do eSocial e o 
Leiaute eSocial versão 2.2.01.

• RESOLUÇÃO CGES Nº 8

• Nova versão 2.2.02 (maio/2017)
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Cronograma 2017/2018
• I - em 1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016

acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e

•

• II - em 1º de julho de 2018, para os demais empregadores e contribuintes.

• Fica dispensada a prestação das informações dos eventos relativos a saúde e segurança do trabalhador
(SST) nos 6 (seis) primeiros meses depois das datas de início da obrigatoriedade de que trata os item
acima.

•

• Até 1º de julho de 2017, será disponibilizado aos empregadores e contribuintes ambiente de produção
restrito com vistas ao aperfeiçoamento do sistema
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Ambiente de teste
• RESOLUÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO ESOCIAL Nº 9, DE 21 DE JUNHO DE 2017

• Dispõe sobre o ambiente de produção restrita, que inicia a fase de testes do 
projeto eSocial para as empresas.

• O COMITÊ GESTOR DO ESOCIAL, no uso das atribuições previstas no art. 5° do 
Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, resolve:

• Art. 1º Disponibilizar o ambiente de produção restrita do eSocial a partir das 7 horas 
do dia 26 de junho deste ano.

• Parágrafo Único. A disponibilização será dividida em duas etapas, sendo a primeira 
no período de 26 de junho a 31 de julho de 2017, para as empresas de Tecnologia da 
Informação - T.I., e a segunda no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2017 
para todas as empresas.

• Art. 2º Em função da capacidade restrita do ambiente, sua utilização deverá ser 
efetuada de forma controlada, atendendo às orientações e aos limites descritos no 
manual técnico a ser publicado no sítio do eSocial.

• Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

adpcursos



Saneamento do Cadastro

• Qualificação cadastral dos trabalhadores

• Verificar se o Cadastro de Pessoa Física – CPF e o Número de
Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP) estão aptos para
serem utilizados no eSocial. (CPF, NIS e data de nascimento do
trabalhador.)

• "Qualificação Cadastral".

• Site do portal www.esocial.gov.br
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Anexo III

Tabelas Suporte
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01 Categorias de Trabalhadores

02 Financiamento da Aposent. Especial e Redução do Tempo de Contrib

03 Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento

04 Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros

05 Tipos de Inscrição

06 Países

07 Tipos de Dependente

08 Classificação Tributária

09 Tipos de Arquivo do eSocial

10 Tipos de Lotação Tributária

11
Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e 

Tipos de Lotação

12 Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária
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13 Parte do corpo atingida

14 Agente Causador do Acidente de Trabalho

15 Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional

16 Situação Geradora do Acidente de Trabalho

17 Descrição da Natureza da Lesão

18 Motivos de Afastamento

19 Motivos de Desligamento

20 Tipos de Logradouro

21 Natureza Jurídica

22 Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária

23 Fatores de Riscos do Meio Ambiente do Trabalho
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24 Codificação de Acidente de Trabalho

25
Tipos de Benefícios Previdenciários dos Regimes Próprios de 

Previdência

26 Motivos de Cessação de Benefícios Previdenciários



MATRIZ DE DEPENDÊNCIA 
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Um sistema de ira integrar as informações de 
empresas e empregados em tempo real, evitando 

assim, erros e eventuais fraudes

(Vinculação entres os arquivos)

http://www.esocial.gov.br/


DOS ARQUIVOS
FLUXO DAS INFORMAÇÕES

✓ Eventos Iniciais e Tabelas 

✓ Eventos Não periódicos

✓ Eventos periódicos
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04 Fases - C.D.P.E
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Evento Tabelas

• São eventos que montam as tabelas do empregador, responsáveis
por uma série de informações que irão validar os eventos não
periódicos e periódicos. Buscando melhor otimização na geração
dos arquivos, bem como no armazenamento das informações no
ambiente nacional do eSocial, informações que podem ser
utilizadas em mais de um arquivo do eSocial ou que se repetem
em diversas partes do leiaute serão armazenadas em tabelas

Eraldo Consorte - econsort@gmail.com 14



Eventos Iniciais e de Tabelas

S-1000 -
empregador

S-1010 - rubricas

S-1020 - lotações

S-1030 - cargos

S-1040 - funções

S-1050 - horários

S-1060 - ambiente

S-1070 – processo
adm/jud

S-1080 - avulso

S-2100 –

cadastro empregado

S-1005 -
estabelecimentos

adpcursos



S-1000 - Informações do Empregador

• Evento onde são fornecidas pelo empregador as informações
cadastrais, alíquotas, e demais dados necessários ao
preenchimento e validação dos demais eventos da eSocial,
inclusive para apuração das contribuições. As informações
prestadas neste evento podem ser alteradas no decorrer do tempo,
hipótese em que deve ser enviado o evento específico de alteração
com as novas informações.
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S-1000 - Informações do Empregador

✓Tabela 8 – Classificação Tributária;

✓Tabela 21 – natureza Jurídica;

✓Indicativo de Cooperativa;

✓Indicativo de registro de ponto eletrônico;

✓Contato – dados (procurador);

✓Informações SoftwareHouse;

✓Informações complementares; (extinção, fusão, cisão,
incorporação);

✓Alteração

✓exclusão
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S-1005 - Tabela de Estabelecimentos 

• O evento apresenta o detalhamento de informações de
FPAS/Terceiros para os estabelecimentos (filiais) do contribuinte, além
de informações relativas ao CNAE Preponderante e alíquota RAT das
obras de construção civil. As informações prestadas no evento são
utilizadas na apuração das contribuições incidentes sobre as
remunerações dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos.
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• Inicio de validade;

• Dados do estabelecimento
• CNAE
• RAT
• FAP
• Processo judicial ou adm RAT ou FAP

• Informações opção do registro de ponto:
• Não utiliza
• Manual
• Mecânico
• Eletrônico (port mte 1.510/2009
• Não eletrônico alternativo (art. 1º port. Mte 373/11)
• Eletrônico alternativo (art 2º port. Mte 373/11)

• Inf contratação de aprendiz

• Inf contratação de PCD

• Alteração

• exclusão

adpcursos



S-1010 - Tabela de Rubricas

• Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na
tabela de RUBRICAS do empregador. As informações consolidadas
desta tabela são utilizadas para validação do evento de Remuneração
dos trabalhadores. Para envio deste evento é necessário o envio
prévio do evento de Informações Cadastrais do
Contribuinte/Empregador.

• Tabela 3 – Natureza das rubricas da folha de pagamento

• Eventos folha x tabela 03 (DE PARA) 
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Informações relevantes 

Inclusão rubrica Reflexo DSR

Cod rubrica Reflexo 13º salário

Data validade Reflexo Féria

Descrição da rubrica Reflexo Aviso Prévio

Natureza – tabela 03 Observação -

Tipo de rubrica – (vencimentos, descontos 
,informativa ou inf dedutora)

Processo – Adm ou Judicial – não incidência de 
encargos – vincula ao S-1070

Incidência INSS Alteração

Incidência de IRRF Exclusão

Incidência de FGTS Obs: 

Reflexo na Cont Sindical

adpcursos



S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

• Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na
tabela de LOTAÇÕES do empregador.

• As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação
de outros eventos da E-Social (ex: admissão, alteração contratual,
remuneração, etc.).

• Para envio deste evento é necessário o envio prévio do evento de
Informações Cadastrais do Contribuinte/Empregador.

• Tipo de Lotação – Tabela 10

• FPAS – Tabela 4

• Processo Adm – S -1070

• Alteração

• Exclusão
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Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária
Cód Descrição Preenchimento do 

campo {nrInsc}

01

Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, 
inclusive obras de construção civil própria, exceto:

a) empreitada parcial ou sub-empreitada de obra de construção civil (utilizar opção 02);
b) prestação de serviços em instalações de terceiros (utilizar opções 03 a 09);
c) Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB (utilizar opção 10).

Não preencher

02 Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Sub-empreitada
CNO da Obra - A informação do CNPJ do 

Contratante/Proprietário do CNO é prestada nos 
sub-registros

03
Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de 

cooperativa
CPF do contratante

04
Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de 

cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991
CNPJ do Estabelecimento Contratante

05
Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, 

exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta
CNPJ do Estabelecimento Contratante

06
Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de 

trabalho
CNPJ do Estabelecimento Contratante

07 Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho CPF do contratante

08 Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos CNPJ do Operador Portuário 

09 Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato CNPJ ou CPF do Contratante 

10 Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB Não Preencher

21 Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física Não preencher

24 Empregador Doméstico Não preencher

90
Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social 

(expatriados)
Não preencher

91 Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro Não preencher



S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

• Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela
de CARGOS do empregador. As informações consolidadas desta tabela são
utilizadas para validação de diversos eventos do E-Social, entre os quais
os eventos de cadastramento inicial, admissão, alteração de dados
contratuais, etc. Para envio deste evento é necessário o envio prévio do
evento de Informações Cadastrais do contribuinte/Empregador.

• Inclusão
• Código do cargo atribuido pela empresa
• Início de validade
• Nome do cargo
• CBO
• alteração – exclusão
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11 infoCargo evtTabCargo 1/1 -

14 codCargo ideCargo 1/1 30

Preencher com o código do cargo.

Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.

15 iniValid ideCargo 1/1 7

Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-
MM.

Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato 
AAAA-MM.

16 fimValid ideCargo 0-1 7

Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.

Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

17 dadosCargo inclusao 1/1 -

18 nmCargo dadosCargo 1/1 100

Preencher com o nome do cargo

19 codCBO dadosCargo 1/1 6

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.



S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

• Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na
tabela de Horarios/Turnos de Trabalho.

• As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para
validação dos eventos da e-Social. Para envio deste evento é
necessário o envio prévio do evento de Informações Cadastrais do
Contribuinte/Empregador.

• Inclusão

• Detalhamento dos Horários;

• Detalhamento dos intervalos;

• Alteração

• Exclusão
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17 dadosHorContratual inclusao 1/1 -

18 hrEntr dadosHorContratual 1/1 4
Informar hora da entrada, no formato HHMM

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do 
número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.

19 hrSaida dadosHorContratual 1/1 4
Informar hora da saída, no formato HHMM

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do 
número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.

20 durJornada dadosHorContratual 1/1 4
Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos.  Devem ser consideradas as horas 
reduzidas noturnas, se houver.

21 perHorFlexivel dadosHorContratual 1/1 1
Indicar se é permitida a flexibilidade:
S - Sim;
N - Não.
Valores Válidos: S, N.



adpcursos

22 horarioIntervalo dadosHorContratual 0-99 -

23 tpInterv horarioIntervalo 1/1 1
Tipo de Intervalo da Jornada:
1 - Intervalo em Horário Fixo;
2 - Intervalo em Horário Variável.

24 durInterv horarioIntervalo 1/1 3
Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.

25 iniInterv horarioIntervalo 0-1 4
informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do 
número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se 
{tpInterv}=1.

26 termInterv horarioIntervalo 0-1 4
Informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, 
que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.  Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.



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. As informações
consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do evento de Condições
Ambientais do Trabalho. Devem ser informados na tabela apenas os ambientes de
trabalho que possuem exposição aos fatores de risco constantes na tabela 23 –
Tabela de Fatores de Riscos Ambientais.

• Código ambiente;

• Início de validade;

• Descrição do ambiente;

• Local do ambiente (estabelecimento próprio ou de terceiros);

• Fator de risco – tabela 23

• Alteração

• exclusão
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17 dadosAmbiente inclusao 1/1 -

18 dscAmb dadosAmbiente 1/1 999

Descrição do ambiente de trabalho.

19 localAmb dadosAmbiente 1/1 1

Preencher com uma das opções:

1 - Estabelecimento do próprio empregador;

2 - Estabelecimento de terceiros.

20 tpInsc dadosAmbiente 1/1 1

21 nrInsc dadosAmbiente 1/1 15

a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar da tabela S-1005);

b) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na 
Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).



S-1070 - Tabela de Processos

• Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela
de PROCESSOS (administrativos e judiciais) do empregador. As
informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de
outros eventos da e-Social. Para envio deste evento é necessário o envio
prévio do evento de Informações Cadastrais do Contribuinte/Empregador.

• PROCESSO ADM Tributos

• PROCESSO JUDICIAL Tributos

33Eraldo Consorte - econsort@gmail.com 



adpcursos

11 infoProcesso evtTabProcesso 1/1 -
14 tpProc ideProcesso 1/1 1

1 - Administrativo;
2 - Judicial.

15 nrProc ideProcesso 1/1 20
16 iniValid ideProcesso 1/1 7

Preencher com o mês e ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM.

Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de 
implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.

17 fimValid ideProcesso 0-1 7

Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se 
houver. deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou 
posterior a {iniValid}



adpcursos

18 dadosProc inclusao 1/1 -
19 indAutoria dadosProc 0-1 1

Indicativo da autoria da ação judicial:
1 - Próprio contribuinte;
2 - Outra entidade, empresa ou empregado.

Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]

20 indMatProc dadosProc 1/1 2
Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial:
1 - Tributária ou relativa a FGTS;
2 - Autorização de trabalho de menor;
3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência 
(PCD);

4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz;

5 - Segurança e saúde do trabalhador;

6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho;

99 - Outros assuntos.



adpcursos

27 indSusp infoSusp 1/1 2
Indicativo de suspensão da exigibilidade:

01 - Liminar em Mandado de Segurança;
02 - Depósito Judicial do Montante Integral;
03 - Depósito Administrativo do Montante Integral;
04 - Antecipação de Tutela;
05 - Liminar em Medida Cautelar;

08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;

09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;

10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;

11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;

12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;

13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;

14 - Contestação Administrativa FAP;
90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte;
92 - Sem suspensão da exigibilidade.
Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser 
preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92].



adpcursos

28 dtDecisao infoSusp 1/1 -

29 indDeposito infoSusp 1/1 1

Indicativo de Depósito do Montante Integral:

S - Sim;

N - Não.

Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N].

Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].

Só pode ser preenchido com [S], se {indAutoria} = [1].



S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

• Evento utilizado pelo OGMO para inclusão, alteração e exclusão de
registros na tabela de OPERADORES PORTUÁRIOS. As informações
consolidadas desta tabela são utilizadas para apuração da
contribuição incidente sobre a remuneração de trabalhadores avulsos
para o financiamento dos benefícios decorrentes do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

•
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Eventos Não periódicos

Eventos Trabalhistas – ligados ao contrato de trabalho
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Eventos Não periódicos

• é um fato jurídico trabalhista entre empregador e trabalhador que não tem
uma data pré-fixada para ocorrer.

• Vai depender dos acontecimentos na relação trabalhista na vida da empresa e
do trabalhador como contratação, afastamentos, demissões, entre outras.

• Estes fatos influenciam na concessão de direitos e no cumprimento de
deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais como, por exemplo, a admissão
de um empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes
nocivos, desligamento, etc.

• Após confirmada a sua ocorrência, estes fatos/eventos passam a ter prazo
específico de transmissão ao eSocial.
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Eventos Trabalhista

S-2200 
admissão

S-2210 

cat

S-2220 

aso

S-2230 
afastamento

S-2240 

fat risco

S-2241 
insal/perig

S-2250 

Aviso prévio

S-2298 
reitegração

S-2299 
desligamento

S-2300

cad tsv

S-2306 

alt dados tsv

S-2399 

tsv término

S-2400 

inss Público

S-3000 
exclusão

S-2205 

alt dados

S-2199 

pré admissão

S-2206 

alt contr

adpursos



S-2190 – Admissão 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 - Admissão até o final
do dia imediatamente anterior ao do início da respectiva prestação do
serviço. Para tanto, deve ser informado:

• (1) CNPJ/CPF do empregador, (2) CPF do trabalhador, (3) data de 
nascimento (4) data de admissão do empregado. 

• É imprescindível o envio posterior do evento S-2200 - Admissão para
complementar as informações da admissão e regularizar o registro do
empregado.

• Prazo de envio - até o dia anterior ao do início da prestação do serviço pelo
trabalhador admitido.

• Retificação

• Exclusão
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11 infoRegPrelim evtAdmPrelim 1/1 -

12 cpfTrab infoRegPrelim 1/1 11

13 dtNascto infoRegPrelim 1/1 -

14 dtAdm infoRegPrelim 1/1 -



S-2200 – Admissão trabalhador

• Conceito do evento: Este evento registra a admissão do
empregado. 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.
Pode ocorrer também quando o empregado é transferido de uma
empresa do mesmo grupo econômico ou em decorrência de uma
sucessão, fusão ou incorporação.

• Vide leiaute – 195 linhas de informações

• Prazo de envio

• Prazo de envio opção S-2190

• Retificação
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S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais

• 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 segurados empregados, quanto para outros trabalhadores
sem vínculo de emprego cuja informação foi enviada originalmente
através do evento específico de S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de
Emprego - Início.
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Quem está obrigado: todo empregador cujo empregado ou trabalhador, informado
através do evento S-2300 – Trabalhadores Sem Vínculo, apresente alteração de
dados cadastrais.
Prazo de envio: deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de
referência informado no evento ou até o envio dos eventos mensais de folha de
pagamento da competência em que ocorreu a alteração cadastral, para evitar
inconsistências entre o cadastro e a folha de pagamento. Antecipa-se o vencimento
para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
Pré requisitos: os dados cadastrais originais do trabalhador já devem ter sido
enviados através dos eventos S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo, S-2200 -
Admissão de Trabalhador ou S-2300 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego – Início.



S-2206 - Alteração Contratual

• 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, etc.

• Quem está obrigado: todo empregador em relação ao vínculo do
empregado, cujo contrato de trabalho seja objeto de alteração.
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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, para evitar inconsistências entre o
contrato de trabalho e a folha de pagamento. Antecipa-se o vencimento
para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente
bancário.

Pré requisitos: os dados originais do Contrato de Trabalho do vínculo já
devem ter sido enviados através dos eventos S-2100 - Cadastramento
Inicial do Vínculo ou S-2200 – Admissão do Trabalhador.



S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

• Conceito do evento: evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho
envolvendo empregado e/ou trabalhador avulso, ainda que não haja afastamento de
suas atividades laborais.

• 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.

✓Tabela 13 – parte do corpo atingida

✓Tabela 14 – agente causador do acidente de trabalho

✓Tabela 15 – agente causador/situação geradora de doença profissional

✓Tabela 16 – situação geradora do acidente de trabalho

✓Tabela 17 – descrição da natureza de lesão

✓S -2210 x S-2230

✓Considerações gerais
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Informações adicionais:

1) A empresa deve informar se a iniciativa da Comunicação de Acidente de
Trabalho foi do empregador, por ordem judicial ou por determinação do órgão
fiscalizador.

2) Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizar a CAT o
próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico
que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o
prazo de envio.

3) Caso o acidente se refira a trabalhador que prestava serviço no ambiente de
trabalho da empresa tomadora, a empresa prestadora deve informar o CNPJ do
local do acidente.

4) Em caso de morte do empregado, superveniente ao envio da CAT, o evento
deve ser retificado, indicando o óbito e a data da sua ocorrência.
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Informações adicionais:

5) Em caso de acidente ocorrido no exterior, o campo {codCNES} deve ser
preenchido com o código do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde), correspondente ao SESMT da matriz do empregador no Brasil e os
campos do grupo [emitente] com as informações relativas ao médico
coordenador do PCMSO no Brasil, que é responsável pela validação dos
exames realizados no exterior.

6) No eSocial, o número da CAT é o número do recibo deste evento. Este
número deve ser utilizado para se fazer referência para uma CAT de origem,
nos casos de reabertura.

7) Caso o acidente de trabalho resulte em afastamento do empregado, deve
também, o empregador, obrigatoriamente enviar o evento S-2230 -
Afastamento Temporário.



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 a empresa, incluindo os
atestados de saúde ocupacional exigidos periodicamente, por trabalhador, no curso do
vínculo empregatício, bem como os exames complementares ao Atestado de Saúde
Ocupacional –

✓Tipo de Atestado de Saúde Ocupacional:

✓Atestado admissional

✓Atestado Periodico, conforme planejamento do PCMSO; 

✓Atestado de retorno ao trabalho 

✓Atestado de mudança de função; 

✓Atestado de monitoração pontual, não enquadrado nos casos anteriores. 

✓Atestado demissional;

✓Prazo de envio até o dia 07 (sete) 
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Informações adicionais:
• 1) São informados neste evento os resultados da monitoração da saúde do trabalhador cujas

atividades envolvam os riscos discriminados nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, bem como os demais exames complementares solicitados, a critério médico,
buscando verificar as possíveis ocorrências de fatores de risco que, por sua natureza,
concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador.

• 2) Não integram este evento as informações constantes em atestados médicos, nos casos de
afastamento do trabalhador por doença ou acidente, que são informados no evento “S-2230-
Afastamento Temporário”.

• Entretanto, o exame de retorno ao trabalho do trabalhador ausente por período igual ou superior
a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, também deve
constar no evento de monitoramento da Saúde do Trabalhador.

• 3) Devem ser obrigatoriamente informados neste evento os exames previstos nos quadros I e II
da NR – 07 do MTE, de acordo com o risco ao qual o trabalhador está exposto, bem como os
demais exames obrigatórios previstos na legislação. Os exames complementares também serão
informados neste evento.

• 4) Em caso de exames realizados no exterior, os campos dos grupos {respMonit} e {ideServSaude} 
deverão ser preenchidos com as informações do médico coordenador do PCMSO no Brasil, que é 
responsável pela validação dos exames realizados no exterior.

adpcursos



S-2230- Afastamento Temporário

• Conceito do evento: evento utilizado para informar os
afastamentos temporários dos empregados, por qualquer dos
motivos elencados na tabela 18 – Motivos de Afastamento, bem
como eventuais alterações e prorrogações. Caso o empregado
possua mais de um vínculo empregatício, é necessário o envio do
evento para cada um dos vínculos.

• Tabela 18;
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MOTIVO PRAZO

Afastamento doença/acidente trabalhado  01 até 15 dias Até o dia 07

Afastamento  doença/acidente trabalho superior a 15 dias Até o 16º dia 

Auxilio doença ou acidente de qualquer natureza apartir de 03 até 15 
dias

Até o dia 07

Auxilio doença ou acidente de qualquer natureza acima de 15 dias Até o 16º dia 

Demais  afastamento – tabela 18 Até o dia 07

adpcursos



Eraldo Consorte - econsort@gmail.com 56

Cód. Descrição
Obrigatoriedade de 

informação

01 Acidente/Doença do trabalho

Obrigatória, 
independentemente da 
quantidade de dias de 

afastamento

03 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho
Obrigatória, nos casos em que 
o afastamento tiver duração 

superior a 2 (dois) dias

05
Afastamento/licença prevista em regime 

próprio, sem remuneração
Obrigatória

06 Aposentadoria por invalidez - CLT, art. 475 Obrigatória

07
Acompanhamento - Licença para 

acompanhamento de membro da família
Facultativa
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08
Afastamento do empregado para participar de atividade do Conselho Curador 
do FGTS – art. 65, §6º, Dec. 99.684/90 (Regulamento do FGTS)

Facultativa

10 Afastamento/licença prevista em regime próprio, com remuneração Facultativa

11 Cárcere Obrigatória

12
Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei 07664, de 1988. art. 25, 
parágrafo único. - Celetistas em geral

Obrigatória

13

Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei Complementar 64/1990. art. 1°, 
inciso II, alínea 1 - Servidor público, estatutário ou não, dos órgãos ou 
entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 
mantidas pelo Poder Público.

Facultativa

14 Cessão/ Requisição Obrigatória

15 Gozo de férias - Afastamento temporário para o gozo de férias Obrigatória
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16
Licença remuneraada - Liberalidade da empresa ou 

Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho
Facultativa

17 Licença Maternidade - 120 dias Obrigatória

18 Licença Maternidade - a partir de 120 dias até 180 dias Obrigatória

19
Licença Maternidade - Afastamento temporário por 

motivo de aborto não criminoso
Obrigatória

20

Licença Maternidade - Afastamento temporário por 
motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou 

guarda judicial de criança , inclusive para o cônjuge 
sobrevivente

Obrigatória
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21 Licença não remunerada ou Sem Vencimento

Obrigatória, nos casos em que 

o afastamento ocorreu durante 

todo o mês calendário. 

Facultativo, nos demais casos

22
Mandato Eleitoral - Afastamento temporário para o 

exercício de mandato eleitoral, sem remuneração
Obrigatória

23
Mandato Eleitoral - Afastamento temporário para o 

exercício de mandato eleitoral, com remuneração
Facultativa

24
Mandato Sindical - Afastamento temporário para 

exercício de mandato sindical

Obrigatória nos casos em que 

o ônus é do cessionário. 

Facultativa nos demais casos

25
Mulher vítima de violência - Lei 11340, de 2006 - art. 

9º. §2o ,II - Lei Maria da Penha

Obrigatória, nos casos em que 

o afastamento ocorreu durante 

todo o mês calendário. 

Facultativa, nos demais casos
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26
Participação de empregado no Conselho Nacional de 

Previdência Social–CNPS (art. 3º, Lei 8.213/91)
Facultativa

27
Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de 

acordo com o art 476-A da CLT

Obrigatória, nos casos em que 
o afastamento ocorreu 

durante todo o mês 
calendário. Facultativa, nos 

demais casos

28

Representante Sindical - Afastamento pelo tempo que se fizer 
necessário, quando, na qualidade de representante de entidade 

sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo 
internacional do qual o Brasil seja membro

Facultativa

29
Serviço Militar - Afastamento temporário para prestar serviço 

militar obrigatório;
Obrigatória

30
Suspensão disciplinar - CLT, art. 474 (A suspensão do 

empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa 
na rescisão injusta do contrato de trabalho)

Obrigatória, nos casos em que 
o afastamento ocorreu 

durante todo o mês 
calendário. Facultativa, nos 

demais casos
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31 Servidor Público em Disponibilidade obrigatória

32
Transferêncja do Trabalhador para prestação de serviço no 

exterior acima de 90 dias 
Obrigatória, 



S-2240 - Condição Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco

• Conceito do evento: este evento é utilizado para registrar as condições ambientais
de trabalho do empregado, trabalhador avulso e cooperado de cooperativa de
trabalho, indicando a prestação de serviços em ambientes com exposição a fatores de
risco, descritos na Tabela 23 - fatores de risco ambientais.

• O mesmo é utilizado também para comunicar mudança dos ambientes com exposição
a fatores de risco e para comunicar o encerramento de exercício das atividades do
trabalhador nestes ambientes.

• Nr 15 insalubre; 

• Nr 16 Periculosidade; 

• Nr 17 Ergonomia;

• Tabela 23

• PPP

• GFIP
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Informações Importantes

• Data de início Condição

• Código do ambiente – evento S -1060

• Descrição das atividades  desempenhadas –Profissiográfia PPP

• Fator de risco – exposição do trabalhador – tabela 23 

• Uso de EPI e EPC

• Substituição do PPP

• Vigência – 06 meses após o e.social

• Retificação 

• Alteração das condições

• Prazo de envio 
adpcursos



S-2241 - Insalubridade / Periculosidade 
Aposentadoria Especial

• Conceito do evento: Este evento é utilizado para registrar os fatores de
risco descritos na Tabela 23 que criam condições de insalubridade ou
periculosidade no ambiente de trabalho.

• O mesmo é utilizado também para comunicar mudança nas condições e
dos ambientes sujeitos a fatores de risco e para comunicar o
encerramento de exercício das atividades do trabalhador nestes
ambientes

• Tabela 23

• S-1060

• Insalubre/Perigoso – Início , alteração e Término

• Aposentadoria Especial – início, alteração e Término

• Prazo dia 07
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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.

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

• Cancelamento ou exclusão
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Tipos De Aviso

▪ - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, 
que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da 
CLT]

▪ - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, 
que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 
488 da CLT]

▪ - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não 
dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo 
empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º 
do art. 487 da CLT)

▪ - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao 
empregado, com redução de um dia por semana ( art. 15 da Lei nº 
5889/73). 
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17 infoAvPrevio evtAvPrevio 1/1 -
19 dtAvPrv detAvPrevio 1/1 -

Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento

Validação: Deve ser uma data posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento

20 dtPrevDeslig detAvPrevio 1/1 -
Data prevista para o desligamento do trabalhador
Validação: Deve ser uma data igual ou superior a {dtAvPrv}

21 tpAvPrevio detAvPrevio 1/1 1
Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo:
1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas 
horas diárias [caput do art. 488 da CLT];
2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias 
corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT];
4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, 
sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do 
art. 487 da CLT);
5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por 
semana ( art. 15 da Lei nº 5889/73).

22 observacao detAvPrevio 0-1 255
Observações
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23 cancAvPrevio infoAvPrevio 0-1 -

24 dtCancAvPrv cancAvPrevio 1/1 -

Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio

Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio que está sendo cancelado.

25 observacao cancAvPrevio 0-1 255

26 mtvCancAvPrevio cancAvPrevio 1/1 1

Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio:

1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT;

2 - Determinação Judicial;

3 - Cumprimento de norma legal;

9 - Outros.

Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.



Artigo 489 da clt

adpcursos

• Art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva
depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte
notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra
parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.

• Parágrafo único - Caso seja aceita a reconsideração ou
continuando a prestação depois de expirado o prazo, o
contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não
tivesse sido dado.

•



S-2298 - Reintegração por Determinação Judicial

• Conceito do evento: São as informações de reintegração de empregado
previamente desligado da empresa. A reintegração ao trabalho é o ato
que restabelece o vínculo de emprego tornando sem efeito seu
desligamento.

• Quem está obrigado: Todo empregador 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, para o trabalhador a que se refere.

• Pré requisitos: envio prévio do evento S-2299 – Desligamento.
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S-2299 - Desligamento

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

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

• Prazo de envio: as informações de desligamento devem ser enviadas até
o 1º dia útil seguinte à data do desligamento, no caso de aviso prévio
trabalhado ou do término de contrato por prazo determinado. Para os
demais casos, até 10 (dez) dias seguintes à data do desligamento, desde
que não ultrapasse a data do envio do evento S-1200 - Remuneração,
para o trabalhador a que se refere o desligamento. ESTATUTÁRIO DIA 07
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Informações relevantes

• Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo 
identificado 

• Registro preenchido nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, 
com a identificação da empresa sucessora. 

• Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas 
devidas ao trabalhador na rescisão contratual 

• Pensão de alimentos; Grau de risco

• Rescisão complementar

• Plano de saúde 

• S-1200 = S-2299
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Tabela 19 

Motivos de Desligamento
Códigos 18 a 25 e 28 a 31
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S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início

• Conceito do Evento: este evento é utilizado para prestar
informações cadastrais relativas a trabalhadores que não
possuem vínculo empregatício com a empresa,
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Trabalhador - Tipo Vínculo subordinação

Estagiário Não Sim

Cooperado Não Sim

Autônomo Não Não

Comissionado Não Sim

Diretor Não Empregado Não Sim
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Quem está Obrigado: o empregador/empresa, o órgão gestor de mão de obra, o
sindicato de trabalhadores avulsos não portuários, a cooperativa, quando
utilizam mão de obra dos seguintes trabalhadores, sem vínculo de emprego:
trabalhadores avulsos portuários e não portuários, dirigentes sindicais,
estagiários, diretores não empregados, cooperados, servidores públicos
indicados para Conselho ou Órgão Administrativo, membros de conselho tutelar e
trabalhadores cedidos. Além dos trabalhadores relacionados acima, a empresa
pode cadastrar, opcionalmente, outros contribuintes individuais, que achar
necessário, para facilitar seu controle interno.

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao
da sua ocorrência,ou antes da transmissão de qualquer outro evento relativo a
esse trabalhador.

Pré Requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do
Empregador/Contribuinte e tabelas.



S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração 
Contratual

• Conceito do Evento: são as informações utilizadas para a
atualização dos dados contratuais relativos aos trabalhadores que
não possuem vínculo empregatício com a empresa.

• Quem está Obrigado: as empresas que utilizam mão de obra de
Trabalhador Sem Vínculo de Emprego informado no evento S-2300 -
Trabalhador sem Vínculo – 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 - Início.
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S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término

• Conceito do Evento: são as informações utilizadas para o encerramento de
contrato/prestação de serviço com o trabalhador sem vínculo empregatício.

• Quem está Obrigado: as empresas que utilizaram mão de obra de Trabalhador
Sem Vínculo de Emprego informado no evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo –
Início.

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

• Pré requisitos: envio do evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego –
Início.
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S-3000 - Exclusão de Evento Enviado Indevidamente

• Conceito do evento: utilizado para tornar sem efeito um evento
enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-
1200 a S-2399, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos
Eventos Periódicos.

• Quem está obrigado: o empregador/contribuinte 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
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- Eventos Periódicos –.

Folha de Pagamento
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Eventos Periódicos

• São os eventos que têm periodicidade previamente definida para sua
ocorrência.

• Seu prazo de transmissão é até o dia 07 do mês seguinte, antecipando
o vencimento para o dia útil imediatamente anterior em caso de não
haver expediente bancário, com exceção do evento de espetáculo
desportivo.

• São compostos por informações de folha de pagamento, de apuração
de outros fatos geradores de contribuições previdenciárias e de
retenção do imposto sobre a renda retido na fonte sobre pagamentos
feitos pelo próprio contribuinte.

• Também estão previstas as informações de retenção das contribuições
sociais incidentes sobre pagamentos efetuados às pessoas jurídicas.
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Eventos de  Remuneração

S-1200

folha

S-1202 

folha publ

S-1207

ben RRP

S-1210 

dirf

S-1250 

prod rural aquis

S-1260

pro rural venda

S-1270 

avulso não port

S-1280 

inf complementar

S-1300 

cont sind. patronal

S-1298 

reabertura

S-1299 
fechamento

adpcursos



S-1200 – Remuneração do Trabalhador RGPS

• Conceito: São as informações da remuneração de cada
trabalhador no mês de referência. Este evento deve ser utilizado
para todos os trabalhadores a serviço do
Empregador/contribuinte, constantes na Tabela 1 – Categorias de
Trabalhadores.

• Informações sobre folha de pagamento

• Regime de competência INSS e FGTS

• Vide Leiaute
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Quem está obrigado Todos os empregadores/contribuintes que tenham

remunerado trabalhadores no mês de referência.

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente

ao do mês de referência informada no evento. Antecipa-se o vencimento

para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente

bancário.

Pré requisitos: Para os trabalhadores que necessitam de cadastro, é

requisito também, o envio dos eventos S-2100 – Cadastramento Inicial

do Vínculo, S-2200 - Admissão de Trabalhador e, caso tenha ocorrido

contratação de trabalhadores sem vínculos, do evento S-2300 -

Trabalhador Sem Vínculo de Emprego – Início.
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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.

• Registro dos pagamento – Regime Caixa

• IRRF

• Vide leiaute
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Quem está obrigado: o empregador/empresa que pagou

remuneração, rendimento ou PLR para empregados e

remuneração para contribuintes individuais que lhes prestaram

serviços.

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), 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.



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.

• Retenção de 2,3% sobre a comercialização do produto

• Pessoa Jurídica x Pessoa Física
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Quem está obrigado:

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;

Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa

física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa

física, outro produtor rural pessoa física ou segurado especial;

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;

A cooperativa adquirente de produto rural;

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.
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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.



S-1260 - Comercialização da Produção

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

• Produtor rural pessoa física vendendo sua produção
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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.
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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.



• 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 sindicado.

• 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.
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S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários



.

• 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.
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S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos
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Devem ser informados:

a) o percentual de redução a ser aplicado na alíquota da Contribuição
Previdenciária Patronal, e nos valores das contribuições para Outras Entidades e
Fundos, para os contribuintes enquadrados no artigo 14 da Lei 11.774/08, apurado
na forma prevista no art. 1º do Decreto 6.945/2009;

b) 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 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no
evento de Informações Cadastrais do Empregador;

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 Simples
Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.



S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos - Remuneração

• Conceito do evento: indica que o movimento Eventos Periódicos,
que foi fechado para determinado período de apuração com o envio
do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, será
reaberto para possibilitar o envio de retificações ou novos eventos
periódicos referentes àquele período de apuração.
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Quem está obrigado: todos os contribuintes que, após o envio do evento S-1299
Fechamento dos Eventos Periódicos para o período de apuração em questão,
necessitem retificar informações da folha de pagamento de seus trabalhadores
enviadas pelo evento S-1200 Remuneração do Trabalhador, 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.



adpcursos

4 ideEvento evtReabreEvPer 1/1 -
5 indApuracao ideEvento 1/1 1

Indicativo de período de apuração:
1 - Mensal;
2 - Anual (13° salário).

6 perApur ideEvento 1/1 7
Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], 
ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]
Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.

7 tpAmb ideEvento 1/1 1
Identificação do ambiente:
1 - Produção;
2 - Produção restrita - dados reais;
3 - Produção restrita - dados fictícios.

8 procEmi ideEvento 1/1 1
Processo de emissão do evento:
1- Aplicativo do empregador;
2 - Aplicativo governamental.

9 verProc ideEvento 1/1 20
Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do aplicativo emissor do evento.



adpcursos

10 ideEmpregador evtReabreEvPer 1/1 -

11 tpInsc ideEmpregador 1/1 1

12 nrInsc ideEmpregador 1/1 15



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 possibilita a integração com a 
respectiva DCTF. Neste momento, o contribuinte pode gerar as guias de 
recolhimento.
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Quem está obrigado: Todos os empregadores/contribuintes, 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:

1. havendo fatos geradores na competência: envio do respectivo evento (S–1200

a S-1280);

2. não havendo fatos geradores na competência, envio do evento S-1000 –

Informações do Empregador/Contribuinte;

3. havendo necessidade de retificação, envio do evento S-1298 - Reabertura dos

Eventos Periódicos, com o consequente envio de retificações ou novos eventos

que necessitarão de novo fechamento para o período de apuração em questão.



Informações - leiaute

•Responsável pelas informações 
• Informações do Fechamento 
• remuneração de trabalhadores 
• rendimentos do trabalho
•aquisição de produto rural 
• comercialização de produção 
•Desoneração
• Informar a primeira competência a partir da qual 

não houve movimento, cuja situação perdura até a 
competência atual. 

adpcursos



S-1300 – Contribuição Sindical Patronal

• Conceito do evento: Este evento registra o valor das contribuições
sindicais da empresa e a identificação dos sindicatos para os quais o
empregador/contribuinte está obrigado a fazer ditas contribuições,
seja compulsória ou facultativamente.
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Quem está obrigado: O empregador/contribuinte que pertença a uma dada

categoria econômica ou profissional, independentemente de ser ou não

associado a um sindicato, observadas as exceções previstas na legislação

pátria.

Prazo de envio: o evento relativo à contribuição sindical patronal obrigatória

deve ser transmitido até o dia 07 do mês de fevereiro de cada ano para as

empresas em atividade no mês de janeiro, ou até o dia 07 do mês

subsequente àquele em que foi obtido o registro ou a licença para o

exercício da respectiva atividade.

O arquivo que contiver qualquer das contribuições sindicais facultativas deve

ser enviado até o dia 07 do mês subsequente ao do pagamento da

contribuição.

Pré requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do

Empregador/Contribuinte - Evento S-1000.



Arquivos Totalizadores

• S-5001 : Totalização da Contribuição Previdenciária por
Trabalhador;

• S-5002 : Totalização do IRRF por Trabalhador;

• S-5011 : Totalização da Contribuição Previdenciária por
Empregador;

• S-5012 : Totalização do IRRF por Empregador
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Contribuição – Base de cálculo

adpcursos

D
C

T
F

 W
E

B

S-5001 INSS 
Trabalhador

S-5002 IRRF 
Trabalhador

S-5011 INSS 
Empresa

S-5012 IRRF 
Empresa



observações

• Mudança na cultura;

• Fechamento da folha ? (dia 01 a 30 ); ou

• Apontamento da Folha ? (20 a 20 exemplo);

• Controle de Ponto na folha de pagamento;

• Eventos que devem ser informados no mês de ocorrência do
fato gerador (fechamento)

• Valor Devido - (folha , regime competência encargos INSSe
FGTS) 1200, 1202, 1207, 2299, 23299

• Valor pago - (liquidação do valor devido - regime caixa – IRRF)S
- 1210
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1200

1202

1210

1207

2299  
2399

Valor Devido Valor Pago 



Alterações , Retificações e 
Exclusões

Considerações

Eraldo Consorte - econsort@gmail.com 109



Alterações

• Eventos Tabelas

• S 1000 a S 1008, somente ocorre alterações

• Eventos Trabalhistas:

• S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais 

• S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

• S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo Alteração Contratual 

• S-2230 - Afastamento Temporário, 

• S-2240 - Condições Ambientais doTrabalho 

• S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria 
Especial
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Retificação

• Informações já transmitidas ao eSocial que não se enquadram nos
itens de Alterações, serão tratadas como RETIFICAÇÃO da
informação já enviada.

• No caso de RETIFICAÇÃO o procedimento do
empregador/contribuinte declarante será o de reenviar o evento que
contempla a informação a ser retificada com o campo indRetif = 2,
constando no campo nrRecibo o número do recibo do arquivo
originalmente enviado a ser retificado.
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Retificação – Regras Especiais

• Retificação dos eventos Folha (S 1200 a S 1280) 

• Envio do evento S-1299 e S-1298 para cada retificaçao dos eventos 
folha

• procedimentos que foram por ele substituídos, por exemplo GFIP, 
as eventuais retificações devem ser encaminhadas por meio do 
mesmo procedimento utilizado para encaminhar a 
informaçãooriginal.

• Só devem ser enviadas ao eSocial as retificações de informações 
que originalmente foram encaminhadas já na vigência do mesmo.
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Exclusão

• Para exclusão de eventos transmitidos indevidamente, faz-se
necessária a transmissão de arquivo no leiaute previsto em S-
3000 – Exclusão de Eventos, observando as regras dispostas no
Manual.

• Somente é permitida a exclusão de eventos não periódicos
(eventos trabalhista) S-2100 a S-2399 e periódicos (folha de
pagmento) S-1200 a S-1298 e Arquivo Tabela (Novo envio)

• Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos (folha de
pagamento) – S-1200 a S-1280, depois do envio dos eventos S-
1299 e S-1298

Eraldo Consorte - econsort@gmail.com 113



Consulta eSocial

• O empregador/contribuinte declarante poderá recuperar as
informações transmitidas “baixando” os arquivos enviados,
utilizando-se da ferramenta eSocialBX. Esta solicitação/consulta pode
ser feita por arquivo ou por lote.Os parâmetros para recuperação
destes arquivos são:

• · CNPJ ou CPF;

• · Tipos de arquivos;

• · Datas inicial e final;

• · Arquivos com inconsistência.
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EFD - REINF

• A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf) é o mais recente 
módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e está 
sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

• A EFD-Reinf abarca todas as retenções do contribuinte sem relação 
com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para 
a apuração das contribuições previdenciárias substituídas.

• Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se 
aquelas associadas: 
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EFD - REINF

• cessão de mão de obra ou empreitada;

• às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos
diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;

• aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha
equipe de futebol profissional;

• à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária
substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;

• às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);

• às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que
mantenha clube de futebol profissional.
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Serviços Sujeitos a Retenção do 
INSS

• EMPREITADA/CESSÃO MO

• Limpeza conservação zeladoria;

• Segurança e Vigilância;

• Construção Civil

• Digitação

• Preparação de Dados

• Serviços Rurais

• CESSÃO DE MÃO OBRA

• Acabamento

• Embalagem

• Acondicionamento

• Cobrança

• Coleta ou Reciclagem lixo ou resíduos 

• Copa

• Distribuição

• Treinamento e Ensino

• Entrega de Contas e Documentos

• Manutenção

• Montagem

• Operação de Maquinas e equipamentos e de 
veículos

• Operação de Transporte de passageiros

• Portaria, Recepção ou Zeladoria

• Recepção, Triagem ou movimentação

• Promoção de Vendas ou de Eventos

• Secretaria e Expediente

• Saúde

• Telefonia ou Telemarketing

• Temporário



adpcursos

R-1000 - Informações do Contribuinte

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria



adpcursos

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pagamentos
diversos

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

R-5001 - Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte

R-9000 - Exclusão de Eventos



EFD REINF

• Leiaute 

• Considerações 

adpcursos



Desafios
Impactos do eSocial na Cultura da 

Organização

Áreas e Procedimentos
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Impacto do eSocial - Gestão



Modelo Operacional do eSocial

• Certificação Digital; (transmissão e Assinatura do 
documento) x (e-CPF)

• Código de acesso para o Portal eSocial; (dispensados de 
certificação);

• Transmissão dos arquivos – sequência lógica;

• Consulta dos arquivos enviados;

• Alteração, Retificação e Exclusão

• Constituição de créditos e geração de guias de recolhimento
– RECEITA FEDERAL (IR/INSS) 

– CEF (FGTS);
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Recomendações 

01. Analise Quadro atual x esocial - Sistemico;

02. Analise de Incidências dos Encargos;

03. Apuração das Informações; 

04. Conscientizar a alta gestão da empresa

05. Cadastro dos trabalhadores CNIS x CPF x RET;

06. Transformar as informações para o eSocial em informação corporativas

07. Melhoria na comunicação entre as áreas/setore envolvidos no

esocial;

08. Observar com rigor a legislaçao evitando passivo e contigência ;

09 .Qualificaçção das áreas envolvidas

10. Mudança de postura e cultura Gestores e colaboradores;
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Desafios 

✓Revisão Processos Internos;

✓Mudança de Postura Profissional;

✓Nível de exposição;

✓Aproximação do Legal (oportunidades ou Passivos) ;

✓Integração e Responsabilidade de Pessoas/Departamentos;

✓Qualidade na Comunicação Interna.

✓Saber quem vai gerenciar o eSocial. “A gestão terá de ser
integrada e muito bem controlada
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http://www.esocial.gov.br/


eSocial

OBRIGADO !

econsort@gmail.com

(11) 99568.9961

Eraldo Consorte 
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