
O que nos aguarda?

eSocial



O que é o eSocial?

Trata-se de 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.



Na prática, as empresas terão que enviar
periodicamente, em meio digital, as
informações para a plataforma do eSocial.
Todos esses dados, na verdade, já são
registrados, atualmente, em algum meio,
como papel e outras plataformas online.
No entanto, com a entrada em operação
do novo sistema, o caminho será único.
Todos esses dados, obrigatoriamente,
serão enviados ao Governo Federal,
exclusivamente, por meio do eSocial.

Como vai funcionar, na prática, o sistema?



Qual é o cronograma para
a implantação do sistema?



GFIP  - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
CAGED  - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as
admissões e demissões de empregados sob o regime da CLT
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais.
LRE  - Livro de Registro de Empregados
CAT  - Comunicação de Acidente de Trabalho
CD  - Comunicação de Dispensa
CTPS  – Carteira de Trabalho e Previdência Social
PPP  - Perfil Profissiográfico Previdenciário
DIRF  - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
DCTF  - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
QHT  – Quadro de Horário de Trabalho
MANAD  – Manual Normativo de Arquivos Digitais 
Folha de pagamento
GRF  – Guia de Recolhimento do FGTS
GPS  – Guia da Previdência Social 

Informação do Governo Federal que serão substituídos pelo eSocial



Evento S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho
Evento S-2220  – Monitoramento da Saúde do Trabalhador
Evento S-2240  – Condições Ambientais do Trabalho –
Agentes Nocivos

Exigências de SST



Evento S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

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

Quem está obrigado:  o empregador, o OGMO, o sindicato de trabalhadores avulsos e
órgãos públicos em relação aos seus empregados e servidores vinculados ao RGPS. No
caso de servidores vinculados ao RPPS o envio da informação não é obrigatório.

Os demais legitimados, previstos na legislação para emissão da CAT, continuam
utilizando o sistema atual de notificações.

Prazo de envio: a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada 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 17  - Descrição da Natureza da Lesão



Evento S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Conceito:  o evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do
trabalhador (avaliações clínicas), durante todo o vínculo laboral com o declarante, por
trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido, com
respectivas datas e conclusões.

Quem está obrigado:  o empregador, o Órgão Gestor de Mão de Obra, o sindicato de
trabalhadores avulsos não portuários e os órgãos públicos em relação aos seus
empregados contratados pelo regime da CLT. No caso de servidores públicos não
celetistas o envio da informação não é obrigatório. 

Prazo de envio: o evento deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
ao da realização do correspondente exame (ASO). Essa regra não altera o prazo
legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto na legislação, sendo
que somente o registro da informação no eSocial é permitido até o dia 15 (quinze)
do mês subsequente. 

Tabela 27 – Procedimentos Diagnósticos

Não há necessidade de “carga inicial” das informações do S-2220, haja vista
que somente serão registrados os ASOs com data de emissão posterior ao
início da obrigatoriedade deste evento.



Evento S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho 
 Agentes Nocivos

Conceito:  este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho
pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador,
bem como para informar a exposição a agentes nocivos e o exercício das atividades
descritos na “Tabela 24 – Agentes Nocivos e Atividades – Aposentadoria Especial” do
eSocial

Quem está obrigado:  o empregador, a cooperativa, o OGMO, 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 não é
obrigatório. 

Prazo de envio: até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao início da
obrigatoriedade dos eventos de SST ou do ingresso/admissão do trabalhador. No
caso de alterações da informação inicial, deve ser enviado até o dia 15 (quinze)
do mês subsequente à ocorrência da alteração.



Eventos relacionados com SST

S-2230 - Afastamento Temporário
Treinamentos, Capacitações
CNAE Preponderante
FAP
Aposentadoria Especial
Insalubridade
Periculosidade 



S-2230 - Afastamento Temporário

Conceito:  evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores,
por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 – Motivos de Afastamento” do eSocial,
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 declarante, toda vez que os trabalhadores se afastarem de suas
atividades laborais em decorrência de um dos motivos constantes na Tabela 18 do
eSocial. 

Prazo de envio: o evento de afastamento temporário deve ser informado nos
seguintes prazos:
a)  Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho ou doença
decorrente do trabalho com duração não superior a 15 dias, deve ser enviado até
o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência.
b)  Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de
qualquer natureza, ou doença com duração superior a 15 dias deve ser enviado
até o 16º dia da sua ocorrência.



S-2230 - Afastamento Temporário

c)  Afastamentos temporários ocasionados pelo mesmo acidente ou doença não
relacionados ao trabalho, que ocorrerem dentro do prazo de 60 dias e totalizarem, no
somatório dos tempos, duração superior a 15 dias, independentemente da duração de
cada afastamento, devem ser enviados, individualmente, até o dia em que são
completados 16 dias de afastamento.
d)  Afastamento por acidente ou doença relacionados ou não ao trabalho, com qualquer
duração, quando ocorrer dentro do prazo de 60 dias do retorno de afastamento anterior
pela mesma doença, que tenha gerado recebimento de auxílio-doença, deve ser enviado
no primeiro dia do novo afastamento.
e)  Afastamento por inatividade de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, pelo
código 34 da Tabela 18 deve ser enviado a partir do 91º dia de inatividade.
f)  Demais afastamentos devem ser enviados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao
da sua ocorrência.
g)  Términos de afastamento devem ser enviados até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente à competência em que ocorreu o retorno.



Treinamentos, Capacitações...

Prestação das informações da Tabela 28 – Treinamentos, Capacitações, Exercícios
simulados e outras anotações nos eventos S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo
e Admissão/Ingresso de Trabalhador e S-2206 – Alteração de Contrato de
Trabalho/Relação Estatutária.

As informações relativas aos treinamentos, capacitações, exercícios simulados cuja
obrigação de constar no registro de empregado está prevista nas NR, são prestadas
mediante o preenchimento do campo com um dos códigos relacionados na “Tabela 28
- Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações” do eSocial.
Igual procedimento deve ser adotado em relação aos realizados em data anterior à
admissão.

O declarante deve enviar este evento até o dia 15 do mês seguinte ao início da
utilização obrigatória da versão S-1.0 (09/03/2022) com o campo {dtAlteracao}
preenchido com a data desse início, além das correspondentes informações relativas
aos treinamentos/anotações. Embora tenha sido definido esse prazo, essas
informações podem ser enviadas no mês em que o declarante passar a utilizar 
a versão S.1-0 do eSocial, o que é recomendável.



CNAE Preponderante
Prestação da informação da CNAE
Preponderante no evento S-1005 – Tabela
de Estabelecimentos, Obras ou Unidades
de Órgãos Públicos.

FAP
Prestação da informação do FAP no evento
S-1005 – Tabela de Estabelecimentos,
Obras ou Unidades de Órgãos Públicos.



Aposentadoria Especial

Declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria especial no
Evento S-1200 – Remuneração do Trabalhador vinculado a Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, conforme Tabela 2 – Financiamento da Aposentadoria Especial e Redução
do Tempo de Contribuição.

Insalubridade e Periculosidade

Prestação das informações (rubricas) de insalubridade e periculosidade no Evento
S-1200 – Remuneração do Trabalhador vinculado a Regime Geral de Previdência
Social – RGPS;



Geração das Informações

PCMSO > ASO
LTCAT > PPP
Acidente de Trabalho > CAT

Transmissão das Informações

1 – Gerar arquivo eletrônico (XML)
2 – Assinar digitalmente
3 – Enviar o arquivo
4 – Emitir protocolo de envio
5 – Validação
6 – Emitir recibo de entrega 



Opções de Geração e Transmissão das Informações

1 – Sistema de Folha de Pagamento (Empresa ou Contabilidade)
2 – Sistema de SST (Empresa ou Consultoria)
3 – Portal eSocial

Recomendações para Implantação do eSocial
Eventos de SST 

1 – Analisar os processos atuais
2 – Implantar melhorias e ajustes
3 – Gerar as informações (manter atualizadas)
4 – Transmitir as informações 



A Maxipas atende sua empresa com serviços
enquadrados ao eSocial. 

Acesse www.maxipas.com.br ou escaneie o
código e encontre mais informações. 

Fale também com os consultores, por meio
dos canais da empresa.

http://www.maxipas.com.br/

