


Conceitos e Informações Gerais

O eSocial é um projeto do Governo que vem sendo
anunciado há alguns anos. Nesse meio tempo,

modificações e postergações foram, diversas vezes,
anunciadas. Alterações de leiautes, Eventos e Tabelas
fizeram com que o projeto caísse na descrença de que
realmente entraria em vigor.

Agora, algumas empresas já iniciaram os envios dos
primeiros Eventos e, dentro de alguns meses, chegará o
prazo para aqueles relacionados à Saúde e Segurança
do Trabalho.

Boa Leitura!



01 - Quais são os

eventos do eSocial

relacionados à saúde e

segurança do trabalho?

Utilizado para inclusão, alteração e

exclusão de registros na Tabela de Ambientes

de Trabalho que validam o evento de

Condições Ambientais do Trabalho.

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

Criado para informar acidente de trabalho,

mesmo que não haja afastamento do trabalhador

das suas atividades.

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Detalha as informações relacionadas ao

monitoramento da saúde do trabalhador durante

o vínculo laboral Os ASOs vinculados aos

Procedimentos Diagnósticos da Tabela 27 do

Social.



Traz informações dos exames toxicológicos

dos motoristas profissionais, que devem ser

realizados previamente à admissão e na

demissão dos mesmos.

S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista 
Profissional

S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho –
Fatores de Risco

Registra as condições ambientais de trabalho

para cada trabalhador, informa a exposição aos

fatores de risco constantes na Tabela 23 e,

atividades enquadradas como insalubres,

perigosas ou especiais conforme Tabela 28, para

fins de aposentadoria especial e informações

ergonômicas.

S-2245 – Treinamentos, Capacitações e 
Exercícios Simulados

Criado para registros de treinamentos obrigatórios

por lei.



02 - Quais são as

tabelas do eSocial?

As Tabelas trazem uma lista de códigos

para os diversos procedimentos e

atividades relacionadas. São elas:

S-2210 – Comunicação de Acidente de TrabalhoTabela 23 – Fatores de Risco do Meio Ambiente

do Trabalho.

Tabela 24 – Codificação de Acidente de

Trabalho.

Tabela 27 – Procedimentos Diagnósticos.

Tabela 28 – Atividades Perigosas, Insalubres e/ou

Especiais.

Tabela 29 – Treinamentos, Capacitações e

Exercícios Simulados.



03 – A partir de

quando o eSocial será

obrigatório para a

Saúde e Segurança do

Trabalho?

Conforme Resolução CDES nº5, de 02 de

outubro de 2018, a obrigatoriedade se dá

por grupos e prazos diferentes. Confira:

S-2210 – Comunicação de Acidente de TrabalhoGrupo 1 – Grandes empresas com faturamento

anual em 2016 superior a R$78 milhões. Junho de 2019

Grupo 2 – Demais entidades empresariais, com

faturamento anual em 2016 de até R$78 milhões,

exceto empregadores que se encaixam no Grupo 3.

Janeiro de 2020

Grupo 3 – Empregadores pessoa física (exceto

doméstico) optante pelo SIMPLES, produtor rural PF e

entidades sem fins lucrativos. Julho de 2020

Grupo 4 – Órgãos públicos e organizações

internacionais. Janeiro de 2021



04 – Em quais situações

as multas poderão ser

aplicadas?

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

As situações são as mais diversas, porém todas

envolvem falta de informação, dados

inconsistentes ou envio fora do prazo.

Para você compreender melhor, e ter uma noção

de valores, montamos o exemplo abaixo, levando

em consideração uma empresa com 80

funcionários:

– Exames médicos – Infração 3 – M

R$2.473,28

– Elaboração de PPRA – Infração 4 – S

R$5.498,07

– ASO incompleto – Infração 2 – M

R$1.654,53

– EPI – não fornecer ou não exigir uso – Infração 4 – S

R$5.498,07



A importância de se adequar aos eventos de SST 

Ter um fornecedor de Saúde e Segurança não é um diferencial

e sim uma necessidade.

A INOVASAFE PODE SER UMA OPÇÃO PARA VOCÊ!
A INOVASAFE é uma empresa especializada em

Treinamentos e Consultoria Empresarial nas áreas de

Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio

Ambiente.

(19) 3828.3951

www.inovasafe.com

(19) 98737.0556

http://www.inovasafe.com/

