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Introdução: o que é o eSocial
Por eSocial designa-se o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas, novo modelo de organização dos documentos e 

da comunicação entre Governo e empregadores.

Ele foi instituído por meio da Lei 8373/2014, com o objetivo de unificar e 

simplificar o envio e recebimento de informações relativas aos trabalhadores, 

reunindo-as em um único banco de dados, o Ambiente Nacional Virtual (ANV).

São 15 no total as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que passam 

a ser prestadas por meio desse novo programa:

• O Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social 

(GFIP);

• O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as 

admissões e demissões de empregados sob o regime da CLT (CAGED);

• A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

• O Livro de Registro de Empregados (LRE);

• A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);

• A Comunicação de Dispensa (CD);

• A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

• O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);

• A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);

• A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);

• O Quadro de Horário de Trabalho (QHT);

• O Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD);

• A Folha de pagamento;

• O Guia de Recolhimento do FGTS (GRF);

• O Guia da Previdência Social (GPS). 

Segundo a página do site do Governo Federal dedicada ao eSocial, o programa 

“abrangerá mais de 40 milhões de trabalhadores e contará com a participação 

de mais de 8 milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de contabilidade”.

Neste material, vamos explicar as partes mais significativas do eSocial. Para tal, 

vamos passar pelos principais eventos, tabelas e prazos de envio, modificações 

nas descrições dos ambientes de trabalho, equipamentos, questões relacionadas 

ao contrato de trabalho e muito mais.  

Boa leitura!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm
http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o
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O Manual de Orientação do eSocial apresenta muito detalhadamente o 

modelo de envio de documentos, bem como a descrição dos eventos e prazos 

em que eles devem ser organizados. 

Em linhas gerais, o procedimento se divide em 3 etapas:

1. O empregador gera, no próprio site, um arquivo virtual. Esse arquivo contém 

as informações previstas no leiaute do site. Os leiautes, por sua vez, 

descrevem a diagramação básica das tabelas e como as informações ficam 

organizadas.

2. Depois, esse arquivo virtual é assinado digitalmente nos termos da 

legislação e enviado ao Ambiente Nacional Virtual (ANV).

3. Por último, o ambiente verifica se o documento se adequa às necessidades 

formais e, em caso afirmativo, emite um protocolo de envio ao empregador.

Esse arquivo pode ser gerado no próprio Portal do eSocial — onde será 

solicitada uma assinatura digital ou um código de acesso — em softwares da 

própria empresa ou contratados de terceiros.

A apresentação dos 
documentos do eSocial

http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
https://portal.esocial.gov.br/
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Eventos periódicos 
e tabelas
Os eventos são possíveis ocorrências no ambiente de uma 

empresa que demandem notificação ao eSocial.

Assim, o envio de documentos ou a notificação de qualquer 

processo de natureza fiscal, previdenciário ou trabalhista é 

considerada um evento. Vejamos alguns casos:

Os eventos cadastrais
São aqueles que permitem ao eSocial identificar um 

colaborador, um contribuinte ou uma empresa. Nessa fase 

inaugural, todos essas partes devem ser identificadas por 

meio do envio de alguns dados:

• Os empregadores são identificados pelo CNPJ, no caso 

de pessoa jurídica e CPF para pessoas físicas;

• Já os trabalhadores são identificados pelo seu Número 

de Identificação Social (NIS), ou mesmo o NIT, PIS, PASEP 

o e SUS, conforme o caso.

• O Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão ou 

Ingresso de Trabalhador deverá ser enviado pelo 

empregador no período inicial da implantação do 

eSocial.

• Uma vez que esses vínculos estejam ativos e seus dados 

cadastrais atualizados, eles vão servir de base para 

construção do Registro de Eventos Trabalhistas (RET). 

Os eventos iniciais
Depois de realizada a etapa cadastral, seguem-se os 

eventos iniciais. 

Considerando-se que a fase anterior tem como finalidade 

realizar o cadastro de empregadores e trabalhadores no 

Ambiente Nacional Virtual, este é o primeiro grupo de 

eventos a ser efetivamente transmitido nos termos que 

vão constituir a rotina de envios ao eSocial.
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As informações relativas à identicação do empregado, 

órgão público, estabelecimentos ou obras de construção 

civil deverão ser enviadas antes das outras informações.

Os eventos não periódicos
Os eventos não periódicos, como o nome indica, 

não têm data fixada para acontecer. Estão ligados a 

acontecimentos menos previsíveis da relação entre 

empregador e trabalhador.

A admissão, promoção, aumento de salário e desligamento 

do trabalhador são alguns exemplos disso. O melhor 

momento para transmitir eventos como esse ao Ambiente 

Nacional Virtual é logo após a sua ocorrência. 

Os eventos periódicos
Diferentes dos anteriores, os eventos periódicos têm 

periodicidade determinada. Alguns exemplos desses 

eventos são:

• Informações de folha de pagamento;

• Informações sobre os incidentes sobre pagamentos 

efetuados às pessoas físicas quando da aquisição da 

sua produção rural; 

• Retenção na fonte do imposto sobre a renda de 

pagamentos a pessoa física declarado pelo contribuinte 

etc.  

O prazo para transmitir os eventos periódicos é até o 

sétimo dia do mês seguinte ao da ocorrência.
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O ambiente  
de trabalho
A Tabela de Ambientes de Trabalho delimita as 

responsabilidades do empregador no que diz respeito ao 

ambiente de trabalho que a empresa oferece.

Assim, devem ser descritas e identificadas, por exemplo, 

as fontes geradoras de riscos ao trabalhador. Os principais 

eventos dessa tabela são:

Evento S-2240 — Condições Ambientais e 
Fatores de Risco
Nessa etapa, cada trabalhador é vinculado ao ambiente 

em que vai exercer as suas atividades. Devem ser 

descritos cuidadosamente todos os riscos que o ambiente 

apresenta  e as proteções coletivas e individuais adotadas, 

vinculando cada trabalhador ao respectivo ambiente.

Nesse momento, ainda não ocorreu o reconhecimento do 

direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade. 

Tampouco foi especificada a exposição a condições 

especiais de trabalho para aposentadoria especial.

O prazo de envio é até o sétimo dia do mês subsequente, 

e o código 09.01.001 da tabela 23 deve ser informado 

mesmo que não haja exposição a risco. As informações 

desse evento deverão ser prestadas somente a partir da 

obrigatoriedade dos eventos de SST no eSocial.                      

Equipamentos de proteção no  
evento S-2240
É necessário informar se existe Equipamento de Proteção 

Coletiva ou Individual (EPCs ou EPIs) e também se são 

capazes de neutralizar o risco.

Caso a empresa forneça EPI, devem ser prestadas as 

informações sobre o atendimento aos requisitos das NR 

06 e NR 09.
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O eSocial passa a ser utilizado, também, para a comunicação de 

acidentes de trabalho. Isso deve acontecer mesmo nos casos em 

que não houver afastamento.

Para tal, ele tem até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 

Em caso de morte do trabalhador, é obrigatória a comunicação 

imediata.

S-2230 — Afastamento temporário
O evento S-2230 serve à comunicação de afastamento temporário. 

Os motivos que podem ocasionar esse afastamento, bem como 

eventuais alterações e prorrogações, estão previstos na  

Tabela 18 do Manual do Usuário do eSocial.

Todos os eventos dessa natureza devem ser informados, por  

menor que seja o período de afastamento. Existem algumas  

regras que limitam o prazo para comunicar diferentes  

tipos de afastamento via eSocial:

• Se for ocasionado por acidente de trabalho ou problema de 

saúde e durar até 7 dias, o afastamento deve ser comunicado 

até 7 dias depois da sua ocorrência.

• Afastamento temporário ocasionado por acidente de 

trabalho ou de qualquer natureza, problema de 

saúde ou doença com duração de mais de 15 dias 

deve ser enviado até 16 dias depois da ocorrência.

• Mais de um afastamento ocasionados por acidente de 

trabalho ou problema de saúde — e que ocorrerem dentro 

de um prazo de 60 dias — devem ser comunicados  

até 16 dias depois do afastamento. Para isso, porém,  

o tempo que o trabalhador permaneceu afastado 

deve somar mais de 15 dias.

• A informação de que um afastamento decorre 

do mesmo motivo do anterior ou dos anteriores, 

conforme descrito no item acima, deve ser 

prestada em um campo próprio do evento S-2230.

Acidentes de trabalho e 
afastamento temporário
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A saúde do 
trabalhador
O evento S-2220 é destinado à comunicação 

e acompanhamento da saúde ocupacional do 

trabalhador. Isso inclui, por exemplo, dados 

relacionados aos Atestados de Saúde Ocupacional 

(ASO).

O evento deve ser enviado até o dia 7 do mês 

posterior ao da realização de um exame. 

Porém, essa regra não altera o prazo legal para 

a realização dos exames, que devem seguir o 

previsto na legislação. Apenas o registro da 

informação no eSocial é permitido até o dia 7 do 

mês seguinte.

O evento serve à comunicação das ocorrências e 

exames complementares relativos às atividades 

que envolvam riscos, assim como o exame 

de retorno ao trabalho, em casos em que o 

trabalhador ficar ausente por período igual ou 

maior que 30 dias.

Devem ser informados, ainda, os exames previstos 

nos quadros I e II da NR 7, de acordo com o risco 

ao qual o trabalhador está exposto, bem como 

os demais exames obrigatórios previstos na 

legislação. 

 

Evento S-2200 — Cadastramento 
Inicial de Vínculo
Esse evento registra a admissão de um 

empregado, ou mesmo o ingresso de servidores 

estatutários, a partir da implantação do eSocial. 

Ele serve, ainda, ao cadastramento inicial de todos 

os vínculos ativados pela empresa quando do 

início da implantação, com seus dados cadastrais 

e contratuais atualizados. 

Vale ressaltar que o S-2200 deve ser transmitido 

antes do envio de qualquer evento periódico ou 

não periódico relativo ao trabalhador.

 

Isto é, até o dia imediatamente anterior ao 

do início da prestação de serviços para os 

empregados admitidos a partir do dia seguinte ao 

início da obrigatoriedade do eSocial.

Caso o empregador prefira enviar as informações 

preliminares de admissão por meio do evento 

S-2190 (Admissão do Trabalhador — Registro 

Preliminar), o prazo de envio do S-2200 é até o dia 

7 do mês subsequente ao da ocorrência.
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Questões relacionadas 
ao contrato de trabalho
A S-2206 registra as alterações no contrato de trabalho. 

Estamos falando de questões relacionadas, por exemplo, 

a remuneração, periodicidade de pagamento, duração do 

contrato, local, cargo, função, jornada e outros.

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.

 

Prazos de envio e desligamento
A S-2206 deve ser transmitida até o dia 7 do mês 

subsequente ao da competência informada no evento. 

Ou, ainda, até o envio mensal dos eventos de folha de 

pagamento relativos à competência em que ocorreu a 

alteração contratual.

Todas as informações relativas ao desligamento do 

trabalhador da empresa devem ser informados no  

evento S-2299.

O prazo para envio das informações de desligamento, 

por sua vez, é de até 10 dias seguintes à data do 

desligamento. É importante que esse prazo não 

ultrapasse a data do envio do evento S-1200 — 

Remuneração.
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Conclusão
Unificadas as obrigações do eSocial, ganham todas as partes: 

empresas conseguem comunicar diversos tipos de ocorrência 

com mais facilidade e de forma unificada pelo Ambiente Nacional 

Virtual, trabalhadores têm seus direitos assegurados e o Governo 

otimiza e facilita o processo de fiscalização e arrecadação.

Esperamos que este material tenha servido ao seu propósito: 

atuar como um guia introdutório às novidades do eSocial.

Caso ainda haja dúvidas, entre em contato com a Protege. Nossos 

especialistas estão prontos para instruí-lo sobre segurança e 

medicina do trabalho, além de outras questões trabalhistas.
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Outros materiais:

Ligue pra gente
(31) 3080-5000
(31) 3657-5005

Rua dos Carijós, 244 – Sala 812
Praça 7 – Centro – BH/MG

https://materiais.protegemedicinadotrabalho.com/checklist-restaurantes
http://materiais.protegemedicinadotrabalho.com/guia-seguranca-do-trabalho

