
eSOCIAL 2ª FASE 

16 exemplos de 
aplicações dos prazos
• Eventos que compõem a fase;
• Prazos dos 14 eventos não periódicos;
• Exemplos reais;
• E muito mais!

http://wwww.metadados.com.br//
http://www.metadados.com.br//
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Dicas de leitura deste eBook

Este eBook é interativo, ou seja, ao longo 
do texto você encontrará links e botões 
que irão melhorar sua experiência de 
leitura. 

No índice, você poderá navegar nos 
assuntos que mais lhe chamarem a 
atenção. Assim, sua leitura será ainda 
mais rica. 

Além disso, propomos outros conteúdos 
para aprofundar ainda mais o 
conhecimento sobre o assunto. Esses 
conteúdos são disponibilizados por links 
que te direcionarão ao tema.

Boa leitura!

http://www.metadados.com.br//
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As atenções do RH

INTRODUÇÃO

Com o término do prazo de envio das 
obrigações da primeira fase do eSocial, a 
partir de agora, as atenções nos setores 
de Recursos Humanos de centenas 
de empresas impostas a enviar suas 
informações ao eSocial desde janeiro de 
2018, se voltam à segunda fase. Isto é, 
o Grupo 1 do eSocial, aquele composto 
por empresas com faturamento acima 
de R$ 78 milhões em 2016, passam a ser 
obrigadas a transferir à plataforma as 
informações dos eventos não periódicos.

Mas, você sabe quais são estas 
informações e como ficam os prazos 

para a segunda fase? Tem conhecimento 
básico, mas precisa se aprofundar um 
pouco mais para não sofrer com as 
penalidades? 

Então continue acompanhando 
este eBook que nós, da Metadados, 
produzimos especialmente para você.

http://www.metadados.com.br//
https://www.metadados.com.br/
https://www.metadados.com.br/
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2ª FASE DO ESOCIAL

A segunda fase: prazos, 
eventos e exemplos
Bem, como todos já sabemos, o 
eSocial foi dividido por fases para 
que as informações sejam enviadas 
corretamente dentro de um período 
estabelecido. 

A primeira fase que exigiu o envio dos 
cadastros do empregador e tabelas, já foi 
encerrada e compreendeu o período de 08 
de janeiro a 28 de fevereiro

Agora, a segunda fase inicia em 01 de 
março e segue até o dia 30 de abril.  
Nesta etapa, todas as empresas do   

Grupo 1 deverão enviar as informações 
de 14 eventos não periódicos. São eles: 
S-2190, S-2200, S-2205, S-2206, S-2230, 
S-2250, S-2260, S-2298, S-2299, S-2300, 
S-2306, S-2399, S-2400, S-3000. 

Para cada um destes eventos, a empresa 
tem um prazo de envio. Confira, 
detalhadamente, como ficará e tenha 
exemplos de aplicação dos prazos:

http://www.metadados.com.br//


6ESOCIAL - 2ª FASE - 16 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DOS PRAZOS

S-2190 
ADMISSÃO DE 
TRABALHADOR - REGISTRO 
PRELIMINAR

2ª FASE DO ESOCIAL

Para empregados admitidos na data 
da implantação do eSocial, o envio da 
informação é no dia do início da prestação 
dos serviços. Já para os colaboradores 
admitidos a partir do dia seguinte ao 
início da obrigatoriedade do eSocial, o 
prazo é até o dia imediatamente anterior 
ao do início da prestação dos serviços.

Atenção! Para informar o S-2190, é 
preciso ter enviado o S-1000.

http://www.metadados.com.br//
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S-2200  
CADASTRAMENTO INICIAL 
/ ADMISSÃO / INGRESSO 
DE TRABALHADOR

O evento S-2200 para as contratações 
ocorridas em 01 ou 02 de março, deverão 
ser enviadas em 01 de março e, para os 
contratos a partir de 03 de março, o envio 
do evento S-2300 deverá ser realizado no 
dia imediatamente anterior a contratação.

Para colaboradores admitidos, em vez 
de enviar o S-2200 nos prazos citados, 
poderá ser enviado o evento S-2190.

Assim, o S-2200 deverá ser enviado até o 
dia 07 de abril. 

O prazo para envio de informações de 
colaboradores ativos em 28 de fevereiro é 
30 de abril. Porém, o envio deste evento, 
deverá ser antecipado para o colaborador 
caso ocorra a necessidade de envio de 
pelo menos um dos eventos, S-2205, 
S-2206, S-2230, S-2250, S-2260, S-2298, 
S-2299, S-2306, S-2399, S-2400, S-3000.

EXEMPLO #2  
Para empregados admitidos no dia 01 
de março, a transmissão deverá ser no 
mesmo dia.

EXEMPLO #3 
Os empregados admitidos a partir do dia 
02 de março, a transmissão deve ser no 
dia anterior à data de admissão. 

EXEMPLO #4 
Para colaborador transmitido para 
empresa do mesmo grupo no dia 01 de 
março, a transmissão da informação é 
até o dia 07 de abril.

2ª FASE DO ESOCIAL

EXEMPLO #1
Para cadastro dos empregados admitidos 
até o dia 28 de fevereiro de 2018, o prazo 
do envio deve ser entre 01 de março e 30 
de abril. 

http://www.metadados.com.br//
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S-2205 
ALTERAÇÕES DE 
DADOS CADASTRAIS DO 
TRABALHADOR

2ª FASE DO ESOCIAL

O prazo é até o dia 07 do mês 
subsequente ao mês de referência ou 
até o envio dos eventos mensais de folha 
de pagamento da competência em que 
ocorreu a alteração cadastral. 

EXEMPLO #5
Alteração de endereço do colaborador no 
dia 10 de março, o prazo de envio será 07 
de abril de 2018.

S-2206 
ALTERAÇÕES DE 
CONTRATO DE TRABALHO

Assim como o S-2205, o evento S-2206 
deve ser enviado até o dia 07 do mês 
subsequente ao da competência 
informada no evento ou até o envio dos 
eventos mensais de folha de pagamento 
da competência em que ocorreu a 
alteração contratual.

EXEMPLO #6
Mudança salarial que ocorreu no dia 01 
de março deve ser enviada ao eSocial até 
o dia 07 de abril.

http://www.metadados.com.br//
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2ª FASE DO ESOCIAL

S-2230 
AFASTAMENTO 
TEMPORÁRIO

Via de regra, os afastamentos de até 15 
dias devem ser enviados até o dia 07 do 
mês seguinte e, os superiores a 15 dias, 
até o dia em que o afastamento completar 
16 dias. Para estes casos, o S-2200 
deverá ser enviado nos mesmos prazos. 

Para afastamentos e/ou retornos de 
afastamentos, o prazo limite é o dia 07 do 
mês seguinte. 

EXEMPLO #7
Se ocorrer um afastamento por férias ou 
o retorno de um afastamento no dia 31 
de março, por exemplo, o prazo para o 

envio, tanto do S-2200, como do S-2230, 
será no dia 07 de abril.

EXEMPLO #8
Afastamento por férias – período de gozo 
05 a 14 de março, o prazo de envio é até 
07 de abril. 

http://www.metadados.com.br//
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S-2250 
AVISO-PRÉVIO

2ª FASE DO ESOCIAL

O prazo para envio do Aviso-Prévio 
(apenas trabalhado) é em até 10 dias de 
sua comunicação. 

EXEMPLO #9
Um colaborador que solicita demissão 
em 05 de março, por exemplo, o envio 
do evento S-2200 deve ser feito até o dia 
15 de março para, em seguida, enviar o 
evento S-2250, na mesma data.

EXEMPLO #10
Aviso trabalhado concedido no dia 27 de 
fevereiro de 2018 não deverá ser enviado 
(somente a rescisão). Ou, aviso trabalhado 
concedido em 01 de março de 2018. Prazo 
de envio: 10 de março de 2018.

S-2260 
CONVOCAÇÃO PARA 
TRABALHO INTERMITENTE

Este evento deve ser enviado antes do 
início da prestação de serviços para a qual 
o empregado está sendo convocado. 

EXEMPLO #11
Início da prestação de serviço no dia 10 
de março, o prazo de envio é até o dia 09 
de março. 

http://www.metadados.com.br//
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2ª FASE DO ESOCIAL

S-2298 
REINTEGRAÇÃO

Até o dia 07 do mês seguinte a que se 
refere a reintegração, desde que não 
ultrapasse a data do envio do evento 
S-1200, e o S-1202, para o trabalhador 
a que se refere. A reintegração de 
empregados desligados antes da 
implantação do eSocial na empresa 
requer o envio do evento S-2200 com 
informação data do desligamento.
Em caso de reintegração por 
determinação judicial deve-se enviar o 
evento S-1070 referente às informações 
do processo.

EXEMPLO #12
Profissional reintegrado em 10 de março 
de 2018 e prazo de envio até 07 de abril 
de 2018.

S-2299 
DESLIGAMENTO

O prazo para o envio deste evento é 
o 10º dia após o final do contrato do 
colaborador. Então, se a data no contrato 
estiver 10 de março, será preciso enviar o 
evento S-2200 até o dia 19 de março e, na 
mesma data, o S-2299.

EXEMPLO #13
Rescisão do contrato em 10 de março de 
2018. Prazo de envio da informação será 
até o dia 19 de março de 2018.

http://www.metadados.com.br//


12ESOCIAL - 2ª FASE - 16 EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DOS PRAZOS

2ª FASE DO ESOCIAL

S-2300 
TRABALHADOR SEM 
VÍNCULO DE EMPREGO/
ESTATUTÁRIO (INÍCIO)

Para este evento, o prazo é diferenciado, 
por ser considerado um TSV (Trabalhador 
Sem Vínculo), o prazo para envio 
das informações é o dia 07 do mês 
subsequente ao da sua ocorrência.

O prazo para envio de informações de 
colaboradores ativos em 28 de fevereiro 
também é 30 de abril. E a regra é: o envio 
deste evento deverá ser antecipado para 
o colaborador caso ocorra a necessidade 
de envio de pelo menos um dos eventos 
S-2306 ou S-2399.

EXEMPLO #14
Empregado sem vínculo ativo até o dia 
28 de fevereiro de 2018, o período para 
envio é de 01 de março a 30 de abril de 
2018.

http://www.metadados.com.br//
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2ª FASE DO ESOCIAL

S-2306 
TRABALHADOR SEM VÍNCULO DE EMPREGO/
ESTATUTÁRIO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O S-2306 deve ser informado até o dia 
07 do mês seguinte à ocorrência da 
alteração, ou antes, do envio do evento 
S-1299, o que ocorrer primeiro.

EXEMPLO #15
Pode-se citar como exemplo de aplicação 
do S-2306, a alteração do valor da bolsa 
estágio no dia 01 de março de 2018. 
Assim, o prazo para envio da informação 
deve ser até o dia 07 de abril de 2018, 
mas o empregador deverá enviar antes o 
evento S-2300.

http://www.metadados.com.br//
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2ª FASE DO ESOCIAL

S-2399 
TRABALHADOR SEM 
VÍNCULO DE EMPREGO/
ESTATUTÁRIO (TÉRMINO)

Para este evento, a empresa tem até 
o dia 07 do mês seguinte ao término 
da contratação / prestação de serviço / 
cessão / exercício do cargo em comissão 
ou função, ou antes, do envio do evento 
S-1299, o que ocorrer primeiro.

EXEMPLO #16
Um exemplo para este evento é o 
término de um vínculo de estágio no dia 
10 de março de 2018, em que o envio 
deverá ser feito até o dia 01 de abril de 
2018.

S-2400 
CADASTRO DE 
BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

Este evento deve ser enviado sempre 
antes do evento S-1207. Mas por se tratar 
de um evento exclusivo para RPPS, só 
será obrigatório no terceiro grupo de 
informações (Órgãos Públicos).

S-3000 
EXCLUSÃO DE 
EVENTOS

O prazo do S-3000 é sempre que 
necessária a exclusão de algum evento 
enviado indevidamente.

http://www.metadados.com.br//
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Como otimizar os processos

Claro que para todos esses processos 
serem executados de maneira assertiva 
e sem preocupações, o RH deve estar 
munido de ferramentas adequadas. É 
fundamental contar com um sistema de 
Recursos Humanos parametrizado ao 
layout do eSocial. 

Sem ele, é praticamente impossível 
coordenar todas estas obrigações, dentro 
dos prazos previstos.

Aqui na Metadados, todas estas 
informações estão sendo enviadas com 
total sincronia. Afinal, nosso sistema de 
RH facilita as atividades dos profissionais 

do setor. Além disso, estamos utilizando 
o módulo do eSocial desenvolvido para o 
público externo também. 

Quer entender como a Metadados pode 
ajudar no cumprimento dos prazos da 
segunda e demais fases do eSocial?
Assista ao vídeo “eSocial: como devo 
fazer” e entenda o passo a passo do 
envio dos eventos de cada fase do eSocial 
dentro do módulo da Metadados.

Ah, lembre-se também que 
independentemente de as fases terem 
seus prazos finalizados (fase 1), novas 
informações devem, continuamente, 

PROCESSOS TRANQUILOS

serem enviadas à plataforma. Afinal, as 
tarefas do RH nunca param! 

http://www.metadados.com.br//
https://www.metadados.com.br/moduloesocial
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-como-fazer
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-como-fazer
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-como-fazer
https://www.metadados.com.br/
https://www.metadados.com.br/moduloesocial


Você pode gostar também

EBOOKVÍDEO EBOOK

http://wwww.metadados.com.br//
http://gestaorh.metadados.com.br/video-esocial-mais-facil
http://gestaorh.metadados.com.br/guia-automatizacao-rh


A Metadados é uma empresa especializada 
no fornecimento de soluções tecnológicas 
e serviços de apoio à gestão de recursos 
humanos para empresas.

Há mais de 30 anos, oferece soluções em: 

• Administração de Pessoal
• Gestão de Pessoas
• eSocial
• Saúde e Segurança do Trabalho
• Acessibilidade

Atende empresas de qualquer porte e em 
qualquer segmento, contribuindo para a 
excelência no desempenho das diferentes 
tarefas dentro de uma organização. 

www.metadados.com.br

https://www.facebook.com/MetadadosRH/
https://www.youtube.com/user/MetadadosVideos/
https://pt.linkedin.com/company/metadadosrh
https://pt.linkedin.com/company/metadadosrh
https://twitter.com/metadadosrh
http://www.metadados.com.br//
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