
O que é o eSocial?

É o instrumento criado pelo governo 
federal para que os 
empregadores/contribuintes 
comuniquem, de forma unificada, as 
informações relativas as relações de 
trabalho e fatos geradores de 
contribuições previdenciárias.
É obrigação acessória tributária, 
previdenciária e trabalhista.





Quebra de Modelo

da emissão da nota 

fiscal em papel

Arquivo DigitalDocumento em papel



Nova realidade, o que se busca













Aspectos Conceituais, Premissas e a 

Relação com o SPED  



�O eSocial é Obrigação Acessória, nos termos da CLT, do CTN e 
de Legislação Previdenciária;

�eSocial é Documento Eletrônico – nos termos da MP nº 2.200-2 
de 24 de agosto de 2001;

�É escrituração do SPED - Sistema Público de Escrituração 
Digital exigidas nos termos do Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro 
de 2007; 
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Visualizando

a totalidade

do SPED
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4. Órgãos Públicos

5. PJ adquire a produção rural de
pessoa física

6. PF ou PJ que comercialize sua
produção rural

Quem está obrigado?

1. Empregador Pessoa Jurídica e
equiparados

2. Empregador Pessoa Física

3. Segurado especial

4. MEI com empregados





EVENTOS do eSocial 



O que são Eventos? 

É o registro de um fato jurídico nas 
relações de trabalho e emprego.

São registrados em arquivos separados, de 
acordo com a natureza das mesmas e/ou a 

ocorrência dos fatos



Eventos Iniciais e de Tabelas



Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de tabelas

Cadastramento 
inicial de vínculos 

(inicial)

Eventos não periódicos

Eventos periódicosInfs. do 
empregador 

(inicial)

Eventos Iniciais



Conceito do evento: Evento onde são fornecidas pelo

empregador/contribuinte/órgão público as informações cadastrais, alíquotas e

demais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do

eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao

RGPS e do FGTS. Este é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo

empregador/contribuinte/órgão público. Não pode ser enviado qualquer outro

evento antes deste.

Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público, no início da

utilização do eSocial e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações

relacionadas aos campos envolvidos nesse evento.

Prazo de envio: A informação prestada neste evento deve ser enviada no início

da utilização do eSocial e pode ser alterada no decorrer do tempo, hipótese em

que deve ser enviado este mesmo evento com a informação nova, quando da sua

ocorrência.

Evento S-1000 – S-1000 – Informações do 
Empregador/Contribuinte/Órgão Público



•Objetivam otimizar os arquivos;

•Diferenciam-se dos demais eventos em relação a

seu valor jurídico;

•Histórico de vigência no tempo;

•Cautela com alterações relativas a períodos

anteriores – exclusões e alterações;

•Tabelas padrão.

Eventos de tabelas



Tabelas

1. No eSocial existem dois tipos de tabelas: As Tabelas 
do eSocial e as Tabelas do Empregador.

2. Essas tabelas fazem parte do conjunto de dados 
necessários ao funcionamento do sistema.

3. As Tabelas do eSocial contem o conjunto de dados 
necessários à perfeita identificação de cada situação 
de todos que estejam obrigados ao eSocial.

4. As Tabelas do Empregador complementam os dados 
que identificam o contribuinte e são responsáveis 
por uma série de informações que validam todos os 
demais eventos.







Tabelas do Empregador

São Tabelas criadas pelo próprio empregador de 

acordo com suas necessidades e 

complementam os dados que identificam o 

contribuinte e são responsáveis por uma série 

de informações que validam todos os demais 

eventos.

São indispensáveis para a apuração das bases 

de cálculo e o valor devido.





� S-1200 – Remuneração de trabalhadores RGPS;

� S-1202 – Remuneração de trabalhadores RPPS;

� S-1207 – Benefícios Previdenciários de RPPS;

� S-1210 – Pagamentos de rendimentos do Trab;

� S-1250 – Aquisição de produção rural;

� S-1260 – Comercialização de produção rural;

� S-1270 – Contratação de avulsos não port.;

� S-1280 – Infs. complem. aos Eventos Periódicos.

Eventos periódicos do eSocial



S-1250 – Aquisição de Produção Rural
Quem está obrigado:

1 – PJ adquire produtos rurais de PF ou de SE 

2 – PF (intermediário) adquire produção de 
produtor rural PF ou SE para venda no varejo a consumidor final pessoa 
física, outro produtor rural pessoa física ou segurado especial.

3 – Entidade do PAA adquire produtos rurais 
de produtor rural PF ou PJ;

4 – Cooperativa adquirente de produto rural;

5 – CONAB adquire produtos do produtor rural 
PF ou PJ, destinados ao PAA.



S-1250 – Aquisição de Produção Rural

� Devem ser prestadas informações que 
identifiquem o produtor, os valores 
envolvidos, inclusive das bases de cálculo e 
de retenção e respectivas notas fiscais;

�Havendo processos para não retenção, 
também devem ser informados com os 
respectivos valores que deixaram de ser 
retidos (s-1070).



S-1250 – Aquisição de Produção Rural

�Havendo opção por recolher as contribuições 
previstas nos incisos I e II do Art. 22 da Lei 
nº 8.212/91 (folha de pagamento):

�Prestar declaração de opção (anexo V da IN 
RFB nº 1.867/2019)



S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
Quem está obrigado:

O Produtor Rural Pessoa Física e o Segurado Especial
devem informar o valor da receita bruta da comercialização da produção rural própria e dos 
subprodutos e resíduos, se houver, quando comercializar com: 

a) Adquirente domiciliado no exterior (exportação)

b) Consumidor pessoa física, no varejo

c) Outro produtor rural pessoa física

d) Outro segurado especial

e) PJ na qualidade de adquirente, consumidora ou consignatária

f) PF não produtor rural, quando adquire produção para venda, no varejo 
ou a consumidor pessoa física

g) Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do 
destino da produção



S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Pré-requisitos

Envio dos eventos: S-1000 (cadastro), S-1005 (tabela de 
estabelecimentos) e S-1070 (tabela processos adm/jud)

Informações adicionais

-Identificar o estabelecimento (Caepf)

-O evento de ser informado na dação em pagamento, na 
permuta, no ressarcimento, na indenização, ou na 
compensação feita com produtos rurais pelo produtor

-Deve ocorrer na competência da realização do fato 
gerador das contribuições



Evento S-1299 – Sem Movimento

- A situação “Sem Movimento” para o 
empregador/contribuinte/órgão público só ocorrerá 
quando não houver informação a ser enviada para o grupo 
de eventos periódicos S-1200 a S-1280 para a empresa 
toda. 

- Neste caso, o empregador/contribuinte/órgão público 
enviará o “S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos” 
como "sem movimento" na primeira competência do ano 
em que esta situação ocorrer. 



Evento S-1299 – Sem Movimento

- Caso a situação sem movimento da empresa persista nos 

anos seguintes, o empregador/contribuinte deverá repetir 

este procedimento na competência janeiro de cada ano, 

exceto para empregador pessoa física, cuja informação é
facultativa. (Perguntas Frequentes Empresas - Web Service - 04.78 - 05/09/2018 - Quais são as 

Informações a serem prestadas na situação “Sem Movimento”? -

https://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-empresas/perguntas-frequentes-

producao-empresas-e-producao-restrita)

- Os obrigados ao eSocial, que no início da utilização não 

tiverem empregados, nem quaisquer fatos geradores de 

contribuição previdenciária, devem enviar, durante a 

implementação progressiva do eSocial, o evento S-1000 na 

primeira fase de envio dos eventos e o evento S-1299 sem 

movimento na primeira competência em que o envio dos 

eventos periódicos se tornar obrigatório.



Segurança

Aspectos Técnicos – Segurança no Acesso

• Obrigatoriedade do uso de Certificado Digital ICP-Brasil: A1 

ou A3 (PF e PJ)

• Procuração Eletrônica: Substabelecimento e Procuração 

Manual



Aspectos Técnicos – Segurança no Acesso

• O código de acesso somente pode ser utilizado no 

módulo web (portal)

• Não pode ser estabelecida procuração eletrônica por 

código de acesso

• O  procurador não pode utilizar o código de acesso, 

apenas certificado digital



Módulo Simplificado

Disponível para:

• o Empregador Doméstico

• o Segurado Especial e
• o MEI – Microempreendedor Individual.

Para acessar, informe seu CPF/CNPJ, código de

acesso e senha ou, caso possua Certificado Digital,

clique na imagem correspondente.



Módulo Web Geral

Acesso por meio de Certificado Digital para Empresas e
Empregador Pessoa Física.

A empresa optante pelo SIMPLES, que tenha até um

empregado, ou MEI – Microempreendedor Individual

poderá acessar o eSocial informando CNPJ, código de

acesso e senha.

•Solução de Contingência

•Para prestar informações que não constam em seus sistemas (web-service)



FIM

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba

Fone 49 3551 5600


