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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 
03
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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

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242
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• Qualificação Cadastral
• Eventos S-2190 x S-2200 – Registro Preliminar x Admissão do Trabalhador
• Eventos S-2205, S-2206 e S-2306 – Alterações Cadastrais e Contratuais
• Evento S-2230 – Afastamento Temporário
• Evento S-2298 – Reintegração/Outros Provimentos
• S-2299 – Desligamento
• S-2300 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego – Início
• S-2306 – TSVE – Alteração Contratual
• S-2399 – TSVE - Término

O que entenderemos nesse treinamento?

Eventos Não Periódicos
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Eventos Não Periódicos
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Qualificação Cadastral

Essa ferramenta foi criada para ajudar os empregadores a validarem a consistência dos dados
cadastrais relativos aos trabalhadores a seu serviço.
São validados nome, Data de Nascimento e CPF e eventuais divergências impossibilitam o envio
dos eventos S-2190, S-2200, S-2205, S-2300, S-2400 e S-2405.

Pontos importantes:

ü Nome Social x Nome Civil;

ü CPF alterado;

ü NIS
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Qualificação Cadastral - Domínio

Acesse a solução com vídeo e texto explicativo:

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=1041

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=1041
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S-2190 x S-2200 – Registro Preliminar x Admissão do Trabalhador

Esses eventos são utilizados para cadastro dos vínculos do empregador, com dados cadastrais e
contratuais.
É o primeiro evento relativo ao vínculo trabalhista e sem ele não é possível enviar outras
informações do trabalhador.

Prazo de envio:

Até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço pelo empregado
admitido ou antes do envio de remuneração para trabalhadores cujo S-2300 é obrigatório.

Se tratando de admissão por transferência ou se o S-2190 tiver sido enviado no prazo acima, o
S-2200 pode ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao da sua ocorrência.

Como cadastrar e enviar uma admissão preliminar para o eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4535

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4535
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S-2190 x S-2200 – Pontos de Atenção

Matrícula

Tipo de Contrato

Término do Contrato

S-2190 x S-2200

Cota de PCD

Aprendizagem Indireta

Admissão por Transferência



10

S-2205, S-2206 e S-2306 – Alterações Cadastrais e Contratuais

O evento S-2205 registra as alterações de dados cadastrais do trabalhador, como: endereço,
escolaridade, estado civil e contato. É utilizado tanto para alterações no evento S-2200 quanto no S-
2300.

Os eventos S-2206 e S-2306 registram as alterações de contrato, como: local, cargo, função, jornada,
salário, prorrogações de contrato de experiência.

Prazo de envio:

De maneira geral, até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência.

No dia útil seguinte ao da prorrogação de contrato por prazo determinado definido em dias.

Como enviar os eventos de alteração cadastral e contratual para o eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4542

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4542
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S-2205, S-2206 e S-2306 – Pontos de Atenção

Data da Alteração

Prorrogações do Contrato

Alterações Posteriores

Treinamentos e Capacitações

Alteração x Retificação

LGPD
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S-2230 – Afastamentos Temporários

Este evento é utilizado para registrar os afastamentos temporários do trabalhador, pelos motivos
elencados na tabela 18 do eSocial, bem como eventuais alterações e prorrogações.

Prazos de envio:

1. Acidente ou doença do trabalho de até 15 dias: até o dia 15 do mês subsequente;
2. Acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza ou doença superior a 15 dias: até o 16º dia da sua

ocorrência;
3. Afastamentos decorrentes da mesma doença ou acidente, dentro do prazo de 60 dias, cuja soma

ultrapasse 15 dias: no dia em que completar 16 dias de afastamento, de maneira individual;
4. Afastamento por acidente ou doença dentro de 60 dias do retorno de afastamento gerado pela mesma

doença: primeiro dia do novo afastamento;
5. Afastamento por inatividade do trabalhador avulso, portuário ou não portuário: a partir do 91º dia de

inatividade;
6. Demais afastamentos: até o dia 15 do mês subsequente ao da sua ocorrência e
7. Términos de afastamento: até o dia 15 do mês subsequente ao da sua ocorrência.

Como lançar afastamento e enviar ao eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=88

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=88
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S-2230 – Pontos de Atenção

Mandato Sindical

Licença-Maternidade

Afastamentos por mesma doença

Data futura
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S-2298 – Reintegração/Outros Provimentos

Este evento é utilizado para reintegrar um empregado/servidor, previamente desligado, restabelecendo o
vínculo e tornando sem efeito o desligamento.

Prazo de envio:

Até o dia 15 do mês seguinte a que se refere a reintegração.

Como cadastrar reintegração e enviar ao eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=1694

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=1694
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S-2298 – Pontos de Atenção

Matrícula

Retorno às atividades

Efeitos Financeiros

Pagamentos efetuados
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S-2299 – Desligamento

Este evento registra o desligamento definitivo do trabalhador e é onde o empregador deve declarar
os valores das verbas rescisórias.
Também é utilizado para informar a transferência do trabalhador para outro declarante, com a continuidade
do vínculo (sucessão trabalhista, grupo econômico).

Prazo de envio:

1. 10 dias a contar da data do desligamento, excluído o dia do desligamento.
2. Em caso de transferência ou mudança de CPF. O prazo é até o dia 15 do mês seguinte

Como calcular rescisão e enviar ao eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4485

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4485
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S-2299 – Pontos de Atenção

Aviso Prévio

Processo Judicial

Empréstimos com FGTS

Pensão Alimentícia

Transferências
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S-2300 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego - Início

Este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem
vínculo de emprego/estatutário com o declarante e a estagiários.

Prazo de envio:

Até o dia 15 do mês seguinte a prestação de serviços/estágio.

Como cadastrar contribuinte e enviar ao eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=4
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S-2300 – Pontos de Atenção

Matrícula

Estagiário

Dirigente Sindical

Categorias desobrigadas
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S-2399 – Trabalhador sem Vínculo de Emprego - Término

Este evento registra o encerramento da prestação de serviços do TSVE ou o término do estágio.

Prazo de envio:

Para a categoria 721, o prazo é de até 10 dias a contar da data do encerramento. Nos
demais casos, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.

Como desligar contribuinte/estagiário e enviar ao eSocial?

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=105
https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=89

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=105
https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=89
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S-2399 – Pontos de Atenção

S-2399 x S-1200

Pensão Alimentícia

Processo Judicial



Obrigado!


