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Como configurar o Certificado Digital? 

 
Para o envio das informações via Webservice é necessário utilizar um Certificado Digital, 

que poderá ser da empresa ou do contador. Não é possível habilitar as opções para o envio 

do eSocial sem antes realizar  essa configuração. 

O certificado poderá ser configurado de duas maneiras: pelo cadastro da Empresa ou 

pelo cadastro do Contador. 

Para configurar o certificado da Empresa, acesse o menu Controle, clique na opção 

Empresa, e na guia Certificado Digital informe os dados do certificado. 
 

 

Como incluir o Certificado Digital do tipo A1 ou A3 no cadastro da empresa? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4160
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Para configurar o Certificado do Contador, acesse o menu Controle, clique na opção 

Contadores e na guia Certificado Digital, informe os dados do certificado. 
 
 

 
Como incluir ou alterar o Certificado Digital no cadastro do contador? 

 
 
 
 

Agente de Comunicação 

O Agente de comunicação é a ferramenta responsável por fazer a integração do 

Domínio Contábil com o webservice do eSocial. Ele é totalmente gratuito e se você utilizar o 

Domínio Atendimento ou Onvio, ele já estará configurado em sua máquina. Nele estarão 

registrados todos os erros de comunicação com o Portal do eSocial. 

 

Como visualizar o histórico de registros de eventos enviados pelo Agente de Comunicação ao a ...? 

Como configurar o Agente de Comunicação para realizar a exportação automática dos eventos ... ? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6173
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4428
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4427
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Funcionalidades que podem ajudar nas 
configurações e envio do eSocial 

 
• Central de Soluções: A central de Soluções é uma ferramenta de suporte inteligente e 

automatizada disponível em tempo integral para você. Nela você pode pesquisar a sua 

dúvida ou erro e ter acesso a um passo a passo com vídeo que demonstra como ajustar 

o seu problema. Acesse a Central de Soluções. 

 

• TRIA: A TRIA é a nossa assistente virtual especialista em eSocial e EFD-Reinf. Você pode 

conversar com ela e tirar suas dúvidas básicas ou até mesmo pesquisar pelos erros 

ocorridos no envio. Ela pesquisará, encontrará uma resposta e indicará um passo a passo 

para resolver a sua situação. Conheça TRIA Assistente Virtual do eSocial. 

 

• Como conferir os cadastros para envio do eSocial: Antes do envio das informações, é 

muito importante avaliar os dados obrigatórios que serão enviados para o eSocial. Essa 

ação reduzirá a possiblidade de invalidações dos eventos. 

Como saber quais as informações obrigatórias para o eSocial estão faltando no cadastro dos meus...? 
 
 

• Botão Soluções: Ao clicar nesse botão, será demonstrada uma solução para  o 

erro correspondente. 

 
• Ícone eSocial: Ao clicar nesse ícone será aberto o Painel de Pendências do eSocial, para 

que você possa visualizar os eventos que estão sendo processados para o informativo. 

O ícone pode alternar em 3 cores, dependendo de sua situação: 

 
▪ Verde:       Indica que não existem pendências com o eSocial. Todos os dados 

foram enviados corretamente. 

▪ Vermelho:       Indica que a empresa ativa, possui algum evento pendente que 

ainda não foi enviado para o eSocial. 

▪ Amarelo:        Indica que a empresa ativa NÃO possui eventos com erros ou 

inconsistências, porém em outras empresas do banco de dados existem 

pendências. 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes.html
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5723
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4392
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Como configurar os Parâmetros da empresa para 
o eSocial? 

 
1. Acesse o menu Controle, clique na opção Parâmetros; 

2. Na guia Geral, subguia Configurações de Envio, nas subguias: Geral e Faseamento, 

preencha os campos conforme o grupo que a empresa se enquadra; 

 
 

 
 

Para visualizar como preencher as demais informações dos parâmetros acesse: 

Como configurar os Parâmetros da empresa para envio ao ambiente oficial do eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4430
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Como realizar o envio das Tabelas? 

 
1. Acesse o menu Relatórios, submenu Informativos, submenu e-Social, clique na opção 

Cadastramento Inicial; 

2. No quadro Fase 1, clique no botão Enviar. 
 

 

 
 

Como enviar os eventos de Tabelas ao eSocial – Cadastramento Inicial Fase 1? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6233
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Eventos de Tabelas 

 
Evento S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte 

Envia as informações do cadastro da Empresa e do Contador responsável pelo envio dos dados 

como: CNPJ, Natureza Jurídica, Classificação Tributária e etc. 

Como cadastrar o contador responsável pela empresa? 

Como configurar o tipo de centralização de empresas Matriz e Filial? 
 
 

Evento S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção 

Civil 

Envia as informações dos cadastros de Serviços e Filiais, como Tipo de inscrição, CNAE 2.3, FAP, 

Contratação de aprendizes, Deficientes e tipo de Lotação do eSocial. 

Como informar o FAP por Estabelecimento a partir de 01/2016? 

O evento S-1005 e S-1020 não está entrando em processamento, como proceder? 
 

 

Evento S-1010 – Tabela de Rubricas 

Envia todas as Rubricas com situação Ativo a partir de 01/2018. Na guia Soma na base de 

cálculo verifique as incidências de encargos que serão calculados pelo sistema, e na guia 

eSocial, as incidências de encargos que serão calculados no eSocial, conforme a Natureza da 

Rubrica. 

Como avaliar as incidências de encargos no cadastro da rubrica para envio ao eSocial? 

Mensagem na guia Invalidados: ‘Erro 244 – Natureza da rubrica inválida’ 

 

Evento S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias 

Envia todos os Serviços vinculados aos cadastros de empregados ativos. Por isso, devem ser 

avaliadas as informações dos campos: Tipo Lotação eSocial, código FPAS e terceiros. 

Como cadastrar de serviços e enviá-los ao eSocial? 

Como informar o código de terceiros para as empresas do Simples Nacional que são desobrigadas...? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3660
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6171
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1284
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6156
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4141
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4633
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3665
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5999
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Evento S-1030 – Tabela de Cargos 

Envia todos os cargos vinculados aos cadastros de empregados ativos. Por isso, deve ser avaliado 

o campo C.B.O 2002, o que é de preenchimento obrigatório. 

Como cadastrar os cargos e enviar o evento S-1030 para o eSocial? 

Mensagem: ‘Código eSocial existente em outro cargo.’ 

 

Evento S-1040 – Tabela de Funções 

Envia todas as funções vinculadas aos cadastros de empregados ativos, porém essa informação 

não é de preenchimento obrigatório, e devem ser envidadas apenas para cargos de Gerência 

ou Supervisão. Caso o CBO vinculado ao empregado seja diferente entre o cargo e a função, 

será enviado o CBO conforme o cadastro da função. 

Como cadastrar Funções e enviar o evento S-1040 para o eSocial? 
 

 

Evento S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

Envia os cadastros de horários vinculados ao cadastro de empregados. Por isso, devem ser 

avaliadas se todas as jornadas possuem horários informados corretamente. 

Como cadastrar horários e enviar o evento S-1050 para o eSocial?  

Como cadastrar horário com Duração da Jornada em Minutos? 

 

Evento S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Envia todos os processos administrativos/judiciais vinculados a empresa. Em várias telas do 

sistema podem ser vinculados os processos cadastrados, como por exemplo: No cadastro de 

Filiais, quando houver uma redução do FAP autorizada por um processo. 

Como cadastrar um processo Administrativo ou judicial e enviar o evento S-1070 para o eSocial? 
 

 

Evento S-3000 – Exclusão de Eventos 

Exclui os eventos enviados indevidademente para o eSocial, com exceção dos eventos S-1299 

– Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos, que não 

podem ser excluídos. 

Como realizar a exclusão de rubricas no eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=98
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4084
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4126
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3679
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4096
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4036
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4406
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Como realizar o envio dos eventos Não 
Periódicos? 

 

Na segunda fase serão enviados os eventos referentes a movimentação dos trabalhadores. 

Para envio desta fase é necessário que os eventos da Fase 1 estejam validados corretamente. 

 
1. Acesse a janela Cadastramento Inicial através do menu Relatórios, submenu Informativos, 

submenu e-Social. 

2. No quadro Fase 2, clique no botão Enviar. 
 

 

 
 

Como enviar eventos Não Periódicos ao eSocial – Cadastramento Inicial da Fase 2? 

Conheça o botão Não Processados no Painel de Pendências do eSocial 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4407
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6131
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Eventos Não Periódicos 

 
Evento S-2190 – Admissão Preliminar 
Será enviado 1 dia antes do início das atividades do empregado na empresa, quando não 

possuir todos os dados necessários para envio do evento S-2200 - Admissão. Nele serão 

informados: Nome, CPF, PIS, data de nascimento e data de admissão do trabalhador. 

Como realizar o envio de uma admissão preliminar S-2190 de empregados ao eSocial? 
 
 

Evento S-2200 – Admissão 

Evento obrigatório que irá enviar os dados completos dos empregados ativos na empresa. 

Deve ser enviado até 1 (um) dia antes do início das atividades do empregado na empresa, 

caso o evento S-2190 não tenha sido enviado. Caso contrário, poderá ser enviado até o dia 15 

do mês subsequente, não havendo necessidade de enviar o evento S-2190. 

Como cadastrar empregado e enviar o evento S-2200 Admissão ao eSocial? 
 
 

Evento S-2300 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego – Início 

Serão enviadas as informações referentes aos trabalhadores que não possuem vínculo de 

emprego/estatutário com as empresas, por exemplo contribuintes, autônomos e estagiários. 

O prazo de envio do evento S-2300 é até o dia 15 do mês subsequente. 

Como cadastrar Contribuinte e enviar o evento S-2300 ao eSocial? 
 
 

Evento S-2230 – Afastamento Temporário 
Levará as informações das férias e dos afastamentos dos empregados, bem como eventuais 

alterações e prorrogações. Caso o empregado possua mais de um vínculo, será necessário o 

envio do evento para cada um deles. A data a ser informada será a do efetivo afastamento. 

Como enviar o evento ‘S-2230 Afastamento Temporário’ para o eSocial? 

 

Evento S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
Neste evento são envidas as alterações dos dados cadastrais do trabalhador, como 

documentação pessoal, contato, endereço, etc. 

Como enviar os eventos de alteração de dados cadastrais e contratuais para as tabelas S-2205, S-2206...? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4535
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5999
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4535
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4483
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4542
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Evento S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho - Empregado 

Serão enviadas as alterações do contrato de trabalho do empregado, como: remuneração, 

periodicidade de pagamento, duração do contrato, entre outros. 

Como enviar os eventos de alteração de dados cadastrais e contratuais para as tabelas S-2205, S-2206...? 
 
 

Evento S-2306 – Alteração de Contrato de Trabalho - Trabalhador 

Sem Vínculo de Emprego/Estatutário 

Serão enviadas as alterações do contrato relativos aos trabalhadores que não possuem 

vínculo de emprego/estatutário com a empresa, como: remuneração, periodicidade de 

pagamento, duração do contrato, entre outros. 

Como enviar os eventos de alteração de dados cadastrais e contratuais para as tabelas S-2205, S-2206...? 
 
 

Evento S-2250 – Aviso Prévio 

Enviará a comunicação do aviso prévio de iniciativa do empregador ou do empregado. 

Somente será enviado o aviso prévio trabalhado. Este evento é facultativo, não sendo 

obrigatório o seu envio (Nota Orientativa 19/2019). 

Como cadastrar o Aviso Prévio e enviar o evento S-2250 para o eSocial? 
 
 

Evento S-2299 – Desligamento 

Serão enviadas as informações referentes ao desligamento do trabalhador da empresa. 

Deverá ser enviado até 10 (dez) dias seguintes à data do desligamento, desde que não 

ultrapasse a data do envio do evento S-1200 – Remuneração. 

Como enviar Rescisão para o eSocial no evento S-2299 - Desligamento? 
 

 

Evento S-2298 – Reintegração 

Serão enviadas as informações de reintegração do empregado, previamente desligado pelo 

empregador. Esse evento deve ser enviado após o evento S-2299 Desligamento. 

Como cadastrar reitegração de empregado e enviar o evento S-2298 ao eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4542
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4542
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4493
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4485
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1694
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Evento S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente 

Serão enviados os termos do contrato de cada convocação para prestação de serviços. Este 

evento é facultativo, não sendo obrigatório o seu envio (Nota Orientativa 19/2019). 

Como cadastrar Empregado Intermitente e enviar o evento S-2260 ao eSocial? 
 
 

 

Como realizar o envio dos eventos Periódicos? 
 
 

1 Acesse o menu Relatórios, submenu Informativos, submenu e-Social e clique em Eventos 

periódicos; 

2 Informe a competência para o envio dos cálculos ao eSocial; 

3 Selecione os eventos e clique no botão Enviar; 

 

OBS: As opções ‘Efetuar Reabertura’ e ‘Efetuar Fechamento’ somente serão habilitadas 

quando não houver nenhum outro evento selecionada. 

 
Como enviar os eventos Periódicos ao eSocial – Fase 3? 

Como enviar o evento S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos para o eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4454
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5690
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4576
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Eventos Periódicos 
 

Evento S-1200 – Remuneração 

Serão enviadas as informações de cálculos da folha mensal, complementar, adiantamento, 

entre outras, dos trabalhadores no mês de referência. 

Como enviar o evento S-1200 de Remuneração Mensal ao eSocial? 
 

 

Para enviar o evento S-1200 referente ao 13º salário, no campo Competência deverá ser 

informado 12/xxxx e no campo Tipo da Folha, selecionar a opção 13º Salário. 

Como realizar o envio do evento S-1200 de 13º Salário ao eSocial? 
 
 
 

Evento S-1210 – Pagamentos 

Serão enviadas as informações referentes aos pagamentos dos rendimentos do trabalho, ou 

seja, todos os valores pagos para os empregados. 

Como enviar o evento S-1210 de Pagamento ao eSocial? 
 

 

Evento S-1250 – Aquisição de Produção Rural 

Este evento tem como objetivo enviar as informações referentes à aquisição de produtos 

rurais, tanto de origem animal quanto vegetal. 

Como lançar Aquisição de Produção Rural e enviar o evento S-1250 ao eSocial? 
 

 

Evento S-1260 – Comercialização da Produção Rural PF 

Este evento tem como objetivo enviar as informações referentes à comercialização de 

produtos rurais, comercializadas pelo produtor rural  pessoa  física  e  segurado  especial. 

Como lançar Comercialização da Produção Rural e enviar o evento S-1260 ao eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4569
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5621
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4570
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4167
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4168
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Evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos 

Periódicos 

Neste evento serão enviadas as informações referentes ao cálculo da contribuição 

previdenciária patronal sobre as remunerações pagas pelos empregadores/contribuintes. 

Como enviar o evento S-1280 de Informações Complementares aos Eventos Periódicos para o eSocial? 

 

Evento S-1300 – Contribuição Sindical Patronal 

Neste evento serão enviados os valores a serem pago nas contribuições sindicais patronais, 

será informado o valor recolhido e o sindicato patronal destinado. 

Como enviar o evento S-1300 Contribuição Sindical Patronal para o eSocial? 
 

 

Evento S-1298 – Reabertura 

Este evento tem como objetivo realizar a reabertura dos movimentos de um período já 

encerrado, podendo enviar retificações ou novos eventos periódicos. 

Como enviar o evento S-1298 Reabertura ao eSocial? 
 

 

Evento S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em 

Contingência 

Este evento tem como objetivo solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do Imposto 

de Renda, com base nas informações transmitidas para o ambiente do eSocial, quando não 

enviado com sucesso o encerramento dos eventos periódicos (evento S-1299). 

Como enviar o evento S-1295 – Fechamento Parcial para o eSocial? 
 

 

Evento S-1299 – Fechamento 

Este evento tem como objetivo informar ao ambiente do eSocial, o encerramento de envio 

dos eventos periódicos, no período de apuração. Ele deve ser o último evento a ser enviado 

na competência. 

Como enviar o evento S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos para o eSocial? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4572
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4586
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4581
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5401
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4576


 

 

 


