


eSocial
+       

EFD-Reinf



GFIP/DIRF        eSocial + EFD-Reinf + DCTFWeb

Perd/Comp Web –
Compensação Cruzada



GFIP X DCTFWeb

❖GFIP é escrituração e confissão de dívida e de constituição do crédito 
previdenciário.

❖E-Social e EFD-Reinf são escriturações.

❖DCTFWeb é a respectiva confissão de dívida e de constituição do 
crédito previdenciário.
➢O débito confessado na DCTFWeb é previamente escriturado no 

eSocial e EFD-Reinf e enviados à RFB.
➢No período em que o contribuinte é obrigado à entrega da EFD-

Reinf e do eSocial sem a obrigatoriedade de entrega de 
DCTFWeb, a confissão das contribuições previdenciárias 
escrituradas na EFD-Reinf e no eSocial mantém-se na GFIP.(§4º 
art. 19 da IN RFB nº 2005 de 2021)





DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA





Outorga de Serviços do eCAC da RFBOutorga de Serviços do eCAC da RFB

Para envio de eventos assinados por procuração

através do eSocial, empregador contribuinte que

ainda não tem procuração poderá acessar o site

do eCAC – Centro Virtual de Atendimento, no

endereço: https://cav.receita.fazenda.gov.br/, e

outorgar uma procuração dos serviços do

eSocial para o seu procurador.



Perfil

Preliminar S-2190 Admissão

Rotina Eventos de Tabela/Folha

SST Segurança e Saúde do Trab.

Desligamento Deslig., TSV Término e Aviso

Especial

Reab./fechamento Ev Periódico

Inf. Emp/contrib.

Tab estab./Obra/Unidade OP

Totalização

Exclusão S-3000 Exclusão

Portal Web Todos os Eventos

Cada perfil de acesso permite o envio de 
determinados eventos, em grupos:













SEQUENCIAMENTO LÓGICO



1ª FASE 21/07/2021 2ª FASE 22/11/2021 3ª FASE 22/08/2022 4ª FASE 01/01/2023

FASEAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL

10/2022 substituição GFIP 
por DCTF Web



QUALIFICAÇÃO CADASTRALQUALIFICAÇÃO CADASTRAL

• Os dependentes não necessitam ser qualificados.
• Deverá ser realizada para os servidores atuais que serão 

informados na carga inicial.
• Os que venham a receber alguma verba futura e que necessitam 

ser informados dentro do ambiente do eSocial deverão estar com 
os dados atualizados no cadastro do CPF.

• Aposentados e pensionistas que não possuam NIT/PIS/PASEP 
poderão utilizar o número padrão 13333333332



Ambientes do eSocialAmbientes do eSocial

Existem duas espécies de ambientes no eSocial, a saber:
• Produção – Ambiente destinado para processamento e

apuração das informações do empregador que produz
todos os efeitos jurídicos.

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



Ambientes do eSocialAmbientes do eSocial

• Módulo principal:

Webservices – enviar e receber arquivos no 
formato XML;

Módulos Web – diretamente pela página do 
eSocial.



eSocial

Eventos de Tabela

Inicial S-1000 -
Informações do 

Empregador

Estab., Rubr., Lotação 
Trib., Cargos, Processos 

adm. ...

Eventos Não Periódico
Admissão, C.A.T., Av. 

Prévio, Desligamento...

Eventos Periódico
Remuneração, pgtos. 

Salário, Aquisição PRPJ, 
Comercialização PRPF

Eventos do eSocialEventos do eSocial



Eventos Iniciais do eSocialEventos Iniciais do eSocial



Tabelas do eSocialTabelas do eSocial
•Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores
•Tabela 02 - Financiamento da Aposentadoria Especial e Redução do Tempo de Contribuição
•Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento
•Tabela 04 - Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros
•Tabela 05 - Tipos de Inscrição
•Tabela 06 - Países
•Tabela 07 - Tipos de Dependente
•Tabela 08 - Classificação Tributária
•Tabela 09 - Tipos de Arquivo do eSocial
•Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária
•Tabela 11 - Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e Tipos de Lotação
•Tabela 12 - Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária
•Tabela 13 - Parte do corpo atingida
•Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho
•Tabela 15 - Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional ou do Acidente de Trabalho
•Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão
•Tabela 18 - Motivos de Afastamento
•Tabela 19 - Motivos de Desligamento
•Tabela 20 - Tipos de Logradouro
•Tabela 21 - Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF
•Tabela 22 - Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária
•Tabela 23 - Relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de Incidência do FGTS e Condição
•Tabela 24 - Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial
•Tabela 25 - Tipos de Benefícios
•Tabela 26 - Motivos de Cessação de Benefícios
•Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos
•Tabela 28 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações
•Tabela 29 - Códigos de Receita - Reclamatória Trabalhista
•Tabela 30 - Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#01
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#02
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#03
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#04
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#05
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#06
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#07
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#08
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#09
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#10
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#11
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#12
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#13
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#14
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#15
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#17
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#18
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#19
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#20
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#21
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#22
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#23
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#24
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#25
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#26
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#27
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#28
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#29
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-v-1-1-beta/tabelas.html#30


Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores
Mais utilizadas nos OP

Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores
Mais utilizadas nos OP

GRUPO CÓDIGO DESCRIÇÃO

Empregado e 

Trabalhador 

Temporário

101

Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta 

ou indireta contratado pela CLT

301

Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de 

Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 Exercente de mandato eletivo

304
Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de 

cargo em comissão

305
Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição 

de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306
Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime 

administrativo especial definido em lei própria

307 Militar

308 Conscrito

309 Agente público - Outros

310 Servidor público eventual

311
Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição 

da Justiça Eleitoral

312 Auxiliar local

313

Servidor público exercente de atividade de instrutória, capacitação, 

treinamento, curso ou concurso, ou convocado para pareceres técnicos ou 

depoimentos

401 Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato

410
Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação 

prestada pelo cessionário/destino

Cessão

Agente 

Público



Tabela 3 – Tabela de Natureza das 
Rubricas da Folha de Pagamento

Tabela 3 – Tabela de Natureza das 
Rubricas da Folha de Pagamento



Eventos de TabelasEventos de Tabelas



ESTRUTURA DE EVENTOS PARA O RGPSESTRUTURA DE EVENTOS PARA O RGPS



ESTRUTURA DE EVENTOS PARA O RPPSESTRUTURA DE EVENTOS PARA O RPPS



ESTRUTURA DE EVENTOS DE BENEFÍCIOSESTRUTURA DE EVENTOS DE BENEFÍCIOS



Quais benefícios devem ser informados?Quais benefícios devem ser informados?

• Todos os beneficiários dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS; 

• Todos beneficiários do Regime Militar; 
• Os Parlamentares; 
• Os benefícios especiais, com ou sem vínculo 

previdenciário, que são mantidos pelo Tesouro 
do Município, Estado, Distrito Federal e União.



ESTRUTURA DE EVENTOS NÃO PERIÓDICOS –
TRABALHADORES COM VINCULO

ESTRUTURA DE EVENTOS NÃO PERIÓDICOS –
TRABALHADORES COM VINCULO



ESTRUTURA DE EVENTOS NÃO PERIÓDICOS 
– TRABALHADORES SEM VINCULO



S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO

S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO





S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO

S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO



S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO

S -1000 INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR / 
CONTRIBUINTE / ÓRGÃO PÚBLICO





❖ O eSocial permite que as informações dos órgãos públicos vinculados a um mesmo Ente Federativo
sejam transmidas com S-1000 próprio ou como estabelecimento (S-1005) vinculado a outro S-1000

S-1000 – Forma Unificada

1333

❖ Forma Unificada: O evento S-1000 tem o campo {nrInsc} preenchido com o valor [05893631] e o
campo {cnpjEFR} com o valor [05893631000109]. Já os órgãos vinculados a esse Ente Federativo são
incluídos no evento S-1005, mesmo possuindo CNPJ raiz diferente da informada no S-1000. Nesse
caso, mesmo assim, cada CNPJ raiz.

❖ Forma não Unificada: O evento S-1000 tem o campo {nrInsc} preenchido com o número de
inscrição do CNPJ de cada órgão e o campo {cnpjEFR} com o valor [05893631000109]. Nesse caso,
cada CNPJ raiz envia seu evento S-1000 e presta as demais informações, inclusive o fechamento
mensal.



Tabela Concla IBGE









S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS OU 
UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS OU 
UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

• Este evento é obrigatório porque será usado para a
vinculação de um servidor a um determinado S-
1005 e necessário também nos eventos
remuneratórios(S-1200, S-1202 e S-1207)

• Para os órgãos públicos informarem este evento
não é necessário que se tenha a mesma raiz de
CNPJ.



S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS 
OU UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS 
OU UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS



S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS 
OU UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

S-1005 TABELA DE ESTABELECIMENTOS, OBRAS 
OU UNIDADES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1010 TABELA DE RUBRICASS-1010 TABELA DE RUBRICAS



S-1020 TABELA DE LOTAÇÕES TRIBUTÁRIASS-1020 TABELA DE LOTAÇÕES TRIBUTÁRIAS





S-1070 TABELA DE PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOSS-1070 TABELA DE PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS

• Os processos judiciais/administrativos são somente para os
casos de suspensão de incidência e não abrangem a Isenção.

• Os códigos de incidência que começam com 9 se referem aos
casos de suspensão e somente estes necessitam que sejam
informados este evento.

• Os processos informados neste evento, quando se tratar de
contribuição previdenciária, deverão ser somente os relativos
ao RGPS.





S-1070 ExemploS-1070 Exemplo



FOLHA DE PAGAMENTOS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

BASE CÁLCULO (FGTS/TRIBUTOS)

SERVIDORES/

EMPREGADOS

Admissão

Alterações Reintegração

Afastamentos

Saúde

Desligamento

Processo 
Trabalhista

TSVE(Trabalhador sem Vínculo)

Término

Alterações Saúde 

Início

EVENTUAIS (outros 
Contribuintes 
Individuais)

RET –Registro de Eventos trabalhista



RET –Registro de Eventos trabalhista



S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

* S-2190 - Não se aplica ao ingresso de servidores estatutários, independentemente do regime
previdenciário.

•S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador
•S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
•S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
•S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
•S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
•S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
•S-2230 - Afastamento Temporário
•S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão
•S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos
•S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos
•S-2299 - Desligamento

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtAdmPrelim
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtAdmissao
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtAltCadastral
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtAltContratual
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtCAT
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtMonit
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtAfastTemp
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtCessao
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtExpRisco
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtReintegr
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtDeslig


S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO



S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
S-2200 CADASTRAMENTO INICIAL DE VÍNCULO E 
ADMISSÃO/INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO



Categoria

Empregado               
S-2300 ou S-2200

Estatutário              
S-2300

RPPS RGPS

Celetista           
S-2200 

RGPS

Regime Especial 
(Temporários)  

S-2200

RGPS

Contribuinte 
Individual          

S-2300

Regime Trabalhista x Regime PrevidenciárioRegime Trabalhista x Regime Previdenciário











S-2300 TRABALHADOR SEM VÍNCULO 
DE EMPREGO/ESTATUTÁRIO - INÍCIO
S-2300 TRABALHADOR SEM VÍNCULO 
DE EMPREGO/ESTATUTÁRIO - INÍCIO





HONORÁRIO DOS MEMBROS DE CONSELHO 
E GRATIFICAÇÃO JETON

HONORÁRIO DOS MEMBROS DE CONSELHO 
E GRATIFICAÇÃO JETON

Categoria 771



S-2230 AFASTAMENTO TEMPORÁRIOS-2230 AFASTAMENTO TEMPORÁRIO



Exercícios PráticosExercícios Práticos

1ª FASE 21/07/2021 2ª FASE 22/11/2021 3ª FASE 22/08/2022 4ª FASE 01/01/2023

FASEAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL

desobrigadas dos eventos não periódicos Situação Atualizada



Exemplo 1 
➢ Em 30/11/2021 ingresso ao serviço público;
➢ Em 30/01/2022 é afastado por Auxilio Doença;
➢ Em 07/08/2022  é desligado do serviço público.
Resposta: Tem  a obrigação de enviar somente os eventos S-2200 e S-2299

Exemplo 2 
➢ Em 01/12/2021 ingressa em um órgão público com um cargo efetivo;
➢ Em 01/02/2022 assume uma função gratificada;
Resposta: Se em 22/08/2022 (início da fase 3) esse trabalhador estava exercendo a 
função
gratificada, o órgão pode optar por enviar o S-2200 e o S-2206 ou simplesmente enviar o 
S-2200 já com a função gratificada, porque a informação que interessa é apenas a que 
representa a situação vigente no início da fase 3, sendo desprezado o histórico anterior.

Exercícios PráticosExercícios Práticos



Exemplo 4 
➢Um trabalhador vinculado a um órgão público desde 2000 pediu exoneração em 

02/12/2021.
Resposta: O órgão público deve enviar os eventos relativos ao cadastramento inicial S-
2200 e ao desligamento S-2299 desse trabalhador.

Exemplo 3 
➢ Em 01/12/2021 um empregado público teve um afastamento por doença com 

término em 01/08/2022
➢ Em 10/08/2022 iniciou período de férias com término em 10/09/2022. 
Resposta: Nesse caso, o afastamento por doença não precisa ser informado ao 
eSocial, uma vez que na data do início da fase 3 (22/08/2022) este afastamento já 
havia terminado, contudo, as férias precisam ser informadas, uma vez que o 
empregado estava em gozo de férias na referida data.

Exercícios PráticosExercícios Práticos



EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DO VEREADOR COM A 
OPÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO POR HAVER 
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO COM O CARGO EFETIVO



AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO PARA 
EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DE 

VEREADOR OU PREFEITO COM A OPÇÃO PELA 
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO



AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO PARA 
EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO COM A OPÇÃO 

PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO ELETIVO





S-2231 CESSÃO/EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃOS-2231 CESSÃO/EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃO



CONCEITO DE CESSÃOCONCEITO DE CESSÃO

Conceitualmente, a cessão pode ser definida
como ato administrativo que permite o
afastamento temporário de servidor público,
compreendido este como o titular de cargo ou
emprego público, e possibilita o exercício de
atividades por este em órgão ou entidade
(inclusive privada) distinta da origem.



CESSÃOCESSÃO

mas tratada no evento S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão



Inicio da obrigatoriedade = 22/11/2021
Cedente - Se for anterior o cedente não deve informar o S-2231, apenas informa que o servidor esta 
cedido No  S-2200. Cessionário – Informa o S-2300 

evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo (CESSÃO)evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo (CESSÃO)



ÓRGÃO CEDENTEÓRGÃO CEDENTE



ÓRGÃO CEDENTEÓRGÃO CEDENTE



ÓRGÃO CECIONÁRIOÓRGÃO CECIONÁRIO



S-2231 CESSÃO/EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃOS-2231 CESSÃO/EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃO



Ônus do CedenteÔnus do Cedente



Ônus do CessionárioÔnus do Cessionário



Ônus do Cedente e CessionárioÔnus do Cedente e Cessionário



Utilização dos grupos [afastamento], [desligamento] e [cessao] e do 
campo [dtIniAbono] dos eventos S-2200 e S-2300;
Exemplo 5 
➢Um Trabalhador que em 22/08/2022 estava cedido para outro órgão e a 

cessão teve início em 01/01/2022. 
Resposta: O declarante deve enviar:

- S-2200 sem o grupo [cessão];
- S-2231 informando o início da cessão em 01/01/2022.

Exercícios PráticosExercícios Práticos

Exemplo 6
➢Um Trabalhador que em 22/08/2022 estava cedido para outro órgão e a

cessão teve início em 01/09/2021.
Resposta: O declarante deve enviar:

- o evento S-2200 com o grupo [cessão] preenchido informando a data
de início da cessão.



Exemplo 7 
➢ Trabalhador que em 22/08/2022 já havia retornado de uma cessão iniciada em 

01/01/2022 e encerrada em 01/03/2022. 
Resposta: O declarante deve enviar:

- o evento S-2200 sem o grupo [cessão];
- Opcionalmente, pode enviar o início e o término da cessão através do 

evento S-2231 (mas não há necessidade).

Exemplo 8 
➢ Trabalhador que em 22/08/2022 já havia retornado de uma cessão iniciada 

em 01/09/2021 e encerrada em 01/03/2022. 
Resposta: O declarante pode optar por uma dessas duas alternativas: 

- ou envia o S-2200 com o grupo [cessão] preenchido e depois informa o 
término da cessão em 01/03/2022 através do evento S-2231;

- ou envia o S-2200 sem o grupo [cessão] e omite a informação de cessão 
uma vez que ela se encerrou antes da entrada da fase 3 do eSocial. 



Exemplo 9 
➢Um Trabalhador que em 22/08/2022 estava cedido para outro 

órgão e a cessão teve início em 01/09/2021. 
Resposta: O declarante deve enviar:

- o evento S-2200 com o grupo [cessão] preenchido 
informando a data de início da cessão.

Exemplo 10 
➢Trabalhador iniciou recebimento de abono de permanência em 

15/10/2021. 
Resposta: O declarante deve enviar:

- No evento S-2200 o campo [dtIniAbono] deve ser preenchido 
com a data 15/10/2021.



Exemplo 11 
➢Trabalhador iniciou recebimento de abono de permanência em 21/01/2022. 
Resposta: O declarante deve enviar: 

- No evento S-2200 o campo [dtIniAbono] não deve ser preenchido, ainda que 
ele esteja sendo enviado após o dia 21/01/2022. 

- O declarante deve enviar um evento S-2206 com data de alteração em 
21/01/2022 e com o referido campo preenchido com essa mesma data



Exemplo 12
➢O empregador concede plano de saúde aos seus empregados, no valor per-capita de

R$ 250,00, dandolhes o direito de incluir um dependente e, caso desejem incluir
mais, eles arcam com 100% do custo. A empregador efetua desconto de R$ 50,00 do
empregado e R$ 150,00 relativo ao dependente que tem direito de ser incluído no
plano com custeio parcial pelo empregador. Se um empregado incluir dois
dependentes no plano de saúde, como o empregador deverá prestar essas
informações no eSocial?

Resposta: no evento da folha 1200 ou 1202 Deverá incluir as seguintes rubricas:
- na rubrica com natureza 9911 - Assistência Médica deverá informar o total concedido
do Plano: R$ 250,00 X 3 = R$ 750,00;
- em rubrica de desconto com natureza 9219 - Desconto de assistência médica ou
odontológica: R$ 450,00 (R$ 50,00 relativo ao empregado, R$ 150,00 relativo ao
primeiro dependente e R$ 250,00 relativo ao segundo); -



Exemplo 13
➢O empregador concede plano de saúde aos seus empregados, no 

valor per-capita de R$ 250,00, e efetua desconto de R$ 50,00 do 
empregado. Num determinado mês, a fatura do plano de saúde 
indica que deve ser descontado do empregado o valor de R$ 80,00 
referente à co-participação pela utilização desse plano. 

Resposta: no evento da folha 1200 ou 1202 Deverá incluir as seguintes 
rubricas:
- na rubrica com natureza 9911 - Assistência Médica deverá informar 

o Valor do Plano: R$ 250,00 + R$ 80,00 de coparticipação = R$ 330,00; 
- na rubrica com natureza 9219 - R$ 130,00 em rubrica de desconto 



S-2298 REINTEGRAÇÃO/OUTROS PROVIMENTOS S-2298 REINTEGRAÇÃO/OUTROS PROVIMENTOS 





S-2299 DESLIGAMENTO S-2299 DESLIGAMENTO 



QuarentenaQuarentena

Na situação de trabalhador que, após o desligamento, esteja
impedido de exercer atividade, por um período determinado de tempo,
em função de informação estratégica ou privilegiada, em razão das
atividades exercidas, a data final do período de impedimento deve estar
consignada neste evento, no grupo [quarentena], com o objetivo de
permitir o envio dos eventos de remuneração assegurada, no período,
para esse trabalhador, mesmo após o desligamento.

As informações desse evento não se restrigem às hipóteses de extinção
do contrato ou do vínculo estatutário



QuarentenaQuarentena

➢Por exemplo, o trabalhador adquire direito á aposentadoria em 15/03/2022 e, 
nesta data, protocola seu requerimento. A aposentadoria é reconhecida e o ato 
que a concede é publicado na imprensa oficial em 15/07/2022 reconhecendo o 
direito aos proventos desde a data do protocolo do requerimento.

Resposta: enviar o evento S-2299 com a data do desligamento em 15/03/2022 e, 
caso tenha enviado eventos de remuneração (S-1202) referentes a competências 
posteriores a essa data, deve informar o grupo [remunAposDeslig] com o campo 
{dtFimRemun} preenchido com 15/07/2022. Nos entes federativos em que existe 
previsão legal para afastamento remunerado do servidor enquanto aguarda a 
publicação do ato de concessão do benefício, esse afastamento não deve ser 
informado no eSocial. Registre-se que na versão S-1.0, o nome do grupo no qual 
essa informação é declarada denomina-se [quarentena] e o nome do campo 
{dtFimQuar}



QuarentenaQuarentena

O órgão concedente deve enviar o evento de Cadastro do Benefício (S-2410) 
considerando o início de benefício {dtIniBeneficio} em 15/03/2022 e a data da 
publicação {dtPublic} em 15/07/2022. A regra de fechamento da folha não exige o 
envio do evento S-1207 relativo ao período compreendido entre essas duas 
datas. Há casos em que, no período entre o requerimento e a efetiva concessão do 
benefício, o órgão público continua remunerando o trabalhador e, portanto, 
enviando o evento S-1202. Nessa hipótese, caso o órgão concedente do benefício 
enviasse o S-1207 para o mesmo período, sua remuneração ficaria duplicada. 
Portanto, o evento S-1207 só deve ser enviado para esse período quando houver 
valor devido sob a responsabilidade do órgão concedente.



Quarentena-Remuneração após desligamentoQuarentena-Remuneração após desligamento

S-2299 
Desligamento

• 13/03/2022, se há 
previsão legal para 
afastamento 
remunerado não 
preencher nessa 
data

• [remunAposDeslig]

• {dtFimRemun} 
15/07/2022

S-1202 Folha ou      
S-1207

• S-1202 Preencher 
até 15/07/2022; 
Ou

• S-1207 Preencher 
a partir 
15/03/2022

S-2410 – Cadastro 
Beneficio

• {dtIniBeneficio}

• 15/03/2022

• {dtPublic}

• 15/07/2022

No RPPS adquire Direito á aposentadoria em 15/03/2022, o 
direito é publicado na imprensa oficial em 15/07/2022 



Quarentena-Remuneração após desligamentoQuarentena-Remuneração após desligamento



•S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
•S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social
•S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
•S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
•S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
•S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
•S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
•S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
•S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

S-12** Eventos PeriodicosS-12** Eventos Periodicos

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtRemun
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtRmnRPPS
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtBenPrRP
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtPgtos
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtComProd
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtContratAvNP
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtInfoComplPer
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtReabreEvPer
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-S-1.1/index.html#evtFechaEvPer




S-1200 E S-1202 REMUNERAÇÃO DO 
TRABALHADOR DO RGPS E RPPS
S-1200 E S-1202 REMUNERAÇÃO DO 
TRABALHADOR DO RGPS E RPPS



S-1207 BENEFÍCIOS – ENTES PÚBLICOS S-1207 BENEFÍCIOS – ENTES PÚBLICOS 



S-1210 PAGAMENTO DE RENDIMENTOSS-1210 PAGAMENTO DE RENDIMENTOS





Para cada CNPJ RAIZ 
somente 1 S-1200 ou S-1202



Folha de Pagamento X PagamentoFolha de Pagamento X Pagamento



Folha de Pagamento X PagamentoFolha de Pagamento X Pagamento

ideDmDev - Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de 
valores devidos ao trabalhador. O empregador pode preencher este campo 
utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores; no 
entanto, havendo mais de um demonstrativo relativo a uma mesma 
competência, devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos 
demonstrativos.
Validação: Deve ser um identificador único dentro do mesmo perApur para cada 
um dos demonstrativos do trabalhador.

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/leiautes-esocial-nt-05-2022-html/index.html#1200_ideEvento_perApur


Folha de Pagamento X Pagamento



Como informar os Fundos?Como informar os Fundos?



Como informar os Fundos?Como informar os Fundos?



Como informar os Fundos?
Até a NOTA TÉCNICA S-1.0 Nº 05/2022, os Fundos Municipais estavam impedidos de informar o S-1000 



Fundo

CNPJ do Fundo

Neste caso, o CNPJ do 
Fundo quem faz o pgto



S-1299 – FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOSS-1299 – FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS





EVENTO        RETORNO

S-1200/2299/2399           S-5001 - Informações das 

contribuições sociais por trabalhador

S-1210           S-5002 - Imposto de Renda Retido na 

Fonte

S-1299          S-5011 - Informações das contribuições 

sociais consolidadas por contribuinte

S-1299   S-5012 - Informações do IRRF 

consolidadas por contribuinte

Eventos do eSocial - RetornoEventos do eSocial - Retorno

Empresa eSocial

Importante confrontar os valores informados pela 
empresa com os valores retornados pelo eSocial



Eventos do eSocial - RetornoEventos do eSocial - Retorno





S-1298 – REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOSS-1298 – REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS



S-3000 – EXCLUSÃO DE EVENTOSS-3000 – EXCLUSÃO DE EVENTOS



Obrigado,

Cícero Viana de Souza

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil


