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Com a implantação 

do eSocial haverá 

uma mudança na 

forma de envio do 

dados

O eSocial é um projeto do governo federal, 

instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de 

dezembro de 2014, que tem por objetivo 

desenvolver 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, a utilização de tais informações 

para fins trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e para a apuração de tributos e da 

contribuição para o FGTS
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Estrutura do eSocial

Eventos Iniciais e de 

Tabelas
Nos eventos iniciais e de

tabelas serão enviadas

informações relacionadas

ao empregador,

contribuinte ou órgão

público e servirão de

parâmetro para a

identificação de situações

específicas, validar

outros eventos e

viabilizar o cálculo de

contribuições

Eventos Periódicos

Possuem periodicidade definida. 

Deverão ser transmitidos até o

dia 7 do mês subsequente. 

Exemplo: Informações para folha

de pagamento

Eventos Não Periódicos

Não possuem data pré-definida

para ocorrer. 

Exemplos: admissão e demissão

de um trabalhador, dados de

exposição a agentes nocivos e

alteração salarial
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Eventos de SST

05

No momento da publicação 

desse ebook estamos na versão 

2.4 do Manual de Orientação do 

eSocial com alterações 

informadas pela Nota de 

Documentação Evolutiva – NDE 

01 publicada no dia 30 de maio de 

2018



S-1005   
Tabela de Estabelecimento, 

Obras ou Unidades de Órgãos 
Públicos

Tabela 30

A informação que fez relacionar esse evento de

forma mais direta com a SST foi inserida

através da NDE 01 e tem relação com a

informação de Planos, Programas e

Documentos de segurança e saúde do

Trabalho. Para inserir essas informações

também foi criada a Tabela 30 que traz a

relação codificada dos mais diversos tipos de

Planos, Programas e Documentos

mencionados nas Normas Regulamentadoras

do Ministério do Trabalho. 

PPRA

PCMSO PCA

AETPCMAT

PGR PPEOB
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S-1060 
Tabela de Ambientes de Trabalho

Na Tabela S-1060 serão informados os 

ambientes de Trabalho que a empresa 

possui. Poderá ser realizada a 

inclusão, alteração e exclusão dos 

registros

Os riscos a serem inseridos nesse evento deverão ser

extraidos da Tabela 23 – Fatores de Risco do Meio

Ambiente do Trabalho
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S-1065 
Tabela de Equipamentos de Proteção

Para inserir os Equipamentos de 

Proteção Individuais – EPIs e os 

Equipamentos de Proteção Coletivas 

– EPCs foi criado o evento S-1065, 

divulgado através da NDE 01.

Os dados desse evento serão

utilizados para alimentar o evento S-

2240, onde haverá a

complementação de várias outras

informações relacionadas aos

equipamentos de proteção.
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S-2210  
 Comunicação de Acidente do Trabalho

CAT WeB = Evento S- 2210

O evento S-2210 será 

utilizado quando houver 

acidente de trabalho, 

mesmo que não haja 

afastamento. O sistema 

de comunicação atual 

será substituido por esse 

evento apenas para a 

CAT emitida pelo 

empregador/contribuinte 

/órgão público.

A tipificação de todas as hipóteses

de acidente de trabalho previstas

na legislação foi inserida na

Tabela 24
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S-2220  
Monitoramento da Saúde do 

Trabalhador
As informações constantes nesse 

evento serão extraídas dos exames 

médicos ocupacionais realizados de 

acordo com o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO

Os nomes dos exames estão previstos na

Tabela 27 – Procedimentos e Diagnósticos,

mencionada na NDE 01
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S-2240 
Condições Ambientais do 

Trabalho – Fatores de Risco

Nesse evento será realizada a individualização 

das informações de segurança e saúde do 

trabalho para cada trabalhador, iniciando com 

o relacionamento do seu ambiente de trabalho, 

passando pela descrição de sua atividade, que 

deverá ser feita no infinitivo impessoal, 

informando se ele terá direito a periculosidade, 

insalubridade e a aposentadoria especial, 

apontando os riscos expostos e suas respectivas 

medidas de controle.
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S-2245  
Treinamentos e Capacitações

CIPA

Trabalho em Altura Espaço Confinado

Curso NR-10

Evento inserido no Anexo II da NDE 01 

também acompanha a nova Tabela 29 onde 

há a relação de diversos treinamentos, 

capacipações e exercícios simulados que a 

empresa deverá informar ao eSocial
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Importante!

O envio de dados de SST 

está previsto para iniciar 

em janeiro de 2019, porém 

as informações 

necessárias já devem 

estar sendo 

providenciadas

É importante e necessário que todos os envolvidos já

estejam procurando se familiarizar com as

informações de segurança e saúde do trabalho que

deverão ser enviadas para o eSocial



www.valeriowagner.com.br

Você pode me acompanhar: 

Fique ligado! 

Logo terei novidades sobre o eSocial 

para você 

Inscreva-se, 

 ative as notificações e compartilhe os conteúdos do canal

valeriowagneroficial

valeriowagneroficial

www.protecnicapr.com.br

http://www.valeriowagner.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCxV8-7Bo48FQ01GIyXmIdjQ
https://www.youtube.com/channel/UCxV8-7Bo48FQ01GIyXmIdjQ
http://facebook.com/valeriowagneroficial
http://facebook.com/valeriowagneroficial
http://instagram.com/valeriowagneroficial
http://instagram.com/valeriowagneroficial
http://www.protecnicapr.com.br/
http://www.valeriowagner.com.br/
http://www.protecnicapr.com.br/

