
Segunda fase eSocial
Registros a serem enviados

Na segunda fase do eSocial, deve ser enviado os eventos não periódicos.
Essa etapa envolve o envio de dados dos trabalhadores e seus

vínculos empregatícios.

As empresas devem estar atentas ao cronograma eSocial a ser seguido:

Para o envio da segunda fase, ficou disponível no sistema SGRH para envio os registros no menu:
Tabelas >> eSocial>> Empresa>> Primeiro envio:

Após o envio dos registros pela tela de Primeiro envio, os registros serão enviados pelo menu
da própria rotina.



S-2200 Cadastro de empregados:
Após cadastrar o empregado, clicando no campo enviar para o eSocial, será ser transmitido o
registro S-2200;

Se alterado o cadastro do empregado, ao salvar vai solicitar se é alteração ou retificação:

Retificação reenvia o registro S-2200.
Alteração envia os registros S-2205 Alteração de dados cadastrais e S-2206 Alteração de
contrato de trabalho.



S-2230 Afastamentos:
Ao salvar o afastamento, este será transmitido de forma automática, registro S-2230 com a
informação do tipo do afastamento (ex: doença, acidente de trabalho...).

S-2230 Ferias:
Ao calcular as férias vai transmitir o registro S-2230 com a informação do tipo de afastamento

FERIAS.



S-2250 Aviso Prévio.
Ao gerar aviso prévio trabalhado tanto por iniciativa do empregado como por iniciativa do
empregador, vai transmitir o registro S-2250.

S-2299 rescisão:
Ao calcular a rescisão será transmitido o registro S-2299:



Por este motivo, a rescisão deverá sempre ser primeiro simulada, para verificação dos valores e
após ter conferido os valores, então poderá ser calculada a mesma.

S-2300 Trabalhador sem vinculo:
Cadastro de autônomo, estagiário e sócio.

Cadastro de Autônomo Cooperado:



Estagiário:

Sócio:



OBS: O evento S-2300 referente ao sócio, somente será enviado ao eSocial caso o mesmo tenha
marcado em seu cadastro 'calcula Pró-labore”

S-2399 Termino de contrato trabalhador sem vinculo:
Com o termino de contrato do trabalhador sem vinculo, Sócio, Estagiário e Autonomo será enviado
o registro S-2399.


