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1. OBJETIVOS 
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Objetivos 

a) Para os Eventos Iniciais: 

• Sanear as informações existentes nas bases de 
dados dos sistemas de Folha de Pagamento e 
RH, através validações automáticas e revisão 
dos cadastros pelo próprio colaborador ou 
pela área responsável  

• Acelerar a atualização das bases de dados com 
as novas informações relativas ao eSocial, 
permitindo que todas as novas informações 
sejam alimentadas em um único formulário (*) 
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(*) A atualização poderá ser feita pela área responsável e/ou pelo próprio colaborador 

através de formulário integrado à intranet da empresa 



Objetivos 

b) Para os Eventos Não Periódicos: 

• Permitir que as informações necessárias 
para o eSocial sejam alimentadas pelos 
responsáveis nos setores de origem, 
consistidas eletronicamente e aprovadas 
dentro de um processo (workflow) com 
prazos definidos, desta forma evitando 
atrasos no envio e sobrecarga no 
Departamento de Pessoal 

4 



2. DEFINIÇÕES DOS FORMULÁRIOS 
ELETRÔNICOS 
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Definições 

• Os formulários eletrônicos para o eSocial 
foram desenvolvidos à partir da análise do 
Manual de Orientação, com o objetivo de 
cobrir todas as informações necessárias para 
cada layout de arquivo. 

• Sessões dos arquivos tornaram-se títulos de 
campos ou abas, as informações tornaram-se 
campos de formulários. 
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Definições 
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Definições 

• Regras de Validação são aplicadas durante o 
preenchimento e no momento que o usuário 
salva o formulário para enviá-lo. 
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Definições 
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Consistências no 
Preenchimento 

Consistência ao 
Salvar o Formulário 



Definições 

• Carga das informações existentes: antes do 
preenchimento, as informações existentes nas 
bases de dados dos sistemas de RH e Folha de 
Pagamento serão carregadas nos formulários 
eletrônicos, identificando-se quais deverão ser 
mantidas e quais deverão ser atualizadas. 
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Definições 
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Bases de Dados dos 
Sistemas de Folha de 

Pagamento e RH 
Antes do Preenchimento 



Definições 

• Após o preenchimento, as informações dos 
formulários são validadas e aprovadas, para 
atualizar as bases de dados dos sistemas de 
Folha de Pagamento e RH da empresa, que 
serão os responsáveis por enviar os arquivos 
do eSocial. 
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Definições 
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Bases de Dados dos 
Sistemas de Folha de 

Pagamento e RH 
Envio das Informações 



3. VALIDAÇÕES AUTOMÁTICAS 
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Validações Automáticas 

• Antes do envio das informações para os 
sistemas de RH e Folha de Pagamento, será 
possível realizar validações automáticas 
através da Qualificação Cadastral que o 
governo irá disponibilizar antes da entrada em 
vigor do eSocial (*) e através do Diretório 
Nacional de Endereços dos Correios. 

 

15 (*) http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx 



4. RELATÓRIOS DE INCOSISTÊNCIAS 
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Relatórios de 
Inconsistências 

• A atualização de informações pode ser 
auditada através de relatórios específicos, que 
indicam a ausência de preenchimento de 
campos e inconsistências apuradas nas 
validações automáticas. 
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Relatórios de 
Inconsistências 

Exemplo de Relatório de Inconsistências 



5. DEFINIÇÃO E REGRAS GERAIS 
PARA EVENTOS INICIAIS 
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Regras Gerais 

Eventos Iniciais: 

 
S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 

S-1060 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil 

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo 
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Regras Gerais 

Definição de Eventos Iniciais: 
 
Eventos Iniciais – São eventos que identificam o 
empregador/contribuinte, contendo dados básicos 
de sua classificação fiscal e estrutura administrativa. 
É o primeiro evento a ser transmitido ao eSocial. 
 
Também compõe os eventos iniciais o evento de 
cadastramento inicial dos vínculos. Esse evento 
deve ser informado após terem sido transmitidos os 
eventos de tabelas do empregador. 
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Regras Gerais 

Regras Gerais Para Eventos Iniciais: 

 

a) as informações relativas à identificação do empregador, de 
seus estabelecimentos e obras de construção civil deverão 
ser enviadas previamente à transmissão de outras 
informações; 

b) as informações relativas aos vínculos mantidos no momento 
do início da obrigatoriedade da utilização do eSocial deverão 
ser transmitidas antes do envio de qualquer evento 
periódico ou não periódico e até o final do 1º (primeiro) mês 
de sua obrigatoriedade. 
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5.1 S-1000 - INFORMAÇÕES DO 
EMPREGADOR/CONTRIBUINTE 
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S-1000 
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S-1000 
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S-1000 



5.2 S-1060 - TABELA DE 
ESTABELECIMENTOS E OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
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S-1060 



29 

S-1060 



5.3 S-2100 – CADASTRAMENTO 
INICIAL DO VÍNCULO 
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S-1100 
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S-1100 
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S-1100 
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S-1100 
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S-1100 
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S-1100 
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6. DEFINIÇÃO E REGRAS GERAIS 
PARA EVENTOS NÃO PERIÓDICOS 
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Eventos Nãos Periódicos: 
 

S-2200 - Admissão de Trabalhador 
S-2220 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
S-2240 - Alteração de Contrato de Trabalho 
S-2260 - Comunicação de Acidente de Trabalho 
S-2280 - Atestado de Saúde Ocupacional 
S-2320 - Afastamento Temporário 
S-2325 - Alteração de Motivo de Afastamento 
S-2330 - Retorno de Afastamento Temporário 
S-2340 - Estabilidade – Início 
S-2345 - Estabilidade – Término 
S-2360 - Condição Diferenciada de Trabalho - Início 
S-2365 - Condição Diferenciada de Trabalho - Término 
S-2400 - Aviso Prévio 
S-2405 - Cancelamento de Aviso Prévio 
S-2600 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início 
S-2620 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alt. Contratual 
S-2680 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 
S-2800 - Desligamento 
S-2820 – Reintegração 
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Regras Gerais 

Definição de Eventos Nãos Periódicos: 
 
Evento Não periódico - é um fato jurídico trabalhista entre 
empregador e trabalhador, que não tem uma data prefixada 
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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Regras Gerais 

Regras Gerais Para Eventos Não Periódicos: 
 
a) as informações iniciais de admissão de empregado ou de contratação de 

trabalhador sem vínculo empregatício deverão ser enviadas até o final do dia 
imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço; 

b) as informações de acidente de trabalho deverão ser enviadas até o 1º (primeiro) 
dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato; 

c) as informações de desligamento deverão ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil 
seguinte à data do desligamento, no caso de aviso prévio trabalhado, ou do 
término de contrato por prazo  determinado e até 10 (dez) dias seguintes à data 
do desligamento nos demais casos; 

d) as informações dos demais eventos não periódicos, inclusive as atualizações do 
registro de empregados e demais trabalhadores, deverão ser enviadas até o dia 7 
(sete) do mês seguinte ao que se referem ou até o envio dos eventos mensais de 
folha de pagamento que se relacionem segundo as regras de validação 
constantes no Manual de Orientação do eSocial, disponível no sítio eletrônico do 
eSocial na Internet, no endereço <http://www.esocial.gov.br>. 
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6.1 S-2260 – COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO 
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CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   •   Anexos (0) 

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   

Informações da Comunicação de Acidente de Trabalho 

Data do Acidente 

Matrícula Nome 

Hora do Acidente Horas Trabalhadas Antes Tipo do Acidente de Trabalho 

-- Selecione -- 

Tipo de CAT 

-- Selecione -- 

CAT Parcial? Houve Óbito? Comunic. Polícia? Situação Geradora 

-- Selecione -- 

Local do Acidente 

Tipo do Local do Acidente 

-- Selecione -- 

Descrição do Local Logradouro 

Cód. Município Nome do Município UF 

CNPJ do Local (quando diferente do empregador) 

Detalhamento do Acidente 

Cód. Parte Atingida Descrição da Parte Atingida Cód. Agente Causador Descrição do Atente Causador 

Testemunha   

CAT de Origem: 

Atestado   

CPF PIS 
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CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   •   Anexos (0) 

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   

Informações da Testemunha 

Nome da Testemunha Logradouro 

Cód. Município Nome do Município UF 

Testemunha   Atestado   

CEP Logradouro  do CEP Telefone 
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CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   •   Anexos (0) 

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho   

Informações do Atestado 

Código CNES Unidade de Atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES 

Testemunha   Atestado   

Data do Acidente Hora do Acidente Houve Internação? Dias Tratamento Afastamento? 

Descrição da Lesão 

Diagnóstico Provável 

Código CID Descrição da Doença 

Observações 

45 

S-2260 



6.2 PROCESSO PADRÃO 
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Processo Padrão 

• O processo padrão é um workflow (BPM) que 
acompanha cada um dos templates de 
formulários de Eventos Não Periódicos. 

• Cada processo contempla uma etapa de 
aprovação e uma etapa de encaminhamento 
para a área de Pessoal, mas podem ser 
alterados para atender às necessidades 
particulares de cada empresa. 
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Processo Padrão 
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Saiba mais:  
blog.agens.com.br 
www.agens.com.br 
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Envie email para:  
contato@agens.com.br 


