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Ministrante

Professor, consultor trabalhista e criador da página E agora, DP?

Formado em Gestão de Recursos, especialista em Departamento Pessoal e
Legislação Trabalhista e pós-graduando em Recuperação de Créditos
Trubutários, possui vasta experiência em escritório contábil, na área
trabalhista e na implantação do eSocial.

Ministra treinamentos nas áreas de eSocial, DCTFWeb, Per/DComp e LGPD.

contato@eagoradp.com.br

linkedin.com/in/guilherme-santos-dp

https://instagram.com/ajuda.dp

Guilherme Santos
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O que veremos nessa especialização?

Especialista em eSocial – Domínio Folha

Aula 
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Eventos de Tabela Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos Novidades eSocial 2023

Acesse o cronograma completo:

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242
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• Relembrando o eSocial

• Evento S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

• Evento S-1005 – Estabelecimentos, Obras ou Unidades de OP

• Evento S-1010 – Tabela de Rubricas

• Evento S-1020 – Lotações Tributárias

• Evento S-1070 – Processos Administrativos/Judiciais

• Tabelas do eSocial

O que entenderemos nesse treinamento?

Eventos de Tabela
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Relembrando…
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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, afim 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.

Tudo em um só lugar e eliminado diversas obrigações acessórias.

O que é o eSocial?
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Antes e Depois do eSocial
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Substituição das Obrigações
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Faseamento do eSocial
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Eventos de Tabela
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Prazo de Envio

Os eventos de tabela tem uma característica similar: só precisam ser enviados quando forem ser

utilizados. O envio de uma tabela que não será utilizada não entra nos cruzamentos do eSocial.

O prazo de envio, portanto, é o mesmo:

✓Dia 15 do mês seguinte a ocorrência do fato ou

✓Antes de qualquer outro evento que dependa dessa tabela.

E as empresas constituídas após o eSocial?

Preciso enviar as tabelas todo mês?
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S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/OP

Este é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo declarante. Todos os empregadores devem

fazer o envio deste evento, com validade sendo a data de início da obrigatoriedade do eSocial para

o declarante ou a data de início das atividades do empregador, se constituída após o início do

eSocial ou ainda a data do seu primeiro vínculo empregatício.

✓ Nº de Inscrição (CPF ou CNPJ);

✓ Classificação Tributária;

✓ Indicativo de Cooperativa;

✓ Indicativo de Construtora;

✓ Indicativo de Desoneração da Folha;

✓ Indicativo de Opção da Contribuição Previdenciária pelo Produtor Rural;

✓ Indicativo de Porte ME ou EPP;

✓ Indicativo de Opção pelo Registro Eletrônico;

✓ CNPJ do Ente Federativo Responsável – EFR;

✓ Dados de Isenção;

✓ Informações exclusivas de organismos internacionais e instituições extraterritoriais.
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S-1000 – Pontos de Atenção

Classificação Tributária

Opção pelo registro eletrônico de 
empregados

Indicativo de Desoneração

Entidades Despersonalizadas

CNPJ baixado
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S-1000 – Cadastro Domínio
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S-1000 – Cadastro eSocial
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S-1005 – Estabelecimentos, Obras ou Unidades de OP

Este é o evento que identifica os estabelecimentos (matriz e filiais) e obras de construção civil

próprias. É nesse evento que as PFs declaram as CAEPFs.

✓ Nº de Inscrição completo (CNPJ, CAEPF ou CNO);

✓ CNAE Preponderante;

✓ CNPJ responsável pela obra;

✓ RAT e FAP e processos;

✓ Info CAEPF;

✓ Info CNO;

✓ Processo judicial aprendiz;

✓ Entidade educativa ou de prática desportiva;

✓ Processo judicial PCD.
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S-1005 – Pontos de Atenção

CNAE Preponderante

Entidade educativa

RAT e FAP

Filiais sem movimento
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S-1005 – Cadastro Domínio
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S-1005 – Cadastro eSocial
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S-1005 – Cadastro eSocial
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S-1010 – Tabela de Rubricas

Esta é a tabela mais complexa do eSocial e impacta diretamente na folha de pagamento. É

composta pelo detalhamento das informações das rubricas (proventos, descontos, bases de

cálculos, verbas informativas).

É um DE/PARA das rubricas do empregador com a tabela 3 do eSocial.

✓ Código;

✓ Identificador da tabela;

✓ Início e fim da validade;

✓ Descrição;

✓ Natureza;

✓ Incidências CP, IRRF, FGTS,CPRP;

✓ Teto remuneratório;

✓ Processos judiciais.
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S-1010 – Pontos de Atenção

Natureza da rubrica

Tabela 21 – IRRF

Incidências
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S-1010 – Cadastro Domínio
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S-1010 – Cadastro eSocial
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S-1010 – Cadastro eSocial
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S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Este evento tem conceito estritamente tributário e identifica a classificação da atividade para fins de

atribuição do código FPAS e, portanto, reflete diretamente no cálculo de Outras Entidades

(“Terceiros”).

✓ Cód. Lotação;

✓ Tipo de Lotação;

✓ Inscrição (CNPJ, CPF, CNO);

✓ FPAS;

✓ Terceiros/Suspensão;

✓ Processo Judicial;

✓ Dados da empreitada parcial/subempreitada;

✓ Dados Operador Portuário.
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S-1020 – Pontos de Atenção

Tipo de Lotação

OGMO

Locação de Mão de Obra

Expatriados

Produtor Rural
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S-1020 – Cadastro Domínio
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S-1020 – Cadastro eSocial
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S-1070 – Informações do Empregador/Contribuinte/OP

Este evento é utilizado para informação de Processos Administrativos/Judiciais do empregador, de entidade
patronal com representação coletiva, de trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no
projeto do eSocial e que tenha influência no cálculo de INSS, FGTS e IRRF, e de outras empresas, quando
influenciam no cumprimento das suas obrigações principais e acessórias.

✓ Tipo de Processo;

✓ Número do Processo;

✓ Indicativo Autoria;

✓ Matéria do Processo;

✓ Indicativo de suspensão;

✓ Data da decisão;

✓ Indicativo de depósito integral.
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S-1070 – Pontos de Atenção

Indicativo de Suspensão

Acompanhamento

Indicativo de Depósito

Vinculação DCTFWeb
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S-1070 – Cadastro
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S-1070 – Cadastro
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Tabelas do eSocial

O eSocial possui 27 tabelas, que servem como base para as informações a serem declaradas nos
eventos, padronizando as informações declaradas e facilitando a identificação dos dados.

Principais tabelas do eSocial:

✓ Tabela 01 – Categoria de Trabalhadores;

✓ Tabela 03 – Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento;

✓ Tabela 08 – Classificação Tributária;

✓ Tabela 21 – Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF;

✓ Tabelas 11, 12 e 22 – Tabelas de Compatibilidade

Acesse a documentação técnica:

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica



Obrigado!


