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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS/MTE Nº           ,  DE      DE                          DE 2014. 

Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), seus 
Comitês Diretivo e Gestor e dá outras providências. 

OS MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DO 
TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal e, considerando o disposto no art. 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, no art. 41 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, no art. 1º da Lei nº 4.923, de 23 de 
dezembro de 1965, no art. 14-A da Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973, no art. 8º da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, no art. 11 do Decreto-Lei nº 1.968, de 23 de novembro de 1982, no art. 23 da Lei nº 8.036 de 
11 de maio de 1990, no art. 24 da Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990, no art. 32, incisos I, III, IV,§ 2º, § 9º e 
§ 10 e no art. 32-C da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos arts. 22 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 219, 1.179 e 1.180 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto nº 
6.022, de 22 de janeiro de 2007, 

RESOLVEM: 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 

e Trabalhistas (eSocial). 

Art. 2º  O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à 
escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que padroniza sua transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição, constituindo ambiente nacional, composto por: 

I - escrituração digital contendo informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas; 

II - aplicação para preenchimento, geração, transmissão, recepção, validação e distribuição da 
escrituração; e 

III - repositório nacional contendo o armazenamento da escrituração. 

Parágrafo único.  Depois da aplicação das regras de validação, as informações prestadas pelos 
empregadores serão enviadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e armazenadas no repositório 
nacional. 

Art. 3º  A gestão do eSocial será de forma compartilhada e compete aos seguintes órgãos e 
entidades: 

I - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
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II - Ministério da Previdência Social - MPS; 

III - Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

IV - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e 

V – Conselho Curador do FGTS, representado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, na 
qualidade de agente operador do FGTS. 

Parágrafo único.  O eSocial não implica, em qualquer hipótese, transferência de atribuições e 
competências entre os partícipes, nem transferência ou compartilhamento de propriedade intelectual de 
produtos não abrangidos por esse sistema. 

Art. 4º  Para a gestão do eSocial será constituído um Comitê Diretivo e um Comitê Gestor. 

§ 1º  O Comitê Diretivo será composto pelos secretários executivos do Ministério da Fazenda, 
do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Emprego com coordenação exercida 
alternadamente por períodos de 1 (um) ano e a ele compete: 

I - alinhar o uso das informações do eSocial às definições estratégicas dos respectivos órgãos; e 

II - dirimir conflitos no âmbito do Comitê Gestor para definições em que não houver consenso. 
§ 2º  O Comitê Gestor será composto por representantes dos partícipes, titulares e suplentes, 

indicados por seus dirigentes máximos e a ele compete: 
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento e divulgação do sistema; 

II - especificar, desenvolver, implantar e manter o eSocial; 
III - regular o compartilhamento e utilização das informações armazenadas no ambiente 

nacional do eSocial; 
IV - elaborar e aprovar o seu regimento interno; e 

V - expedir resolução para aprovar o Manual de Orientação do eSocial e suas atualizações. 
§ 3º  O regimento interno do Comitê Gestor deverá dispor sobre sua competência, estrutura e 

funcionamento. 
§ 4º  As deliberações do Comitê Gestor serão tomadas por consenso. 

§ 5º  A Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador do FGTS, o Instituto 
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentarão, no âmbito de suas 
competências, o disposto nesta Portaria. 

Art. 5º  O Comitê Gestor deverá constituir grupos técnicos para viabilizar seu funcionamento. 

Parágrafo único.  Compete aos grupos técnicos propor ao Comitê Gestor as ações necessárias 
para implementação, operacionalização, controle e aprimoramento do eSocial. 

Art. 6º  A utilização do eSocial tem por objetivo: 

I - viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

II - simplificar o cumprimento de obrigações; e 
III - aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. 

Art. 7º  Estão obrigados a utilizar o eSocial: 
I - o empregador, inclusive o doméstico, a empresa e a eles equiparados em legislação 

específica; e 
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II - o segurado especial inclusive em relação a trabalhadores que lhe prestem serviço. 

Art. 8º  A escrituração digital de que trata o inciso I do art. 2º é composta do registro de eventos 
fiscais, previdenciários e trabalhistas e contém: 

I - dados cadastrais dos empregadores, inclusive domésticos, da empresa e a eles equiparados 
em legislação específica e dos segurados especiais; 

II - dados cadastrais de trabalhadores; 
III - dados cadastrais dos dependentes dos trabalhadores avulsos e dos empregados, inclusive 

domésticos; 
IV - dados relacionados ao registro de empregados; 

V - dados relacionados a folha de pagamento e outros fatos geradores, bases de cálculo e valores 
devidos de contribuições previdenciárias, contribuições sociais de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 
de junho de 2001, contribuições sindicais, FGTS e imposto sobre renda retido na fonte; e 

VI - outras informações de interesse dos partícipes, no âmbito de suas competências. 

§ 1º  As informações prestadas no eSocial comporão a base de cálculo para a apuração dos 
débitos delas decorrentes, e a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários e 
trabalhistas. 

§ 2º  O disposto no caput não dispensa os obrigados ao eSocial da manutenção, sob sua guarda 
e responsabilidade, dos documentos, na forma e prazos previstos na legislação aplicável. 

Art. 9º  Os eventos que compõem o eSocial serão transmitidos obedecendo aos seguintes prazos: 

I - Eventos iniciais: 
a) as informações relativas à identificação do empregador, de seus estabelecimentos e obras de 

construção civil deverão ser enviadas previamente à transmissão de outras informações; 
b) as informações relativas aos vínculos mantidos no momento do início da obrigatoriedade da 

utilização do eSocial deverão ser transmitidas antes do envio de qualquer evento periódico ou não periódico e 
até o final do 1º (primeiro) mês de sua obrigatoriedade. 

II - Eventos de tabelas: 
a) as informações relativas às tabelas do empregador, que representam um conjunto de regras 

específicas necessárias para validação dos eventos do eSocial, como as rubricas da folha de pagamento, 
informações de processos administrativos e judiciais, lotações de trabalho, relação de cargos e funções, jornada 
de trabalho e outras necessárias para verificação da integridade, deverão ser enviadas previamente à 
transmissão de qualquer evento que requeira essas informações; 

b) as informações de atualização de identificação do empregador, dos estabelecimentos e das 
obras de construção civil de que trata a alínea “a” do inciso I deverão ser enviadas até o dia 7 (sete) do mês 
seguinte ao de ocorrência da alteração, ou previamente à transmissão de qualquer evento que requeira essas 
informações para validação, o que ocorrer primeiro. 

III - Eventos não periódicos: 
a) as informações iniciais de admissão de empregado ou de contratação de trabalhador sem 

vínculo empregatício deverão ser enviadas até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação 
do serviço; 

b) as informações de acidente de trabalho deverão ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato; 
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c) as informações de desligamento deverão ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte à 
data do desligamento, no caso de aviso prévio trabalhado, ou do término de contrato por prazo determinado e 
até 10 (dez) dias seguintes à data do desligamento nos demais casos; 

d) as informações dos demais eventos não periódicos, inclusive as atualizações do registro de 
empregados e demais trabalhadores, deverão ser enviadas até o dia 7 (sete) do mês seguinte ao que se referem 
ou até o envio dos eventos mensais de folha de pagamento que se relacionem segundo as regras de validação 
constantes no Manual de Orientação do eSocial, disponível no sítio eletrônico do eSocial na Internet, no 
endereço <http://www.esocial.gov.br>. 

IV - Eventos periódicos: 

a) as folhas de pagamento das remunerações e demais rendimentos pagos, devidos ou creditados 
a todos os trabalhadores deverão ser transmitidos até o dia 7 (sete) do mês seguinte ao que se refiram; 

b) informações relacionadas a outros fatos geradores, deduções, bases de cálculo e valores 
devidos de contribuições previdenciárias, contribuições sociais de que trata a Lei Complementar nº 110, de 
2001, contribuições sindicais, FGTS e imposto sobre a renda retido na fonte deverão ser transmitidas até o dia 
7 (sete) do mês seguinte ao que se refiram. 

§ 1º  Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver 
expediente bancário nas datas indicadas nas alíneas “c” e “d” do inciso III e nas alíneas “a” e “b” do inciso IV 
deste artigo; 

§ 2º  Os eventos referidos no caput deverão ser transmitidos na forma definida pelo Manual de 
Orientação do eSocial, obedecendo ao leiaute e às regras de validação ali indicados. 

§ 3º  Os eventos que compõem o eSocial deverão ser transmitidos mediante autenticação e 
assinatura digital utilizando-se certificado digital válido no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira  (ICP-Brasil), salvo as exceções legais e os casos relacionados a seguir, os quais terão as rotinas de 
autenticação disciplinadas no Manual de Orientação do eSocial: 

I - empregadores domésticos; 

II - Micro Empreendedor Individual (MEI); 
III - contribuinte individual equiparado à empresa, com até 2 (dois) empregados; 

IV - pequeno produtor rural, com até 2 (dois) empregados permanentes; e 
V - segurado especial. 

§ 4º  A transmissão e a assinatura digital dos eventos poderão ser feitas por procuradores com 
poderes outorgados de acordo com modelos adotados pelos partícipes. 

§ 5º  O descumprimento do disposto neste artigo impede a expedição da certidão de prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (CRF), observado o disposto em legislação própria. 

§ 6º  Aquele que deixar de prestar as informações no prazo fixado ou que a apresentar com 
incorreções ou omissões ficará sujeito às penalidades previstas na legislação específica. 

Art. 10. O início da obrigatoriedade da utilização do eSocial será conforme o seguinte 
cronograma: 

I – A transmissão dos eventos iniciais e tabelas deverá ocorrer: 

a)  até 30/04/2014 para produtor rural pessoa física e segurado especial; 
b)  até 30/06/2014 para as empresas tributadas pelo Lucro Real; 
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c) até 30/11/2014 para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, Entidades Imunes e Isentas 
e optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, Micro Empreendedor Individual (MEI), 
contribuinte individual equiparado à empresa e outros equiparados a empresa ou a empregador; e 

d) até 31/01/2015 para os órgãos da administração direta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, bem como suas autarquias e fundações. 

II – A transmissão dos eventos não periódicos deverá ocorrer imediatamente após a inclusão dos 
eventos iniciais no eSocial, conforme cronograma definido no inciso I deste artigo e observados os prazos 
previstos no art. 9º. 

III – A transmissão dos eventos mensais de folha de pagamento e de apuração de tributos e 
encargos trabalhistas deverá ocorrer: 

a) a partir da competência maio de 2014 para os relacionados na alínea “a” do inciso I deste 
artigo; 

b) a partir da competência julho de 2014 para os obrigados relacionados na alínea “b” do inciso I 
deste artigo; 

c) a partir da competência novembro de 2014 para os obrigados relacionados na alínea “c” do 
inciso I deste artigo; e 

d) a partir da competência janeiro de 2015 para os obrigados relacionados na alínea “d” do 
inciso I deste artigo. 

Parágrafo único.  A transmissão das informações por meio do eSocial substituirá a prestação das 
informações por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social – GFIP, a partir das seguintes competências: 

I - a partir de maio de 2014, para os obrigados relacionados na alínea “a” do inciso I deste 
artigo; e 

II - a partir novembro de 2014, para os obrigados relacionados na alínea “b” do inciso I deste 
artigo; e 

III - a partir de janeiro de 2015, para os obrigados relacionados na alínea “c” e “d” do inciso I 
deste artigo. 
  

Art. 11.  Os partícipes terão acesso integral às informações constantes do eSocial e farão uso 
delas no limite de suas respectivas competências e necessidades, não podendo transferi-las a terceiros ou 
divulgá-las, sem previsão legal ou sem o consentimento prévio dos outros partícipes. 

Parágrafo único.  A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma regulamentada 
pelos partícipes, a entrega das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos os 
obrigados ao eSocial. 

Art. 12.  Fica aprovada a versão 1.1 do Manual de Orientação do eSocial. 

Art. 13.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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GUIDO MANTEGA 
Ministro de Estado da 

Fazenda 

GARIBALDI ALVES FILHO 
Ministro de Estado da Previdência 

Social 

MANOEL DIAS 
Ministro de Estado do Trabalho e 

Emprego 

  

 
D.O.U. nº       ,              -feira,    de dezembro de 2013 – Seção   – Página  
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1. Introdução  
Este documento tem por objetivo estabelecer as regras do eSocial e orientar o empregador/contribuinte para a nova forma 
de cumprimento de suas obrigações. 

 

2. Considerações Iniciais 

 

2.1 Objeto do eSocial 

O eSocial tem por objeto estabelecer a forma única com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo 
empregatício e também de outras informações previdenciárias previstas na lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e de 
rendimentos pagos por si sujeitos à retenção na fonte. 

 

2.2 Objetivos do eSocial 

 Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores brasileiros; 

 Simplificar o cumprimento de obrigações; e 

 Aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. 

 

2.3 Conceito do eSocial 

O eSocial é um projeto do governo federal que vai coletar as informações descritas no Objeto do eSocial, armazenando-
as no Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando aos órgãos participantes do projeto, sua efetiva utilização para fins 
previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS. 

As informações podem ser classificadas em três tipos, a saber: 

a) Eventos Iniciais – São eventos que identificam o empregador/contribuinte, contendo dados básicos de sua 
classificação fiscal e estrutura administrativa. É o primeiro evento a ser transmitido ao eSocial. Também compõe os 
eventos iniciais o evento de cadastramento inicial dos vínculos. Esse evento deve ser informado após terem sido 
transmitidos os eventos de tabelas do empregador; 

b) Eventos de Tabelas – São eventos que montam as tabelas do empregador, responsáveis por uma série de informações 
que validarão os eventos não periódicos e periódicos. Buscando melhor otimização na geração dos arquivos, bem como 
no armazenamento das informações no ambiente nacional do eSocial, informações que podem ser utilizadas em mais de 
um arquivo do eSocial ou que se repetem em diversas partes do leiaute serão armazenadas em tabelas. Considerando que 
grande parte dos eventos se utilizam de informações constantes nos eventos de tabelas, é obrigatório transmiti-los antes 
dos eventos periódicos e não periódicos. A título de orientação, é prudente transmiti-los logo após o envio do evento de 
Informações do Empregador. A manutenção correta dessas tabelas é fundamental para a recepção dos eventos do 
empregador e cálculo corretos das bases de cálculo e dos valores devidos. A administração do período de validade das 
informações é muito importante. O empregador deve observar operíodo de vigência das informações. Quando da 
primeira informação dos itens que compõem a tabela devem ser preenchidos os campos com a data de início da validade. 
A informação da data final deve ser enviada apenas no momento em que ocorrer a desativação do item; 

c) Eventos Não periódicos – é um fato jurídico-trabalhista entre empregador e trabalhador que não tem uma data pré-
fixada para ocorrer. Vai depender dos acontecimentos na relação trabalhista na vida da empresa e do trabalhador como 
contratação, afastamentos, demissões, entre outras. Estes fatos influenciam na concessão de direitos e no cumprimento de 
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deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais como, por exemplo, a admissão de um empregado, alteração de salário,  
exposição do trabalhador a agentes nocivos, desligamento, etc. Após confirmada a sua ocorrência, estes fatos/eventos 
passam a ter prazo específico de transmissão ao eSocial. 

d) Eventos periódicos – São os eventos que têm periodicidade previamente definida para sua ocorrência. Seu prazo de 
transmissão é até o dia 07 do mês seguinte, antecipando o vencimento para o dia útil imediatamente anterior em caso de 
não haver expediente bancário, com exceção do evento de espetáculo desportivo. São compostos por informações de 
folha de pagamento, de apuração de outros fatos geradores de contribuições previdenciárias e de retenção do imposto 
sobre a renda retido na fonte sobre pagamentos feitos pelo próprio contribuinte. Também estão previstas as informações 
de retenção das contribuições sociais incidentes sobre pagamentos efetuados às pessoas jurídicas. 

2.4 Identificadores 

Empregador - A partir da data de entrada em vigor do eSocial os empregadores serão identificados apenas pelo CNPJ, se 
pessoa jurídica, e apenas pelo CPF, se pessoa física.  

Para as pessoas físicas que utilizam a matrícula CEI, foi criado o CAEPF – Cadastro de Atividades da Pessoa Física, que 
será um número seqüencial vinculado ao CPF. A pessoa física deverá providenciar o registro no CAEPF, obedecendo a 
normas previstas em ato normativo próprio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Para as obras de construção civil, que possuem responsáveis pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser 
substituída pelo CNO – Cadastro Nacional de Obras, que será sempre vinculado a um CNPJ ou a um CPF. As matrículas 
CEI existentes na data de implantação do eSocial relativas a obras, comporão o cadastro inicial do CNO. 

 

Trabalhador - Os trabalhadores, por sua vez, terão como identificadores obrigatórios, o CPF e o NIS (NIT, PIS/PASEP, 
SUS,...). O trio de informações “CPF x NIS x Data de nascimento” deverá estar consistente com o CNIS – Cadastro 
Nacional de Informações Sociais, e será validado no ato da transmissão. Sua inconsistência gerará recusa no recebimento 
do evento de cadastramento inicial dos vínculos, admissão ou trabalhador sem vínculo. 

Os empregadores deverão dar atenção especial às informações cadastrais de seus trabalhadores, certificando-se de sua 
consistência com o CNIS e, se necessário, proceder a regularização das inconsistências antes da data de entrada em vigor 
do eSocial. Para facilitar o trabalho de regularização cadastral, foi criada uma aplicação para verificar se o CPF e o NIS 
estão aptos para serem utilizados no eSocial. O acesso a essa aplicação, assim como a obtenção de mais informações 
devem ser obtidos a partir do endereço eletrônico  http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx . 

 

2.5 Classificação dos eventos 

Os eventos que compõem eSocial devem ser transmitidos através de arquivos preparados segundo os leiautes 
estabelecidos para cada um. Os eventos são classificados segundo sua natureza, conforme segue: 

a) Eventos iniciais; 

b) Eventos de tabelas 

c) Eventos não periódicos; 

d) Eventos periódicos 
 

Os eventos iniciais são compostos pelas Informações previstas nos seguintes leiautes: 

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 

S-1060 - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil 
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S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo 
 

Os eventos de tabela são compostos pelas informações previstas nos seguintes leiautes: 

S-1010 - Tabela de Rubricas 

S-1020 - Tabela de Lotações 

S-1030 - Tabela de Cargos 

S-1040 - Tabela de Funções 

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 

 

Os eventos não periódicos são compostos pelas informações previstas nos seguintes leiautes: 

S-2200 - Admissão de Trabalhador 

S-2220 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

S-2240 - Alteração de Contrato de Trabalho 

S-2260 - Comunicação de Acidente de Trabalho 

S-2280 - Atestado de Saúde Ocupacional 

S-2320 - Afastamento Temporário 

S-2325 - Alteração de Motivo de Afastamento 

S-2330 - Retorno de Afastamento Temporário 

S-2340 - Estabilidade – Início 

S-2345 - Estabilidade – Término 

S-2360 - Condição Diferenciada de Trabalho - Início 

S-2365 - Condição Diferenciada de Trabalho - Término 

S-2400 - Aviso Prévio 

S-2405 - Cancelamento de Aviso Prévio 

S-2600 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início 

S-2620 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alt. Contratual 

S-2680 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 

S-2800 - Desligamento 

S-2820 - Reintegração 
 

Os eventos periódicos são compostos pelas informações previstas nos seguintes leiautes: 

S-1100 - Eventos Periódicos – Abertura 

S-1200 - Eventos Periódicos – Remuneração do Trabalhador 
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S-1300 - Eventos Periódicos – Pagamentos Diversos 

S-1310 - Eventos Periódicos – Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra 

S-1320 - Eventos Periódicos – Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra 

S-1330 - Eventos Periódicos – Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho 

S-1340 - Eventos Periódicos – Serviços Prestados pela Cooperativa de Trabalho 

S-1350 - Eventos Periódicos – Aquisição de Produção 

S-1360 - Eventos Periódicos – Comercialização da Produção 

S-1370 - Eventos Periódicos – Recursos Recebidos ou Repassados para Associação Desportiva que mantenha 
equipe de Futebol Profissional 

S-1380 - Eventos Periódicos – Informações complementares – Desoneração 

S-1390 - Eventos Periódicos – Receita de Atividades Concomitantes 

S-1399 – Eventos Periódicos – Fechamento 

S-1800 – Eventos Periódicos – Espetáculo Desportivo 

 
Para exclusão de eventos transmitidos indevidamente, deverá ser transmitido arquivo no leiaute previsto em S-2900 
– Exclusão de Eventos, observando as regras dispostas na descrição do evento. 

 

Os leiautes de cada arquivo mencionados neste tópico estão descritos no Anexo I – Leiautes. 

 

2.6 RET – Registro de Eventos Trabalhistas 

As informações dos Eventos não periódicos alimentarão uma base de dados no ambiente nacional do eSocial denominada 
RET – Registro de Eventos Trabalhistas. 

Todos os arquivos de eventos não periódicos, ao serem transmitidos, passarão por validação e somente serão aceitos se 
estiverem consistentes com o RET. Por exemplo, o evento de desligamento de empregado só será aceito se, para aquele 
empregado, tiver sido enviado anteriormente, o evento de admissão. Outro exemplo, um evento de afastamento 
temporário somente será aceito se o empregado já não estiver afastado. 

O RET também será utilizado para validação da folha de pagamento, composta pelos eventos de remuneração e 
pagamento dos trabalhadores, que fazem parte dos eventos periódicos. A folha de pagamento só será aceita se todos os 
trabalhadores constantes no RET como ativos constarem na mesma e, por outro lado, se todos os trabalhadores 
constantes da folha de pagamento constarem no RET, com exceção dos trabalhadores não obrigados ao registro. 

Além dos empregados, outras categorias de trabalhadores também serão objeto de informações que alimentarão o RET, 
como os trabalhadores avulsos, os dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais, como diretores 
não empregados e cooperados. 

 

2.7 Descrição Simplificada do Modelo Operacional 
O empregador gera um arquivo eletrônico contendo as informações previstas nos leiautes, assina-o digitalmente, 
transformando-o em um documento eletrônico nos termos da legislação brasileira vigente de maneira a garantir a 
integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o ambiente nacional 
do eSocial, que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de recebimento e o enviará ao empregador. 
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O eSocial não funcionará por meio de um Programa offline Gerador de Declaração (PGD) ou Validador e 
Assinador (PVA). O sistema não terá um aplicativo para download no ambiente do contribuinte que importe o 
arquivo e faça as validações antes de transmitir.  O arquivo pode ser gerado de duas formas:  

 Gerado diretamente pelo sistema próprio ou contratado pelo empregador, assinado digitalmente e 
transmitido ao eSocial por meio de webservice, recebendo um protocolo de entrega (Comprovante); 

 Gerado diretamente no Portal do eSocial na internet http://www.esocial.gov.br/, cujo preenchimento e 
salvamento dos campos e telas já operam a geração e trasnmissão do evento. 

As validações do eSocial serão feitas online por evento no momento da transmissão. 

2.8 Sequenciamento lógico da transmissão dos arquivos 
O empregador/contribuinte, ao transmitir suas informações relativas ao eSocial, deverá fazê-lo considerando o 
sequenciamento lógico descrito neste tópico, pois as informações constantes dos primeiros arquivos são necessárias 
para processamento das informações constantes nos arquivos a serem transmitidos posteriormente. 

As informações relativas à identificação do empregador, que fazem parte dos eventos iniciais, deverão ser 
enviadas previamente à transmissão de todas as demais informações. 

Considerando que as informações que fazem parte dos eventos de tabelas deverão ser utilizadas nos demais eventos 
iniciais e também nos eventos periódicos e não periódicos, estas deverão ser enviadas logo após a transmissão das 
informações relativas à identificação do empregador. 

Em seguida deverão ser enviadas, caso existam, as informações previstas nos eventos não periódicos e, por último, as 
informações previstas nos eventos periódicos. 

Para melhor entendimento, são citados alguns exemplos a seguir: 

1 – Ao se enviar as informações de remuneração dos trabalhadores (folha de pagamento), as rubricas da folha devem 
constar da tabela de rubricas; 

2 – Ao se transmitir um arquivo com informações de alteração de dados cadastrais de um determinado empregado, este 
deve constar do RET como empregado ativo. Para constar no RET, há necessidade de transmissão de arquivo de 
admissão ou de Cadastro Inicial de Vínculo. 

3 – Ao se enviar a remuneração de determinado funcionário na folha de pagamento, este funcionário deve constar do 
RET. 

 

 

 
 

LEIAUTES DE EVENTOS DO eSOCIAL 
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S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 
 

Evento onde são fornecidas pelo empregador as informações cadastrais, alíquotas, e demais dados necessários 
ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições. As 
informações prestadas neste evento podem ser alteradas no decorrer do tempo, hipótese em que deve ser 
enviado este mesmo evento com as informações da alteração. Este é o primeiro evento que deve ser 
transmitido pelo empregador/contribuinte. Não pode ser enviado qualquer outro evento antes deste. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtInfoEmpregador eSocial 2 Evento de informações do empregador 1-1 Id O 

ideEvento evtInfoEmpregador 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtInfoEmpregador 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoEmpregador evtInfoEmpregador 3 Informações do Empregador 1-1 - O 
inclusao infoEmpregador 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

idePeriodo inclusao 5 Período de validade das informações 
incluídas 

1-1 iniValidade, 
fimValidade 

O 

infoCadastro inclusao 5 Informações do empregador 1-1 - O 
aliqGilrat infoCadastro 6 Informações para apuração da Alíquota 

RAT 
0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 

N (nos demais casos) 
procAdmJudRat aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 

relativo à alíquota RAT 
0-1 - O (Se {aliqRat} do registro 

superior for diferente 
daquela definida para o 

CNAE Preponderante da 
empresa) 

N (Nos demais casos) 
procAdmJudFap aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 

relativo ao FAP 
0-1 - O (Se FAP informado no 

registro superior for 
diferente daquela definido 

para o Contribuinte) 
N (Nos demais casos) 

dadosIsencao infoCadastro 6 Informações Complementares - 
Empresas Isentas - Dados da Isenção 

0-1 - O(se {classTrib} for igual a 
[80]) 

N(nos demais casos) 
contato infoCadastro 6 Informações de contato 1-1 - O 

infoOrgInternacional infoCadastro 6 Informações exclusivas de organismos 
internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0-1 - O (se {classTrib} = [60]) 
N (nos demais casos) 

softwareHouse infoCadastro 6 Informações da empresa de Software 0-99 cnpjSoftwareHouse OC 
infoComplementares infoCadastro 6 Informações complementares sobre o 

declarante 
0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 

N (nas demais situações) 
alteracao infoEmpregador 4 Alteração das informações 0-1 - OC 

idePeriodo alteracao 5 Período de validade das informações 
alteradas 

1-1 iniValidade, 
fimValidade 

O 

infoCadastro alteracao 5 Informações do empregador 1-1 - O 
aliqGilrat infoCadastro 6 Informações para apuração da Alíquota 

RAT 
0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 

N (nos demais casos) 
procAdmJudRat aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 

relativo à alíquota RAT 
0-1 - O (Se {aliqRat} do registro 

superior for diferente 
daquela definida para o 

CNAE Preponderante da 
empresa) 

N (Nos demais casos) 
procAdmJudFap aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 

relativo ao FAP 
0-1 - O (Se FAP informado no 

registro superior for 
diferente daquela definido 

para o Contribuinte) 
N (Nos demais casos) 

dadosIsencao infoCadastro 6 Informações Complementares - 
Empresas Isentas - Dados da Isenção 

0-1 - O(se {classTrib} for igual a 
[80]) 

N(nos demais casos) 
contato infoCadastro 6 Informações de contato 1-1 - O 

infoOrgInternacional infoCadastro 6 Informações exclusivas de organismos 
internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0-1 - O (se {classTrib} = [60]) 
N (nos demais casos) 
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softwareHouse infoCadastro 6 Informações da empresa de Software 0-99 cnpjSoftwareHouse OC 
infoComplementares infoCadastro 6 Informações complementares sobre o 

declarante 
0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 

N (nas demais situações) 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoEmpregador 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
idePeriodo exclusao 5 Período de validade das informações 

excluídas 
1-1 iniValidade, 

fimValidade 
O 

 
 

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtInfoEmpregador eSocial G - 1-1 - - Evento de informações do empregador 

Regras de Validação:  
REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE 
REGRA_INFO_EMP_PERMITE_EXCLUSAO 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCA
NTARA 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CNAE_PREPONDERANTE 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_ENDERECO_ESTABS 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CPF_CONTATO 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAT 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_FAP 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtInfoEmpregador A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtInfoEmpregador A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtInfoEmpregador G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtInfoEmpregador G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoEmpregador evtInfoEmpregador CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e 
das respectivas informações do empregador. 

14    inclusao infoEmpregador G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     idePeriodo inclusao G - 1-1 - - Período de validade das informações incluídas 
16     iniValidade idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

17     fimValidade idePeriodo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

18     infoCadastro inclusao G - 1-1 - - Informações do empregador 
19     nomeRazao infoCadastro E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
20     classTrib infoCadastro E N 1-1 002 - Preencher com o código correspondente à classificação 

tributária do contribuinte, conforme tabela 8. 
Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela.  Os 
códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se 
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{tpInscricao} for igual a [2].  Para os demais códigos, 
{tpInscricao} deve ser igual a [1]. 

21     natJuridica infoCadastro E N 0-1 004 - Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, 
conforme estabelecido pela RFB na Tabela de Natureza Jurídica 
e Qualificação do Representante Legal da Entidade. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo para 
empregador PJ.  Neste caso, deve ser um código válido, 
existente na tabela da RFB.   

22     cnaePreponderante infoCadastro E N 0-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela 
instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica 
preponderante do contribuinte. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ.  Deve ser um número existente na tabela CNAE, e deve 
constar no cadastro CNPJ como atividade de pelo menos um 
dos estabelecimentos da empresa. 

23     indCooperativa infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo de Cooperativa: 
0 - Não é cooperativa; 
1 - Cooperativa de Trabalho; 
2 - Cooperativa de Produção; 
3 - Outras Cooperativas. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ.  Somente pode ser diferente de  ZERO se {natJuridica} 
for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 99], sendo 
que para {classTrib} for igual a [06,07] o campo deverá 
permitir apenas [0,2]. 

24     indConstrutora infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo de Construtora: 
0 - Não é Construtora; 
1 - Empresa Construtora; 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ. 
Valores Válidos: 0, 1 

25     indDesFolha infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo de Desoneração da Folha: 
0 - Não Aplicável; 
1 - Empresa enquadrada  no Art. 14 da  Lei 11.774/2008; 
2 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, 
exceto aquelas enquadradas no ARt. 14 da Lei 11.774/2008; 
Validação: Pode ser igual a [1,2] apenas se a classificação 
tributária for igual a [02,03,99].  Nos demais casos, deve ser 
igual a [0]. 
Valores Válidos: 0, 1, 2 

26     indOptRegEletronico infoCadastro E N 1-1 001 - Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 
0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 
1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. 
Valores Válidos: 0, 1 

27      aliqGilrat infoCadastro G - 0-1 - - Informações para apuração da Alíquota RAT 
28      aliqRat aliqGilrat E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 

atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

29      fap aliqGilrat E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

30      aliqRatAjustada aliqGilrat E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

31       procAdmJudRat aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença 
favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da 
empresa. 

32       tpProcesso procAdmJudRat E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

33       nrProcesso procAdmJudRat E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

34       procAdmJudFap aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença 
favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota 
FAP aplicável ao contribuinte. 

35       tpProcesso procAdmJudFap E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 
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36       nrProcesso procAdmJudFap E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

37      dadosIsencao infoCadastro G - 0-1 - - Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da 
Isenção 

38      siglaMin dadosIsencao E C 1-1 008 - Identificação do Ministério/Lei que concedeu o Certificado: 
CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 
MEC - Ministério da Educação 
MS - Ministério da Saúde 
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome 
LEI - Lei Específica 

39      nrCertificado dadosIsencao E C 1-1 040 - Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no 
caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei. 

40      dtEmissaoCertificado dadosIsencao E D 1-1 - - Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei 
41      dtVenctoCertificado dadosIsencao E D 1-1 - - Data de Vencimento do Certificado 

Validação: Não pode ser anterior a {dtEmissaoCertificado} 
42      nrProtRenovacao dadosIsencao E C 0-1 040 - Número do protocolo de pedido de renovação 
43      dtProtRenovacao dadosIsencao E D 0-1 - - Data do protocolo de renovação 
44      dtDou dadosIsencao E D 0-1 - - Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União 
45      pagDou dadosIsencao E N 0-1 005 - Preencher com o número da página no DOU referente à 

publicação do documento de concessão do certificado. 
46      contato infoCadastro G - 1-1 - - Informações de contato 
47      nomeContato contato E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa 
48      cpfContato contato E N 1-1 011 - Preencher com o CPF do contato 
49      foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 

Validação: O preenchimento é obrigatório se o o campo 
foneCelular não for preenchido.  Se preenchido, deve conter 
apenas números, com o mínimo de dez dígitos. 

50      foneCelular contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

51      fax contato E C 0-1 013 - Número do Fax, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

52      email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
53      infoOrgInternacional infoCadastro G - 0-1 - - Informações exclusivas de organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
54      

indAcordoIsencaoMulta 
infoOrgInternacional E N 1-1 001 - Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de 

multa: 
0 - Sem acordo; 
1 - Com acordo; 
Valores Válidos: 0, 1 

55      softwareHouse infoCadastro G - 0-99 - - Informações da empresa de Software 
56      cnpjSoftwareHouse softwareHouse E N 1-1 014 - CNPJ da Software House 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 
57      nomeRazao softwareHouse E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
58      nomeContato softwareHouse E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa 
59      telefone softwareHouse E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

60      codMunicipio softwareHouse E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 
IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

61      uf softwareHouse E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

62      email softwareHouse E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
63      infoComplementares infoCadastro G - 0-1 - - Informações complementares sobre o declarante 
64      indSocioOstensivo infoComplementares E C 1-1 001 - O declarante é sócio ostensivo em sociedade em conta de 

participação? 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

65      indSituacaoEspecial infoComplementares E N 1-1 001 - Indicativo de Situação Especial: 
0 - Situação Normal; 
1 - Extinção; 
2 - Fusão; 
3 - Cisão; 
4 - Incorporação. 
Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4 
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66    alteracao infoEmpregador G - 0-1 - - Alteração das informações 
67     idePeriodo alteracao G - 1-1 - - Período de validade das informações alteradas 
68     iniValidade idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

69     fimValidade idePeriodo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

70     infoCadastro alteracao G - 1-1 - - Informações do empregador 
71     nomeRazao infoCadastro E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
72     classTrib infoCadastro E N 1-1 002 - Preencher com o código correspondente à classificação 

tributária do contribuinte, conforme tabela 8. 
Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela.  Os 
códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se 
{tpInscricao} for igual a [2].  Para os demais códigos, 
{tpInscricao} deve ser igual a [1]. 

73     natJuridica infoCadastro E N 0-1 004 - Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, 
conforme estabelecido pela RFB na Tabela de Natureza Jurídica 
e Qualificação do Representante Legal da Entidade. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo para 
empregador PJ.  Neste caso, deve ser um código válido, 
existente na tabela da RFB.   

74     cnaePreponderante infoCadastro E N 0-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela 
instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica 
preponderante do contribuinte. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ.  Deve ser um número existente na tabela CNAE, e deve 
constar no cadastro CNPJ como atividade de pelo menos um 
dos estabelecimentos da empresa. 

75     indCooperativa infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo de Cooperativa: 
0 - Não é cooperativa; 
1 - Cooperativa de Trabalho; 
2 - Cooperativa de Produção; 
3 - Outras Cooperativas. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ.  Somente pode ser diferente de  ZERO se {natJuridica} 
for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 99], sendo 
que para {classTrib} for igual a [06,07] o campo deverá 
permitir apenas [0,2]. 

76     indConstrutora infoCadastro E N 0-1 001 - Indicativo de Construtora: 
0 - Não é Construtora; 
1 - Empresa Construtora; 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório 
para PJ. 
Valores Válidos: 0, 1 

77     indDesFolha infoCadastro E N 1-1 001 - Indicativo de Desoneração da Folha: 
0 - Não Aplicável; 
1 - Empresa enquadrada  no Art. 14 da  Lei 11.774/2008; 
2 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, 
exceto aquelas enquadradas no ARt. 14 da Lei 11.774/2008; 
Validação: Pode ser igual a [1,2] apenas se a classificação 
tributária for igual a [02,03,99].  Nos demais casos, deve ser 
igual a [0]. 
Valores Válidos: 0, 1, 2 

78     indOptRegEletronico infoCadastro E N 1-1 001 - Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 
0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 
1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. 
Valores Válidos: 0, 1 

79      aliqGilrat infoCadastro G - 0-1 - - Informações para apuração da Alíquota RAT 
80      aliqRat aliqGilrat E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 

atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

81      fap aliqGilrat E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

82      aliqRatAjustada aliqGilrat E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

83       procAdmJudRat aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença 
favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da 
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empresa. 
84       tpProcesso procAdmJudRat E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

85       nrProcesso procAdmJudRat E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

86       procAdmJudFap aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença 
favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota 
FAP aplicável ao contribuinte. 

87       tpProcesso procAdmJudFap E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

88       nrProcesso procAdmJudFap E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

89      dadosIsencao infoCadastro G - 0-1 - - Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da 
Isenção 

90      siglaMin dadosIsencao E C 1-1 008 - Identificação do Ministério/Lei que concedeu o Certificado: 
CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 
MEC - Ministério da Educação 
MS - Ministério da Saúde 
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome 
LEI - Lei Específica 

91      nrCertificado dadosIsencao E C 1-1 040 - Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no 
caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei. 

92      dtEmissaoCertificado dadosIsencao E D 1-1 - - Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei 
93      dtVenctoCertificado dadosIsencao E D 1-1 - - Data de Vencimento do Certificado 

Validação: Não pode ser anterior a {dtEmissaoCertificado} 
94      nrProtRenovacao dadosIsencao E C 0-1 040 - Número do protocolo de pedido de renovação 
95      dtProtRenovacao dadosIsencao E D 0-1 - - Data do protocolo de renovação 
96      dtDou dadosIsencao E D 0-1 - - Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União 
97      pagDou dadosIsencao E N 0-1 005 - Preencher com o número da página no DOU referente à 

publicação do documento de concessão do certificado. 
98      contato infoCadastro G - 1-1 - - Informações de contato 
99      nomeContato contato E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa 

100      cpfContato contato E N 1-1 011 - Preencher com o CPF do contato 
101      foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 

Validação: O preenchimento é obrigatório se o o campo 
foneCelular não for preenchido.  Se preenchido, deve conter 
apenas números, com o mínimo de dez dígitos. 

102      foneCelular contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

103      fax contato E C 0-1 013 - Número do Fax, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

104      email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
105      infoOrgInternacional infoCadastro G - 0-1 - - Informações exclusivas de organismos internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 
106      

indAcordoIsencaoMulta 
infoOrgInternacional E N 1-1 001 - Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de 

multa: 
0 - Sem acordo; 
1 - Com acordo; 
Valores Válidos: 0, 1 

107      softwareHouse infoCadastro G - 0-99 - - Informações da empresa de Software 
108      cnpjSoftwareHouse softwareHouse E N 1-1 014 - CNPJ da Software House 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 
109      nomeRazao softwareHouse E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
110      nomeContato softwareHouse E C 1-1 060 - Nome do contato na empresa 
111      telefone softwareHouse E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

112      codMunicipio softwareHouse E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 
IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 
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113      uf softwareHouse E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

114      email softwareHouse E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
115      infoComplementares infoCadastro G - 0-1 - - Informações complementares sobre o declarante 
116      indSocioOstensivo infoComplementares E C 1-1 001 - O declarante é sócio ostensivo em sociedade em conta de 

participação? 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

117      indSituacaoEspecial infoComplementares E N 1-1 001 - Indicativo de Situação Especial: 
0 - Situação Normal; 
1 - Extinção; 
2 - Fusão; 
3 - Cisão; 
4 - Incorporação. 
Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4 

118     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações do registro identificado no 
evento, apresentando o novo período de validade. 

119     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

120     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

121    exclusao infoEmpregador G - 0-1 - - Exclusão das informações 
122     idePeriodo exclusao G - 1-1 - - Informação destinada a localizar corretamente as informações já 

existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento. 
123     iniValidade idePeriodo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

124     fimValidade idePeriodo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1010 - Tabela de Rubricas 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de RUBRICAS do empregador. As 
informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do evento de Remuneração dos 
trabalhadores. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 eSocial 1-1 - O 
evtTabRubrica eSocial 2 Evento Tabela de Rubricas 1-1 Id O 

ideEvento evtTabRubrica 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabRubrica 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoRubrica evtTabRubrica 3 Informações da Rubrica 1-1 - O 
inclusao infoRubrica 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideRubrica inclusao 5 Informações de identificação da 
rubrica e validade das informações 

1-1 codRubrica, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosRubrica inclusao 5 Informações da rubrica 1-1 - O 
ideProcessoCP dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de Contrib. Previdenciária 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidCP} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoIRRF dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de IRRF 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidIRRF} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoFGTS dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de FGTS 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidFGTS} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoSIND dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de Contrib. Sindical 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidSIND} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
alteracao infoRubrica 4 Alteração das informações 0-1 - OC 

ideRubrica alteracao 5 Informações de identificação da 
rubrica 

1-1 codRubrica, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosRubrica alteracao 5 Informações da rubrica 1-1 - O 
ideProcessoCP dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de Contrib. Previdenciária 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidCP} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoIRRF dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de IRRF 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidIRRF} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoFGTS dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de FGTS 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidFGTS} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
ideProcessoSIND dadosRubrica 6 Identificação de Processo - Incidência 

de Contrib. Sindical 
0-1 tpProcesso, nrProcesso O (se {codIncidSIND} do 

registro superior for igual a 
[9x]) 

N (Nos demais casos) 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoRubrica 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideRubrica exclusao 5 Identificação da rubrica que será 

excluída 
1-1 codRubrica, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - eSocial 
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2  evtTabRubrica eSocial G - 1-1 - - Evento destinada a incluir, alterar ou excluir informações da 
tabela de rubricas 
Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_TABRUBRICA_COMPAT_CODINCIDCP_INDPRO
VDESC 
REGRA_TABRUBRICA_COMPAT_CODINCIDCP_NATURE
ZA 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabRubrica A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabRubrica A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabRubrica G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabRubrica G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoRubrica evtTabRubrica CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e 
das informações da rubrica. 

14    inclusao infoRubrica G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideRubrica inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação da rubrica e validade das 

informações que estão sendo incluídas 
16     codRubrica ideRubrica E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 

rubrica em sua folha de  pagamento. 
17     iniValidade ideRubrica E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideRubrica E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosRubrica inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações da rubrica que está sendo 
incluída 

20     descRubrica dadosRubrica E C 1-1 100 - informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de 
pagamento da empresa. 

21     natRubrica dadosRubrica E N 1-1 004 - Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a 
Tabela 3 - Natureza da Rubrica. 
Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Natureza 
da Rubrica 

22     indProvDesc dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicativo do tipo de rubrica: 
P - Provento 
D - Desconto 
I - Informativa 
Valores Válidos: P, D, I 

23     codIncidCP dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência 
Social: 
00 - Não é Base de Cálculo; 
11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal 
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12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13o Salário 
21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade 
22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade - 13o 
Salário 
31 - Contribuição Descontada do Segurado 
32 - Contribuição Descontada do Segurado - 13o Salário 
33 - Contribuição Descontada do Segurado - SEST 
34 - Contribuição Descontada do Segurado - SENAT 
51 - Salário-Família 
91 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC SC 
Mensal) 
92 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 13o 
Salário) 
93 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Sal. 
Maternidade) 
94 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Sal. 
Maternidade 13o Salário) 
Validação: No caso de preenchimento com o código 9x, é 
necessária a existência de registro complementar com 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 51, 91, 92, 
93, 94 

24     codIncidIRRF dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 
00 - Não é Base de Cálculo 
11 - Base de Cálculo do IRRF 
12 - Base de Cálculo do IRRF - 13o Salário 
13 - Base de Cálculo do IRRF - Férias 
14 - Base de Cálculo do IRRF - PLR 
31 - Valor do IRRF 
32 - Valor do IRRF - 13o Salário 
33 - Valor do IRRF - Férias 
34 - Valor do IRRF - PLR 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF) 
92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF 13o Salário) 
93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF Férias) 
94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF PLR) 
Validação: No caso de preenchimento com o código 9x, é 
necessária a existência de registro complementar com as 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 91, 92, 93, 
94 

25     codIncidFGTS dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS: 
00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 
11 - Base de Cálculo do FGTS; 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial 
Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é 
necessária a existência de registro complementar com 
informações relativas ao processo 
Valores Válidos: 00, 11, 91 

26     codIncidSIND dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição 
Sindical Laboral: 
00 - Não é base de cálculo; 
11 - Base de cálculo; 
31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial 
Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é 
necessária a existência de registro complementar com 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 31, 91 

27     repDSR dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo do Descanso Semanal 
Remunerado 
Valores Válidos: S, N 

28     repDecTerceiro dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo do 13º Salário 
Valores Válidos: S, N 

29     repFerias dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo das Férias. 
Valores Válidos: S, N 

30     repRescisao dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo da Rescisão. 
Valores Válidos: S, N 

31     fatorRubrica dadosRubrica E N 0-1 005 2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.   
Não deve ser confundido com o campo QTDE do registro de 
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Itens de Remuneração, que pode variar individualmente para 
cada trabalhador, enquanto o FATOR refere-se a todos os 
registros daquela rubrica. 
Ex: Adic. Horas Extras 50%: FATOR = 50. O campo QTDE 
indicará a quantidade de horas extras do trabalhador. 

32      ideProcessoCP dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de contribuição 
previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as 
informações deverão ser incluídas neste registro, e o 
detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento 
específico na tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

33      tpProcesso ideProcessoCP E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

34      nrProcesso ideProcessoCP E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

35      extDecisao ideProcessoCP E N 1-1 001 - Extensão da Decisão/Sentença: 
1 - Contrib. Patronais 
2 - Contrib. Patronais + Segurados 
Valores Válidos: 1, 2 

36      ideProcessoIRRF dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de imposto de renda 
relativo a rubrica identificada no evento, as informações 
deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do 
processo deverá ser efetuado através de evento específico na 
tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

37      tpProcesso ideProcessoIRRF E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

38      nrProcesso ideProcessoIRRF E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

39      ideProcessoFGTS dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a 
rubrica identificada no evento, as informações deverão ser 
incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá 
ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

40      tpProcesso ideProcessoFGTS E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

41      nrProcesso ideProcessoFGTS E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

42      ideProcessoSIND dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de contribuição 
sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações 
deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do 
processo deverá ser efetuado através de evento específico na 
tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

43      tpProcesso ideProcessoSIND E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

44      nrProcesso ideProcessoSIND E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

45    alteracao infoRubrica G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
46     ideRubrica alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação da rubrica, apresentando 

código e período de validade da rubrica cujas informações serão 
alteradas pelos dados constantes neste evento. 

47     codRubrica ideRubrica E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 
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rubrica em sua folha de  pagamento. 
48     iniValidade ideRubrica E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

49     fimValidade ideRubrica E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

50     dadosRubrica alteracao G - 1-1 - - Informações da rubrica 
51     descRubrica dadosRubrica E C 1-1 100 - informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de 

pagamento da empresa. 
52     natRubrica dadosRubrica E N 1-1 004 - Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a 

Tabela 3 - Natureza da Rubrica. 
Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Natureza 
da Rubrica 

53     indProvDesc dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicativo do tipo de rubrica: 
P - Provento 
D - Desconto 
I - Informativa 
Valores Válidos: P, D, I 

54     codIncidCP dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência 
Social: 
00 - Não é Base de Cálculo; 
11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal 
12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13o Salário 
21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade 
22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade - 13o 
Salário 
31 - Contribuição Descontada do Segurado 
32 - Contribuição Descontada do Segurado - 13o Salário 
33 - Contribuição Descontada do Segurado - SEST 
34 - Contribuição Descontada do Segurado - SENAT 
51 - Salário-Família 
91 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC SC 
Mensal) 
92 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 13o 
Salário) 
93 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Sal. 
Maternidade) 
94 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Sal. 
Maternidade 13o Salário) 
Validação: No caso de preenchimento com o código 9x, é 
necessária a existência de registro complementar com 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 51, 91, 92, 
93, 94 

55     codIncidIRRF dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 
00 - Não é Base de Cálculo 
11 - Base de Cálculo do IRRF 
12 - Base de Cálculo do IRRF - 13o Salário 
13 - Base de Cálculo do IRRF - Férias 
14 - Base de Cálculo do IRRF - PLR 
31 - Valor do IRRF 
32 - Valor do IRRF - 13o Salário 
33 - Valor do IRRF - Férias 
34 - Valor do IRRF - PLR 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF) 
92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF 13o Salário) 
93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF Férias) 
94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC 
IRRF PLR) 
Validação: No caso de preenchimento com o código 9x, é 
necessária a existência de registro complementar com as 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 91, 92, 93, 
94 

56     codIncidFGTS dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS: 
00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 
11 - Base de Cálculo do FGTS; 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial 
Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é 
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necessária a existência de registro complementar com 
informações relativas ao processo 
Valores Válidos: 00, 11, 91 

57     codIncidSIND dadosRubrica E N 1-1 002 - Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição 
Sindical Laboral: 
00 - Não é base de cálculo; 
11 - Base de cálculo; 
31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 
91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial 
Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é 
necessária a existência de registro complementar com 
informações do processo. 
Valores Válidos: 00, 11, 31, 91 

58     repDSR dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo do Descanso Semanal 
Remunerado 
Valores Válidos: S, N 

59     repDecTerceiro dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo do 13º Salário 
Valores Válidos: S, N 

60     repFerias dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo das Férias. 
Valores Válidos: S, N 

61     repRescisao dadosRubrica E C 1-1 001 - Indicar se a rubrica repercute no cálculo da Rescisão. 
Valores Válidos: S, N 

62     fatorRubrica dadosRubrica E N 0-1 005 2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.   
Não deve ser confundido com o campo QTDE do registro de 
Itens de Remuneração, que pode variar individualmente para 
cada trabalhador, enquanto o FATOR refere-se a todos os 
registros daquela rubrica. 
Ex: Adic. Horas Extras 50%: FATOR = 50. O campo QTDE 
indicará a quantidade de horas extras do trabalhador. 

63      ideProcessoCP dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de contribuição 
previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as 
informações deverão ser incluídas neste registro, e o 
detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento 
específico na tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

64      tpProcesso ideProcessoCP E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

65      nrProcesso ideProcessoCP E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

66      extDecisao ideProcessoCP E N 1-1 001 - Extensão da Decisão/Sentença: 
1 - Contrib. Patronais 
2 - Contrib. Patronais + Segurados 
Valores Válidos: 1, 2 

67      ideProcessoIRRF dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de imposto de renda 
relativo a rubrica identificada no evento, as informações 
deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do 
processo deverá ser efetuado através de evento específico na 
tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

68      tpProcesso ideProcessoIRRF E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

69      nrProcesso ideProcessoIRRF E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

70      ideProcessoFGTS dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a 
rubrica identificada no evento, as informações deverão ser 
incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá 
ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

71      tpProcesso ideProcessoFGTS E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
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Valores Válidos: 1, 2 
72      nrProcesso ideProcessoFGTS E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 

Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

73      ideProcessoSIND dadosRubrica G - 0-1 - - Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença 
favorável, determinando a não incidência de contribuição 
sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações 
deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do 
processo deverá ser efetuado através de evento específico na 
tabela de processos. 
Regras de Validação:  
REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

74      tpProcesso ideProcessoSIND E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

75      nrProcesso ideProcessoSIND E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

76     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações da rubrica identificada em 
{ideRubrica}, apresentando o novo período de validade. 

77     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

78     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

79    exclusao infoRubrica G - 0-1 - - Exclusão de informações 
80     ideRubrica exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica a rubrica que será 

excluída. 
81     codRubrica ideRubrica E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 

rubrica em sua folha de  pagamento. 
82     iniValidade ideRubrica E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

83     fimValidade ideRubrica E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1020 - Tabela de Lotações 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de LOTAÇÕES do empregador. As 
informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial (ex: 
admissão, alteração contratual, remuneração, etc.). 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabLotacao eSocial 2 Evento Tabela de Lotações 1-1 Id O 

ideEvento evtTabLotacao 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabLotacao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoLotacao evtTabLotacao 3 Informações da Lotação 1-1 - O 
inclusao infoLotacao 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideLotacao inclusao 5 Identificação da Lotação 1-1 codLotacao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosLotacao inclusao 5 Informações da Lotação 1-1 - O 
endereco dadosLotacao 6 endereço da lotação 0-1 - OC 

fpasLotacao dadosLotacao 6 Códigos de Fpas/Terceiros exclusivos 
da lotação. 

0-1 fpas, codTerceiros O ({tpLotacao} do registro 
superior correspondente for 

igual a [09,11,90]) 
N (Nos demais casos) 

infoEmprParcial dadosLotacao 6 Informação complementar de obra de 
construção civil 

0-1 - O (se tpLotacao indicada no 
registro superior for igual a 

[3]) 
N (nos demais casos) 

alteracao infoLotacao 4 Alteração das informações 0-1 - OC 
ideLotacao alteracao 5 Informações de identificação da 

lotação 
1-1 codLotacao, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosLotacao alteracao 5 Informações da lotação 1-1 - O 
endereco dadosLotacao 6 endereço da lotação 0-1 - OC 

fpasLotacao dadosLotacao 6 Códigos de Fpas/Terceiros exclusivos 
da lotação. 

0-1 fpas, codTerceiros O ({tpLotacao} do registro 
superior correspondente for 

igual a [09,11,90]) 
N (Nos demais casos) 

infoEmprParcial dadosLotacao 6 Informação complementar de obra de 
construção civil 

0-1 - O (se tpLotacao indicada no 
registro superior for igual a 

[3]) 
N (nos demais casos) 

novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 
informações 

0-1 - OC 

exclusao infoLotacao 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideLotacao exclusao 5 Identificação da lotação que será 

excluída 
1-1 codLotacao, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabLotacao eSocial G - 1-1 - - Definição do Evento de tabela de lotações. 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLAS
STRIB 
REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL 
REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PROPRIO 
REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTAB 
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REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO 
REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabLotacao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabLotacao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabLotacao G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabLotacao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoLotacao evtTabLotacao CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e 
das informações da lotação. 

14    inclusao infoLotacao G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideLotacao inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação da lotação e validade das 

informações que estão sendo incluídas 
16     codLotacao ideLotacao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 

(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  

17     iniValidade ideLotacao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideLotacao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosLotacao inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações da lotação que está sendo 
incluída 

20     descLotacao dadosLotacao E C 1-1 100 - Para {tpLotacao} igual a [01], informar o nome do 
departamento/setor na matriz ou filial.  Para {tpLotacao} igual a 
[02, 03, 22] informar o nome do setor da obra.  Para 
{tpLotacao} igual a [04, 05, 06], informar a razão social do 
tomador de serviços e o departamento/setor onde as atividades 
são desenvolvidas.  Para {tpLotacao} igual a [10], informar o 
nome da embarcação.   Para {tpLotacao} igual a [21], informar 
o nome do consultório, escritório, etc. da pessoa física.  Para 
{tpLotacao} igual a [23], informar o nome do estabelecimento 
rural e da pessoa física responsável.  Para {tpLotacao} igual a 
[90], informar o nome da lotação fora do país. 

21     tpLotacao dadosLotacao E C 1-1 002 - Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, 
conforme tabela. 
Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela, e 
compatível com a Classificação Tributária indicada no evento 
de Informações Cadastrais do Empregador. 

22     tpInscEstab dadosLotacao E N 0-1 001 - Tipo de inscrição do estabelecimento ao qual está vinculada a 
lotação, conforme tabela. 
Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for 
igual a [07,10,90].   Nos demais casos, observar conteúdo 
exigido para o campo {nrInscEstab}, conforme tabela de tipos 
de lotação. 
 
Valores Válidos: 1, 3, 4 

23     nrInscEstab dadosLotacao E N 0-1 015 - Preencher com o número de Inscrição do Estabelecimento 
(CNPJ, CNO, CAEPF) ao qual pertence a lotação, conforme 
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indicado na tabela de tipos de lotação. 
Validação: Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo 
exigido, conforme especificado na tabela de tipos de lotação. 

24      endereco dadosLotacao G - 0-1 - - Informação complementar contendo os dados do endereço da 
lotação.   Não precisa ser preenchido para lotações localizadas 
em estabelecimento da própria empresa (matriz ou filial), nem 
para embarcações e lotações fora do país, ou seja, quando 
{tpLotacao} for igual a [01, 07, 10, 11, 90]. 

25      tpLogradouro endereco E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 
Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 

26      descLogradouro endereco E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
27      nrLogradouro endereco E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
28      complemento endereco E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
29      bairro endereco E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
30      cep endereco E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
31      codMunicipio endereco E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

32      uf endereco E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

33      fpasLotacao dadosLotacao G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente para lotação com tipo de 
lotação igual a [09] (Operador Portuário),  [11] (lotação com 
FPAS diferente do FPAS principal do estabelecimento) e [90] 
(lotação no exterior), ou seja, quando a lotação possui um 
FPAS/Terceiros diferentes do código atribuído ao 
estabelecimento (indicado na tabela de estabelecimentos/obras) 

34      fpas fpasLotacao E N 1-1 003 - Preencher com o código relativo ao FPAS. 
Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4. 

35      codTerceiros fpasLotacao E N 1-1 004 - Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. 
Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível 
com o código de FPAS informado, conforme tabela  4.   

36      infoEmprParcial dadosLotacao G - 0-1 - - Informação complementar que apresenta identificação do 
contratante e do proprietário de obra de construção civil 
contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada.   
A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo 
{tpLotacao} seja igual a [3]. 

37      tpInscContratante infoEmprParcial E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do contratante 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

38      nrInscContratante infoEmprParcial E C 1-1 014 - Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante 
Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, 
conforme definido em {tpInscContratante} 

39      tpInscProprietario infoEmprParcial E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

40      nrInscProprietario infoEmprParcial E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 

41    alteracao infoLotacao G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
42     ideLotacao alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação da lotação, apresentando 

código e período de validade da lotação cujas informações serão 
alteradas pelos dados constantes neste evento. 

43     codLotacao ideLotacao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 
(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  

44     iniValidade ideLotacao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

45     fimValidade ideLotacao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

46     dadosLotacao alteracao G - 1-1 - - Informações da lotação 
47     descLotacao dadosLotacao E C 1-1 100 - Para {tpLotacao} igual a [01], informar o nome do 

departamento/setor na matriz ou filial.  Para {tpLotacao} igual a 
[02, 03, 22] informar o nome do setor da obra.  Para 
{tpLotacao} igual a [04, 05, 06], informar a razão social do 
tomador de serviços e o departamento/setor onde as atividades 
são desenvolvidas.  Para {tpLotacao} igual a [10], informar o 
nome da embarcação.   Para {tpLotacao} igual a [21], informar 
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o nome do consultório, escritório, etc. da pessoa física.  Para 
{tpLotacao} igual a [23], informar o nome do estabelecimento 
rural e da pessoa física responsável.  Para {tpLotacao} igual a 
[90], informar o nome da lotação fora do país. 

48     tpLotacao dadosLotacao E C 1-1 002 - Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, 
conforme tabela. 
Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela, e 
compatível com a Classificação Tributária indicada no evento 
de Informações Cadastrais do Empregador. 

49     tpInscEstab dadosLotacao E N 0-1 001 - Tipo de inscrição do estabelecimento ao qual está vinculada a 
lotação, conforme tabela. 
Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for 
igual a [07,10,90].   Nos demais casos, observar conteúdo 
exigido para o campo {nrInscEstab}, conforme tabela de tipos 
de lotação. 
 
Valores Válidos: 1, 3, 4 

50     nrInscEstab dadosLotacao E N 0-1 015 - Preencher com o número de Inscrição do Estabelecimento 
(CNPJ, CNO, CAEPF) ao qual pertence a lotação, conforme 
indicado na tabela de tipos de lotação. 
Validação: Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo 
exigido, conforme especificado na tabela de tipos de lotação. 

51      endereco dadosLotacao G - 0-1 - - Informação complementar contendo os dados do endereço da 
lotação.   Não precisa ser preenchido para lotações localizadas 
em estabelecimento da própria empresa (matriz ou filial), nem 
para embarcações e lotações fora do país, ou seja, quando 
{tpLotacao} for igual a [01, 07, 10, 11, 90]. 

52      tpLogradouro endereco E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 
Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 

53      descLogradouro endereco E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
54      nrLogradouro endereco E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
55      complemento endereco E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
56      bairro endereco E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
57      cep endereco E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
58      codMunicipio endereco E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

59      uf endereco E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

60      fpasLotacao dadosLotacao G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente para lotação com tipo de 
lotação igual a [09] (Operador Portuário),  [11] (lotação com 
FPAS diferente do FPAS principal do estabelecimento) e [90] 
(lotação no exterior), ou seja, quando a lotação possui um 
FPAS/Terceiros diferentes do código atribuído ao 
estabelecimento (indicado na tabela de estabelecimentos/obras) 

61      fpas fpasLotacao E N 1-1 003 - Preencher com o código relativo ao FPAS. 
Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4. 

62      codTerceiros fpasLotacao E N 1-1 004 - Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. 
Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível 
com o código de FPAS informado, conforme tabela  4.   

63      infoEmprParcial dadosLotacao G - 0-1 - - Informação complementar que apresenta identificação do 
contratante e do proprietário de obra de construção civil 
contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada.   
A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo 
{tpLotacao} seja igual a [3]. 

64      tpInscContratante infoEmprParcial E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do contratante 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

65      nrInscContratante infoEmprParcial E C 1-1 014 - Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante 
Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, 
conforme definido em {tpInscContratante} 

66      tpInscProprietario infoEmprParcial E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

67      nrInscProprietario infoEmprParcial E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 

68     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações da lotação identificada em 
{ideLotacao}, apresentando o novo período de validade. 
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69     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

70     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

71    exclusao infoLotacao G - 0-1 - - Exclusão de informações 
72     ideLotacao exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica a lotação que será 

excluída. 
73     codLotacao ideLotacao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 

(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  

74     iniValidade ideLotacao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

75     fimValidade ideLotacao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1030 - Tabela de Cargos 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de CARGOS do empregador. As 
informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de diversos eventos do eSocial, entre os 
quais os eventos de cadastramento inicial, admissão, alteração de dados contratuais, etc. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabCargo eSocial 2 Evento Tabela de Cargos 1-1 Id O 

ideEvento evtTabCargo 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabCargo 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoCargo evtTabCargo 3 Informações do cargo 1-1 - O 
inclusao infoCargo 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 
ideCargo inclusao 5 Identificação do Cargo 1-1 codCargo, iniValidade, 

fimValidade 
O 

dadosCargo inclusao 5 Informações do Cargo 1-1 - O 
alteracao infoCargo 4 Alteração das informações 0-1 - OC 
ideCargo alteracao 5 Informações de identificação do cargo 1-1 codCargo, iniValidade, 

fimValidade 
O 

dadosCargo alteracao 5 Informações do cargo 1-1 - O 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoCargo 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideCargo exclusao 5 Identificação do registro que será 

excluído 
1-1 codCargo, iniValidade, 

fimValidade 
O 

 
 

Registros do evento S-1030 - Tabela de Cargos 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabCargo eSocial G - 1-1 - - Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros 

na tabela de cargos. 
Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabCargo A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabCargo A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabCargo G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabCargo G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
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Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoCargo evtTabCargo CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e 
das informações do cargo. 

14    inclusao infoCargo G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideCargo inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do cargo e validade das 

informações que estão sendo incluídas 
16     codCargo ideCargo E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
17     iniValidade ideCargo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideCargo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosCargo inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do cargo que está sendo incluído 
20     descCargo dadosCargo E C 1-1 100 - Preencher com descrição do cargo 
21    alteracao infoCargo G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
22     ideCargo alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do cargo, apresentando 

código e período de validade do cargo cujas informações serão 
alteradas pelos dados constantes neste evento. 

23     codCargo ideCargo E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
24     iniValidade ideCargo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

25     fimValidade ideCargo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

26     dadosCargo alteracao G - 1-1 - - Informações do cargo 
27     descCargo dadosCargo E C 1-1 100 - Preencher com descrição do cargo 
28     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 

período de validade das informações do cargo identificado em 
{ideCargo}, apresentando o novo período de validade. 

29     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

30     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

31    exclusao infoCargo G - 0-1 - - Exclusão de informações 
32     ideCargo exclusao G - 1-1 - - Identificação do registro que será excluído 
33     codCargo ideCargo E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
34     iniValidade ideCargo E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

35     fimValidade ideCargo E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1040 - Tabela de Funções 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de FUNÇÕES do empregador. As 
informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial (admissão, 
alteração contratual, etc.), e sua utilização não é obrigatória. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabFuncao eSocial 2 Evento Tabela de Funções 1-1 Id O 

ideEvento evtTabFuncao 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabFuncao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoFuncao evtTabFuncao 3 Informações da Função 1-1 - O 
inclusao infoFuncao 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideFuncao inclusao 5 Identificação da Função 1-1 codFuncao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosFuncao inclusao 5 Informações da Função 1-1 - O 
alteracao infoFuncao 4 Alteração das informações 0-1 - OC 

ideFuncao alteracao 5 Informações de identificação da 
função 

1-1 codFuncao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosFuncao alteracao 5 Informações da função 1-1 - O 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoFuncao 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideFuncao exclusao 5 Identificação da função que será 

excluído 
1-1 codFuncao, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1040 - Tabela de Funções 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabFuncao eSocial G - 1-1 - - Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros 

na tabela de funções.   A utilização desta tabela é opcional. 
Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabFuncao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabFuncao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabFuncao G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabFuncao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
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Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoFuncao evtTabFuncao CG - 1-1 - - Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e 
das informações da função. 

14    inclusao infoFuncao G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideFuncao inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação da função e validade das 

informações que estão sendo incluídas 
16     codFuncao ideFuncao E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
17     iniValidade ideFuncao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideFuncao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosFuncao inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações da função que está sendo 
incluída 

20     descFuncao dadosFuncao E C 1-1 100 - Descrição da Função 
21    alteracao infoFuncao G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
22     ideFuncao alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação da função, apresentando 

código e período de validade do registro cujas informações 
serão alteradas pelos dados constantes neste evento. 

23     codFuncao ideFuncao E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
24     iniValidade ideFuncao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

25     fimValidade ideFuncao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

26     dadosFuncao alteracao G - 1-1 - - Informações da função 
27     descFuncao dadosFuncao E C 1-1 100 - Descrição da Função 
28     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 

período de validade das informações da função identificada em 
{ideFuncao}, apresentando o novo período de validade. 

29     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

30     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

31    exclusao infoFuncao G - 0-1 - - Exclusão de informações 
32     ideFuncao exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica a função que será excluída. 
33     codFuncao ideFuncao E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
34     iniValidade ideFuncao E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

35     fimValidade ideFuncao E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de HORÁRIOS/TURNOS DE 
TRABALHO.   As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação dos eventos do eSocial. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabHorContratual eSocial 2 Evento Tabela de Horários/Turnos de 

Trabalho 
1-1 Id O 

ideEvento evtTabHorContratual 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabHorContratual 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoHorContratual evtTabHorContratual 3 Informações do horário contratual 1-1 - O 
inclusao infoHorContratual 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideHorContratual inclusao 5 Identificação da Horário Contratual 1-1 codHorContratual, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosHorContratual inclusao 5 Informações do horário contratual 1-1 - O 
horarioIntervalo dadosHorContratual 6 Intervalos da Jornada definidos no 

horário contratual 
0-99 tpIntervalo, 

durIntervalo, 
inicioIntervalo, 

terminoIntervalo 

OC 

alteracao infoHorContratual 4 Alteração das informações 0-1 - OC 
ideHorContratual alteracao 5 Informações de identificação do 

horário contratual 
1-1 codHorContratual, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosHorContratual alteracao 5 Informações do horário contratual 1-1 - O 
horarioIntervalo dadosHorContratual 6 Intervalos da Jornada definidos no 

horário contratual 
0-99 tpIntervalo, 

durIntervalo, 
inicioIntervalo, 

terminoIntervalo 

OC 

novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 
informações 

0-1 - OC 

exclusao infoHorContratual 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideHorContratual exclusao 5 Identificação do horário contratual que 

será excluído 
1-1 codHorContratual, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabHorContratual eSocial G - 1-1 - - Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabHorContratual A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabHorContratual A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabHorContratual G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
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1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabHorContratual G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoHorContratual evtTabHorContratual CG - 1-1 - - Registro de identificação da operação (inclusão, alteração ou 
exclusão) e das informações do horário contratual. 

14    inclusao infoHorContratual G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideHorContratual inclusao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do horário contratual, 

apresentando o código e período de validade do registro cujas 
informações estão sendo incluídas. 

16     codHorContratual ideHorContratual E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 
Contratual. 

17     iniValidade ideHorContratual E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideHorContratual E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosHorContratual inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do horário contratual que está 
sendo incluído. 

20     horaEntrada dadosHorContratual E N 1-1 004 - informar hora da entrada, no formato HHMM 
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. 

21     horaSaida dadosHorContratual E N 1-1 004 - informar hora da saída, no formato HHMM 
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. 

22     durJornada dadosHorContratual E N 1-1 004 - Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos.  
Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver. 

23     perHorFlexivel dadosHorContratual E N 1-1 001 - Indicar se é permitida a flexibilidade, sendo: 
0 - Não; 
1 - Sim; 
Valores Válidos: 0, 1 

24      horarioIntervalo dadosHorContratual G - 0-99 - - Registro que detalha os intervalos para a jornada.   O 
preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um 
intervalo. 

25      tpIntervalo horarioIntervalo E N 1-1 001 - Tipo de Intervalo da Jornada: 
1 - Intervalo em Horário Fixo; 
2 - Intervalo em Horário Variável; 
Valores Válidos: 1, 2 

26      durIntervalo horarioIntervalo E N 1-1 003 - Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos. 
27      inicioIntervalo horarioIntervalo E N 0-1 004 - informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM 

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser 
informado se {tpIntervalo}=1. 

28      terminoIntervalo horarioIntervalo E N 0-1 004 - informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM 
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59.  Somente deve ser 
informado se {tpIntervalo}=1. 

29    alteracao infoHorContratual G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
30     ideHorContratual alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do horário contratual, 

apresentando código e período de validade do registro cujas 
informações serão alteradas pelos dados constantes neste 
evento. 

31     codHorContratual ideHorContratual E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 
Contratual. 

32     iniValidade ideHorContratual E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

33     fimValidade ideHorContratual E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
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informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

34     dadosHorContratual alteracao G - 1-1 - - Informações do horário contratual 
35     horaEntrada dadosHorContratual E N 1-1 004 - informar hora da entrada, no formato HHMM 

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. 

36     horaSaida dadosHorContratual E N 1-1 004 - informar hora da saída, no formato HHMM 
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. 

37     durJornada dadosHorContratual E N 1-1 004 - Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos.  
Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver. 

38     perHorFlexivel dadosHorContratual E N 1-1 001 - Indicar se é permitida a flexibilidade, sendo: 
0 - Não; 
1 - Sim; 
Valores Válidos: 0, 1 

39      horarioIntervalo dadosHorContratual G - 0-99 - - Registro que detalha os intervalos para a jornada.   O 
preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um 
intervalo. 

40      tpIntervalo horarioIntervalo E N 1-1 001 - Tipo de Intervalo da Jornada: 
1 - Intervalo em Horário Fixo; 
2 - Intervalo em Horário Variável; 
Valores Válidos: 1, 2 

41      durIntervalo horarioIntervalo E N 1-1 003 - Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos. 
42      inicioIntervalo horarioIntervalo E N 0-1 004 - informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM 

Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser 
informado se {tpIntervalo}=1. 

43      terminoIntervalo horarioIntervalo E N 0-1 004 - informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM 
Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], 
criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os 
minutos, e deve ser menor ou igual a 59.  Somente deve ser 
informado se {tpIntervalo}=1. 

44     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações do registro identificado no 
evento, apresentando o novo período de validade. 

45     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

46     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

47    exclusao infoHorContratual G - 0-1 - - Exclusão de informações 
48     ideHorContratual exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica o horário contratual que 

será excluído. 
49     codHorContratual ideHorContratual E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 

Contratual. 
50     iniValidade ideHorContratual E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 

prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

51     fimValidade ideHorContratual E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1060 - Tabela de Estabelecimentos 
 

O evento apresenta o detalhamento de informações de FPAS/Terceiros para cada estabelecimento (matriz e 
filiais) do contribuinte, além de informações relativas ao CNAE Preponderante e alíquota RAT das obras de 
construção civil.   As informações prestadas no evento são utilizadas na apuração das contribuições incidentes 
sobre as remunerações dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos e obras.    
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabEstab eSocial 2 Evento Tabela de 

Estabelecimentos/Obras 
1-1 Id O 

ideEvento evtTabEstab 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabEstab 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoEstab evtTabEstab 3 Informações do Estabelecimento/Obra 1-1 - O 
inclusao infoEstab 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 
ideEstab inclusao 5 Identificação do estabelecimento/obra 1-1 tpInscricao, 

nrInscricao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosEstab inclusao 5 Detalhamento das informações do 
estabelecimento/obra que está sendo 
incluído  

1-1 - O 

aliqGilrat dadosEstab 6 Informações de Apuração da alíquota 
Gilrat do Estabelecimento 

1-1 - O 

procAdmJudRat aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 
relativo à alíquota RAT 

0-1 - O (Se {aliqRat} do registro 
superior for diferente 

daquela definida para o 
CNAE Preponderante do 

estabelecimento) 
N (Nos demais casos) 

procAdmJudFap aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 
relativo ao FAP 

0-1 - O (Se FAP informado no 
registro superior for 

diferente daquela definido 
para o Contribuinte) 

N (Nos demais casos) 
infoObra dadosEstab 6 Indicativo de substituição da 

contribuição Patronal - Obra de 
Construção Civil 

0-1 - O (se {indDesFolha = [2] E 
indConstrutora = [1] E 

{tpInscricao} do 
estabelecimento = [4]) 
N (nos demais casos) 

infoProcJudTerceiros dadosEstab 6 Informações de processos judiciais 
relativos às contribuições destinadas a 
outras Entidades 

0-1 - OC 

procJudTerceiro infoProcJudTerceiros 7 Identificação do Processo Judicial 1-99 codTerceiro, nrProcJud O 
alteracao infoEstab 4 Alteração das informações 0-1 - OC 
ideEstab alteracao 5 Informações de identificação do 

estabelecimento/obra 
1-1 tpInscricao, 

nrInscricao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosEstab alteracao 5 Informações do estabelecimento 1-1 - O 
aliqGilrat dadosEstab 6 Informações de Apuração da alíquota 

Gilrat do Estabelecimento 
1-1 - O 

procAdmJudRat aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 
relativo à alíquota RAT 

0-1 - O (Se {aliqRat} do registro 
superior for diferente 

daquela definida para o 
CNAE Preponderante do 

estabelecimento) 
N (Nos demais casos) 

procAdmJudFap aliqGilrat 7 Processo administrativo/judicial 
relativo ao FAP 

0-1 - O (Se FAP informado no 
registro superior for 

diferente daquela definido 
para o Contribuinte) 

N (Nos demais casos) 
infoObra dadosEstab 6 Indicativo de substituição da 

contribuição Patronal - Obra de 
Construção Civil 

0-1 - O (se {indDesFolha = [2] E 
indConstrutora = [1] E 

{tpInscricao} do 
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estabelecimento = [4]) 
N (nos demais casos) 

infoProcJudTerceiros dadosEstab 6 Informações de processos judiciais 
relativos às contribuições destinadas a 
outras Entidades 

0-1 - OC 

procJudTerceiro infoProcJudTerceiros 7 Identificação do Processo Judicial 1-99 codTerceiro, nrProcJud O 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoEstab 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideEstab exclusao 5 Identificação do estabelecimento que 

será excluído 
1-1 tpInscricao, 

nrInscricao, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1060 - Tabela de Estabelecimentos 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabEstab eSocial G - 1-1 - - Evento tabela de estabelecimentos/obras de construção civil 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_TABESTAB_COMPATIB_FPAS_CLASSTRIB 
REGRA_TABESTAB_VALIDA_CNAE 
REGRA_TABESTAB_VALIDA_FAP 
REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT 
REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabEstab A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabEstab A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabEstab G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtTabEstab G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoEstab evtTabEstab CG - 1-1 - - Informações do Estabelecimento/Obra 
14    inclusao infoEstab G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideEstab inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do estabelecimento/obra e 

validade das informações que estão sendo incluídas 
16     tpInscricao ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
17     nrInscricao ideEstab E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO) 
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18     iniValidade ideEstab E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

19     fimValidade ideEstab E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

20     dadosEstab inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do estabelecimento/obra que 
está sendo incluído  

21     fpas dadosEstab E N 1-1 003 - Preencher com o código relativo ao FPAS. 
Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4. 

22     codTerceiros dadosEstab E N 1-1 004 - Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. 
Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível 
com o código de FPAS informado, conforme tabela  4.   

23     cnaePreponderante dadosEstab E N 1-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela 
instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica 
preponderante do estabelecimento. 
Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, e 
deve constar no cadastro CNPJ, CNO ou CAEPF como 
atividade do estabelecimento. 

24      aliqGilrat dadosEstab G - 1-1 - - Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento 
25      aliqRat aliqGilrat E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 

atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

26      fap aliqGilrat E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

27      aliqRatAjustada aliqGilrat E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

28       procAdmJudRat aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença 
favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da 
empresa. 

29       tpProcesso procAdmJudRat E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

30       nrProcesso procAdmJudRat E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido, existente na tabela de processos. 

31       procAdmJudFap aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença 
favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota 
FAP aplicável ao contribuinte. 

32       tpProcesso procAdmJudFap E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

33       nrProcesso procAdmJudFap E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido, existente na tabela de processos. 

34      infoObra dadosEstab G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora 
enquadrada nos  Arts. 7 a 9 da Lei 12.546/2011, relacionando os 
estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição 
ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração 
dos trabalhadores de obra de construção civil.    

35      indSubstPatronalObra infoObra E N 1-1 001 - Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de 
Construção Civil: 
1 - Contribuição Patronal Substituída; 
2 - Contribuição Patronal Não Substituída; 
Valores Válidos: 1, 2 

36      infoProcJudTerceiros dadosEstab G - 0-1 - - Informações sobre a existência de processos judiciais, com 
sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às 
contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos  

37       procJudTerceiro infoProcJudTerceiros G - 1-99 - - Identificação do Processo Judicial 
38       codTerceiro procJudTerceiro E C 1-1 004 - Informar o Código de Terceiro 

Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível 
com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme 
anexo II da IN 971/2009. 

39       nrProcJud procJudTerceiro E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
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DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 
OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Deve ser um número de processo válido e deve 
existir na tabela de processos. 

40    alteracao infoEstab G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
41     ideEstab alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do estabelecimento/obra, 

apresentando cnpj/cno e período de validade do registro cujas 
informações serão alteradas pelos dados constantes neste 
evento. 

42     tpInscricao ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 

43     nrInscricao ideEstab E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO) 

44     iniValidade ideEstab E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

45     fimValidade ideEstab E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

46     dadosEstab alteracao G - 1-1 - - Informações do estabelecimento 
47     fpas dadosEstab E N 1-1 003 - Preencher com o código relativo ao FPAS. 

Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4. 
48     codTerceiros dadosEstab E N 1-1 004 - Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. 

Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível 
com o código de FPAS informado, conforme tabela  4.   

49     cnaePreponderante dadosEstab E N 1-1 007 - Preencher com o código do CNAE 2.1 conforme tabela 
instituída pelo IBGE, referente a atividade econômica 
preponderante do estabelecimento. 
Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE, e 
deve constar no cadastro CNPJ, CNO ou CAEPF como 
atividade do estabelecimento. 

50      aliqGilrat dadosEstab G - 1-1 - - Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento 
51      aliqRat aliqGilrat E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 

atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

52      fap aliqGilrat E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

53      aliqRatAjustada aliqGilrat E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

54       procAdmJudRat aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença 
favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da 
empresa. 

55       tpProcesso procAdmJudRat E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

56       nrProcesso procAdmJudRat E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido, existente na tabela de processos. 

57       procAdmJudFap aliqGilrat G - 0-1 - - Registro que identifica, em caso de existência, o processo 
administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença 
favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota 
FAP aplicável ao contribuinte. 

58       tpProcesso procAdmJudFap E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

59       nrProcesso procAdmJudFap E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido, existente na tabela de processos. 
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60      infoObra dadosEstab G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora 
enquadrada nos  Arts. 7 a 9 da Lei 12.546/2011, relacionando os 
estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição 
ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração 
dos trabalhadores de obra de construção civil.    

61      indSubstPatronalObra infoObra E N 1-1 001 - Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de 
Construção Civil: 
1 - Contribuição Patronal Substituída; 
2 - Contribuição Patronal Não Substituída; 
Valores Válidos: 1, 2 

62      infoProcJudTerceiros dadosEstab G - 0-1 - - Informações sobre a existência de processos judiciais, com 
sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às 
contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos  

63       procJudTerceiro infoProcJudTerceiros G - 1-99 - - Identificação do Processo Judicial 
64       codTerceiro procJudTerceiro E C 1-1 004 - Informar o Código de Terceiro 

Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível 
com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme 
anexo II da IN 971/2009. 

65       nrProcJud procJudTerceiro E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 
OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Deve ser um número de processo válido e deve 
existir na tabela de processos. 

66     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações do registro identificado no 
evento, apresentando o novo período de validade. 

67     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

68     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

69    exclusao infoEstab G - 0-1 - - Exclusão de informações 
70     ideEstab exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica o estabelecimento que será 

excluído. 
71     tpInscricao ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
72     nrInscricao ideEstab E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO) 

73     iniValidade ideEstab E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

74     fimValidade ideEstab E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1070 - Tabela de Processos 
 

Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de PROCESSOS (administrativos e 
judiciais) do empregador. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros 
eventos do eSocial. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabProcesso eSocial 2 Evento Tabela de Processos 1-1 Id O 

ideEvento evtTabProcesso 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabProcesso 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoProcesso evtTabProcesso 3 Informações do Processo 1-1 - O 
inclusao infoProcesso 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideProcesso inclusao 5 Identificação do Processo 1-1 tpProcesso, nrProcesso, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosProcesso inclusao 5 Informações do Processo 1-1 - O 
dadosProcJud dadosProcesso 6 Informações Complementares do 

Processo Judicial 
0-1 - O (se {tpProcesso} = [2]) 

N (nos demais casos) 
alteracao infoProcesso 4 Alteração das informações 0-1 - OC 

ideProcesso alteracao 5 Informações de identificação do 
Processo 

1-1 tpProcesso, nrProcesso, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosProcesso alteracao 5 Informações do Processo 1-1 - O 
dadosProcJud dadosProcesso 6 Informações Complementares do 

Processo Judicial 
0-1 - O (se {tpProcesso} = [2]) 

N (nos demais casos) 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoProcesso 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideProcesso exclusao 5 Identificação do Processo que será 

excluído 
1-1 tpProcesso, nrProcesso, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabProcesso eSocial G - 1-1 - - Evento Tabela de Processos 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabProcesso A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabProcesso A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabProcesso G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

45/230 
 

10   ideEmpregador evtTabProcesso G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoProcesso evtTabProcesso CG - 1-1 - - Informações do Processo 
14    inclusao infoProcesso G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideProcesso inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do Processo e validade das 

informações que estão sendo incluídas 
16     tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

17     nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

18     iniValidade ideProcesso E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

19     fimValidade ideProcesso E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

20     dadosProcesso inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do processo que está sendo 
incluído 

21     indDecisao dadosProcesso E C 1-1 002 - Indicativo de Decisão: 
01 - Liminar em Mandado de Segurança 
02 - Depósito Judicial do Montante Integral 
03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 
04 - Antecipação de Tutela 
05 - Liminar em Medida Cautelar 
08 - Decisão Não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo 
09 - Contestação Administrativa FAP 
10 - Definitiva (Transitada em Julgado) 
Validação: se {tpProcesso} = [1], o indicativo de decisão deve 
ser igual a [03, 09, 10]. Se {tpProcesso} = [2], o indicativo de 
decisão deve ser igual a [01,02,04,05,08,10] 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 

22     dtDecisao dadosProcesso E D 1-1 - - Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. 
23     indDeposito dadosProcesso E C 1-1 001 - Indicativo de Depósito do Montante Integral: 

S - Sim 
N - Não 

24      dadosProcJud dadosProcesso G - 0-1 - - Informações Complementares do Processo Judicial 
25      ufVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Identificação da UF da Seção Judiciária 

Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida. 
26      codMunicipio dadosProcJud E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

27      idVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Código de Identificação da Vara 
28      indAutoria dadosProcJud E N 1-1 001 - Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, 

ou [2], caso outra entidade seja a autora da ação. 
Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser 
igual a [1]. 
Valores Válidos: 1, 2 

29    alteracao infoProcesso G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
30     ideProcesso alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do processo, 

apresentando número e período de validade do registro cujas 
informações serão alteradas pelos dados constantes neste 
evento. 

31     tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

32     nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

33     iniValidade ideProcesso E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

46/230 
 

Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 
34     fimValidade ideProcesso E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 

informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

35     dadosProcesso alteracao G - 1-1 - - Informações do Processo 
36     indDecisao dadosProcesso E C 1-1 002 - Indicativo de Decisão: 

01 - Liminar em Mandado de Segurança 
02 - Depósito Judicial do Montante Integral 
03 - Depósito Administrativo do Montante Integral 
04 - Antecipação de Tutela 
05 - Liminar em Medida Cautelar 
08 - Decisão Não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo 
09 - Contestação Administrativa FAP 
10 - Definitiva (Transitada em Julgado) 
Validação: se {tpProcesso} = [1], o indicativo de decisão deve 
ser igual a [03, 09, 10]. Se {tpProcesso} = [2], o indicativo de 
decisão deve ser igual a [01,02,04,05,08,10] 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 

37     dtDecisao dadosProcesso E D 1-1 - - Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. 
38     indDeposito dadosProcesso E C 1-1 001 - Indicativo de Depósito do Montante Integral: 

S - Sim 
N - Não 

39      dadosProcJud dadosProcesso G - 0-1 - - Informações Complementares do Processo Judicial 
40      ufVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Identificação da UF da Seção Judiciária 

Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida. 
41      codMunicipio dadosProcJud E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

42      idVara dadosProcJud E C 1-1 002 - Código de Identificação da Vara 
43      indAutoria dadosProcJud E N 1-1 001 - Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação, 

ou [2], caso outra entidade seja a autora da ação. 
Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser 
igual a [1]. 
Valores Válidos: 1, 2 

44     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações do registro identificado no 
evento, apresentando o novo período de validade. 

45     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

46     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

47    exclusao infoProcesso G - 0-1 - - Exclusão de informações 
48     ideProcesso exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica o processo que será 

excluído. 
49     tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

50     nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido. 

51     iniValidade ideProcesso E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

52     fimValidade ideProcesso E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 
 

Evento utilizado pelo Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO para inclusão, alteração e exclusão de registros 
na tabela de OPERADORES PORTUÁRIOS.   As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para 
apuração da contribuição incidente sobre a remuneração de trabalhadores avulsos para o financiamento dos 
benefícios decorrentes do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTabOperPortuario eSocial 2 Evento Tabela de Operadores 

Portuários 
1-1 Id O 

ideEvento evtTabOperPortuario 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTabOperPortuario 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoOperPortuario evtTabOperPortuario 3 Informações do Operador Portuário 1-1 - O 
inclusao infoOperPortuario 4 Inclusão de novas informações 0-1 - OC 

ideOperPortuario inclusao 5 Identificação do Operador Portuário 1-1 cnpjOpPortuario, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosOperPortuario inclusao 5 Informações do Operador Portuário 1-1 - O 
alteracao infoOperPortuario 4 Alteração das informações 0-1 - OC 

ideOperPortuario alteracao 5 Informações de identificação do 
Operador Portuário 

1-1 cnpjOpPortuario, 
iniValidade, 
fimValidade 

O 

dadosOperPortuario alteracao 5 Informações do Operador Portuário 1-1 - O 
novaValidade alteracao 5 Novo período de validade das 

informações 
0-1 - OC 

exclusao infoOperPortuario 4 Exclusão das informações 0-1 - OC 
ideOperPortuario exclusao 5 Identificação do Operador Portuário 

que será excluído 
1-1 cnpjOpPortuario, 

iniValidade, 
fimValidade 

O 

 
 

Registros do evento S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTabOperPortuario eSocial G - 1-1 - - Evento Tabela de Operadores Portuários 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO 
REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO 
REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITAN
TE 
REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITA
NTE 
REGRA_TABOPPORTUARIO_VALIDA_OGMO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTabOperPortuario A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTabOperPortuario A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTabOperPortuario G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 
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10   ideEmpregador evtTabOperPortuario G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoOperPortuario evtTabOperPortuario CG - 1-1 - - Informações do Operador Portuário 
14    inclusao infoOperPortuario G - 0-1 - - Inclusão de novas informações 
15     ideOperPortuario inclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do Operador Portuário e validade 

das informações que estão sendo incluídas 
16     cnpjOpPortuario ideOperPortuario E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ do operador portuário 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ 
indicado no registro de abertura 

17     iniValidade ideOperPortuario E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

18     fimValidade ideOperPortuario E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

19     dadosOperPortuario inclusao G - 1-1 - - Detalhamento das informações do Operador Portuário que está 
sendo incluído 

20     aliqRat dadosOperPortuario E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 
atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

21     fap dadosOperPortuario E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

22     aliqRatAjustada dadosOperPortuario E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

23    alteracao infoOperPortuario G - 0-1 - - Alteração de informações já existentes 
24     ideOperPortuario alteracao G - 1-1 - - Grupo de informações de identificação do operador portuário, 

apresentando cnpj e período de validade do registro cujas 
informações serão alteradas pelos dados constantes neste 
evento. 

25     cnpjOpPortuario ideOperPortuario E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ do operador portuário 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ 
indicado no registro de abertura 

26     iniValidade ideOperPortuario E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

27     fimValidade ideOperPortuario E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

28     dadosOperPortuario alteracao G - 1-1 - - Informações do Operador Portuário 
29     aliqRat dadosOperPortuario E N 1-1 001 - Preencher com a alíquota definida no Decreto 3.048/99 para a 

atividade (CNAE) preponderante. 
Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3 

30     fap dadosOperPortuario E N 1-1 006 4 Fator Acidentário de Prevenção 
Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e 
menor ou igual a 2,0000 

31     aliqRatAjustada dadosOperPortuario E N 1-1 006 4 Alíquota após ajuste pelo FAP 
Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos 
campos {aliqRat} e {fap} 

32     novaValidade alteracao G - 0-1 - - Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do 
período de validade das informações do registro identificado no 
evento, apresentando o novo período de validade. 

33     iniValidade novaValidade E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

34     fimValidade novaValidade E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 

35    exclusao infoOperPortuario G - 0-1 - - Exclusão de informações 
36     ideOperPortuario exclusao G - 1-1 - - Grupo de informações que identifica o operador portuário que 

será excluído. 
37     cnpjOpPortuario ideOperPortuario E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ do operador portuário 
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Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ 
indicado no registro de abertura 

38     iniValidade ideOperPortuario E C 1-1 007 - Preencher com o mês/ano de início da validade das informações 
prestadas no evento, no formato AAAA-MM 
Validação: Deve ser um período válido, no formato AAAA-MM 

39     fimValidade ideOperPortuario E C 0-1 007 - Preencher com o mês/ano de término da validade das 
informações, se houver. 
Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e 
ser um período posterior a {iniValidade} 
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S-1100 - eSocial Eventos Periódicos - Abertura 
 

Evento utilizado para indicar o início do envio dos eventos periódicos, que são compostos de folha de 
pagamento e outras informações que compõe a declaração mensal do eSocial. Todos os demais eventos 
periódicos somente poderão ser enviados após a transmissão desse evento.  Retificações de informações 
relativas aos eventos periódicos também deverão ser precedidas desse evento, com o indicativo "Retificação". 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpAbertura eSocial 2 Evento Abertura de Folha de 

Pagamentos 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpAbertura 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpAbertura 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideRespInformacao evtFpAbertura 3 Responsável pelas informações 0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 
OC (nos demais casos) 

infoApuracao evtFpAbertura 3 Inf. Complementares (Alíquotas de 
RAT e FAP) 

0-1 - O (se {tpInscricao} = [1]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-1100 - eSocial Eventos Periódicos - Abertura 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpAbertura eSocial G - 1-1 - - Evento Abertura de Folha de Pagamentos 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_RETIFICA_ABERTURA_FOPAG 
REGRA_ABREFOPAG_APURACAO_FAP 
REGRA_ABREFOPAG_VALIDA_RAT_EMPREGADOR 
REGRA_ABREFOPAG_VALIDA_FAP_EMPREGADOR 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpAbertura A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpAbertura A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpAbertura G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpAbertura G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

51/230 
 

15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   ideRespInformacao evtFpAbertura G - 0-1 - - Responsável pelas informações 
18   nomeResponsavel ideRespInformacao E C 1-1 060 - Nome do responsável pelas informações 
19   cpfResponsavel ideRespInformacao E N 1-1 011 - Preencher com o CPF do responsável 

Validação: Deve ser um número de CPF válido. 
20   telefone ideRespInformacao E C 1-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

21   fax ideRespInformacao E C 0-1 013 - Número do Fax, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

22   email ideRespInformacao E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
23   infoApuracao evtFpAbertura G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por Pessoa Jurídica, com 

informações complementares necessárias a apuração das 
alíquotas de RAT e FAP 

24   infoApurGrauRisco infoApuracao E N 1-1 001 - Forma de apuração da Alíquota RAT: 
1 - CNAE preponderante da Empresa; 
2 - CNAE preponderante de cada Estabelecimento; 
Valores Válidos: 1, 2 

25   indApurAliqFap infoApuracao E N 1-1 001 - Forma de apuração do FAP: 
1 - FAP atribuído à Empresa; 
2 - FAP atribuído a cada Estabelecimento; 
Valores Válidos: 1, 2 
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S-1200 - eSocial Eventos Periódicos - Remuneração 
 

Evento utilizado para prestar informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência. Deverá 
ser utilizado para todos os trabalhadores a serviços do empregador, de qualquer categoria, ou seja, empregados, 
avulsos, contribuinte individual, dirigente sindical, estagiário e servidor público. 
 
Para recepção deste evento é necessária a existência de evento prévio de "Abertura" (original ou de retificação) 
para o período ao qual se refere a remuneração. 
 
As informações contidas no evento ficarão pendentes, e somente terão validade após o envio do evento 
"eSocial Mensal - Encerramento". 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpRemuneracao eSocial 2 Evento Remuneração 1-1 Id O 

ideEvento evtFpRemuneracao 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpRemuneracao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideTrabalhador evtFpRemuneracao 3 Identificação do Trabalhador 1-1 cpfTrab O 
infoMultiplosVinculos ideTrabalhador 4 Informação de Múltiplos Vínculo 0-1 - OC 
remunOutrasEmpresas infoMultiplosVinculos 5 Remuneração recebida pelo 

trabalhador em outras empresas ou 
atividades 

0-10 tpInscricao, nrInscricao O 

infoSimplesAtivConcomitant
e 

ideTrabalhador 4 Informação de Atividade 
Concomitante - Empresa Optante pelo 
Simples 

0-1 - O(se {classTrib} igual a 
[03]) 

N(nos demais casos) 
infoComplementares ideTrabalhador 4 Informações complementares de 

identificação do trabalhador 
0-1 - O (se houver existir 

informação de remuneração 
exclusivamente em 

categoria não sujeita aos 
eventos de admissão e de 
início de trabalhador sem 

vínculo [203, 701, 702, 703, 
711, 712, 713, 751] ) 
N (nos demais casos) 

infoTrabAvulso ideTrabalhador 4 Informações complementares do 
trabalhador avulso não portuário 

0-1 - O (se existir remuneração 
na categoria [203]) 

N (nos demais casos) 
procJudTrabalhador ideTrabalhador 4 Informações sobre a existência de 

processos judiciais do trabalhador 
0-99 tpTributo, nrProcJud OC 

infoPeriodoApuracao evtFpRemuneracao 3 Remuneração no período de apuração 
por estabelecimento e lotação 

0-1 - OC 

ideEstabLotacao infoPeriodoApuracao 4 Identificação do estabelecimento e 
lotação 

1-50 tpInscricao, 
nrInscricao, 
codLotacao 

O 

remunPeriodoApuracao ideEstabLotacao 5 Remuneração do Trabalhador no 
Período de Apuração 

1-50 matricula, codCateg O 

itensRemun remunPeriodoApuraca
o 

6 Itens da Remuneração do Trabalhador 0-200 codRubrica N (se categoria do registro 
superior for igual a [203]  
ou {infoRescisao} estiver 

presente no evento) 
O (nas demais situações) 

infoAgenteNocivo remunPeriodoApuraca
o 

6 Grau de Exposição a Agentes Nocivos 0-1 grauExp O (se codCateg do registro 
superior for relativo a 

"empregado" , cooperado 
filiado a cooperativa de 
produção [741] ou de 

cooperado de cooperativa 
de trabalho que presta 

serviço à empresa 
[731,734]) 

N (nos demais casos) 
infoRescisao remunPeriodoApuraca

o 
6 Evento de Rescisão Contratual 0-1 - OC 

pensaoAlimenticia remunPeriodoApuraca 6 Pensão Alimentícia 0-99 cpfBeneficiario, OC 
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o dtNasctoBeneficiario, 
nomeBeneficiario 

infoPeriodoAnterior evtFpRemuneracao 3 Remuneração em Períodos Anteriores 
(Acordo/Dissídio/Convenção) 

0-1 - OC 

ideAcordoDissidio infoPeriodoAnterior 4 Identificação do 
Acordo/Convenção/Dissídio 

1-50 dtAcordo, tpAcordo O 

idePeriodo ideAcordoDissidio 5 Identificação do período de referência 
da remuneração 

1-50 perReferencia O 

ideEstabLotacao idePeriodo 6 Identificação do estabelecimento e 
lotação 

1-50 tpInscricao, 
nrInscricao, 
codLotacao 

O 

remunPeriodoAnterior ideEstabLotacao 7 Remuneração do Trabalhador 1-50 matricula, codCateg O 
itensRemun remunPeriodoAnterior 8 Itens da Remuneração do Trabalhador 1-200 codRubrica O 

infoAgenteNocivo remunPeriodoAnterior 8 Grau de Exposição a Agentes Nocivos 1-1 grauExp O (se codCateg do registro 
superior for relativo a 

"empregado") 
N (nos demais casos) 

pensaoAlimenticia remunPeriodoAnterior 8 Pensão alimentícia 0-99 cpfBeneficiario, 
dtNasctoBeneficiario, 

nomeBeneficiario 

OC 

totRemuneracao evtFpRemuneracao 3 Totalização da remuneração do 
trabalhador 

1-99 perReferencia, 
matricula, codCateg 

O 

 
 

Registros do evento S-1200 - eSocial Eventos Periódicos - Remuneração 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpRemuneracao eSocial G - 1-1 - - Evento Remuneração 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO 
REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_REMUN_EXISTE_FPAS_ESTAB 
REGRA_REMUN_TRAB_ EXISTENTE_RET 
REGRA_REMUN_VALIDA_NRRECIBODESLIG 
REGRA_REMUN_CONFERE_VALORES_RESCISAO 
REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO 
REGRA_REMUN_CONFERE_CONTRIBSEG 
REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB 
REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO 
REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET 
REGRA_REMUN_VALIDA_LOTACAO_TRABALHADOR 
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO 
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA 
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_AFASTAMENTO 
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_REGIME_PREV 
REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB 
REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpRemuneracao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpRemuneracao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpRemuneracao G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
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1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpRemuneracao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   ideTrabalhador evtFpRemuneracao G - 1-1 - - Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao 
qual se refere o evento de remuneração. 

18   cpfTrab ideTrabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 
Validação: Deve ser um CPF válido. 

19   nisTrab ideTrabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

20   qtdDepSF ideTrabalhador E N 1-1 002 - Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para 
fins de pagamento de salário-família, caso trate-se de 
trabalhador empregado ou trabalhador avulso. 
Validação: Deve ser igual ou inferior a quantidade de 
dependentes para fins de salário família existente no cadastro do 
trabalhador empregado (evento admissão) ou avulso (evento 
trabalhador sem vínculo - início). 

21   qtdDepIRRF ideTrabalhador E N 1-1 002 - Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para 
fins de dedução do IRRF. 
Validação: Deve ser igual ou inferior a quantidade de 
dependentes para fins de dedução do IRRF existente no cadastro 
do trabalhador empregado ou do trabalhador sem vínculo de 
emprego. 

22    infoMultiplosVinculos ideTrabalhador G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que 
possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido 
desconto de contribuição previdenciária. 

23    indMV infoMultiplosVinculos E N 1-1 001 - Indicador de desconto da contribuição previdenciária do 
trabalhador, conforme tabela: 
1 - Contribuição descontada pelo empregador declarante; 
2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor 
inferior ao limite máximo do salário de contribuição; 
3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de 
contribuição já descontada em outra(s) empresa(s); 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

24     remunOutrasEmpresas infoMultiplosVinculos G - 0-10 - - Registro que complementa as informações relativas ao 
trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) 
empresa(s), detalhando as empresas que efetuaram (ou 
efetuarão) desconto da contribuição.   As informações prestadas 
são necessárias para a conferência da contribuição descontada 
do segurado.  

25     tpInscricao remunOutrasEmpresas E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). 

26     nrInscricao remunOutrasEmpresas E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do CNPJ/CPF do empregador que 
efetuou/efetuará desconto da contribuição do segurado. 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}.   Se for um CPF, deve ser diferente do CPF do 
trabalhador e do declarante (caso o arquivo tenha sido gerado 
por pessoa física).  Se for um número de CNPJ, deve ter raiz 
diferente da raiz do CNPJ do declarante. 

27     vlrRemuneracao remunOutrasEmpresas E N 1-1 014 2 Preencher com o valor da remuneração recebida pelo 
trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve 
desconto/recolhimento da contribuição do segurado. 
Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do 
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registro superior  for igual a [3].  Nos demais casos o valor deve 
ser maior que zero. 

28    
infoSimplesAtivConcomitan
te 

ideTrabalhador G - 0-1 - - O registro detalha a situação do trabalhador em relação a 
substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre sua 
remuneração.   O preenchimento do registro deve ser efetuado 
APENAS no caso das empresas enquadradas no regime de 
tributação SIMPLES, com tributação previdenciária substituída 
e não substituída ({classTrib} do evento de informações do 
empregador = [03]).  Para os demais empregadores o registro 
não deve ser informado. 

29    indSimples infoSimplesAtivConco
mitante 

E N 1-1 001 - Indicador de Contribuição Substituída: 
1 - Contribuição Substituída Integralmente; 
2 - Contribuição não substituída; 
3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição 
substituída. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

30    infoComplementares ideTrabalhador G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente quando o evento de 
remuneração referir-se a trabalhador cuja categoria não está 
sujeita ao evento de admissão ou ao evento de início de 
"trabalhador sem vínculo", ou seja o evento apresentar apenas 
remunerações para as categorias [203, 701, 702, 703, 711, 712, 
713, 751].   As informações complementares são necessárias 
para correta identificação do trabalhador (Nome, data de 
nascimento, etc). 

31    nomeTrab infoComplementares E C 1-1 060 - Nome do Trabalhador 
32    dtNascto infoComplementares E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
33    codCBO infoComplementares E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
34    natAtividade infoComplementares E N 0-1 001 - Natureza da atividade, conforme tabela abaixo: 

1 - Trabalho Urbano 
2 - Trabalho Rural 
Validação: O campo deve ser preenchido apenas se: 
a) a classificação tributária for igual a [06, 07, 08]; 
b) a classificação tributária for igual a [21,22] e exista 
remuneração para o trabalhador vinculada a um CAEPF de 
atividade rural; 
Valores Válidos: 1, 2 

35    infoTrabAvulso ideTrabalhador G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente quando a empresa 
declarante contrata trabalhador avulso não portuário por 
intermédio do Sindicato.   O registro apresenta a identificação 
(CNPJ) do Sindicato.   As informações relativas a remuneração 
do trabalhador avulso identificado no registro superior serão 
prestadas no evento, uma vez que, neste caso, a 
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é da 
empresa contratante. 

36    cnpjSindicato infoTrabAvulso E N 1-1 014 - CNPJ do Sindicato ao qual os trabalhadores avulsos não 
portuários que prestaram serviços a empresa declarante estão 
vinculados. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente do CNPJ do 
declarante. 

37    fpasSindicato infoTrabAvulso E N 1-1 003 - Preencher com o código FPAS do Sindicato 
Validação: Código de FPAS deve ser preenchido com 515 ou 
507, conforme o Sindicato por intermédio do qual os 
trabalhadores avulsos foram contratados esteja vinculado a 
Indústria ou ao Comércio. 

38    codTerceiros infoTrabAvulso E N 1-1 004 - Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. 
Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível 
com o código de FPAS informado, conforme tabela  4.   

39    procJudTrabalhador ideTrabalhador G - 0-99 - - Informações sobre a existência de processos judiciais do 
trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de 
contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda 

40    tpTributo procJudTrabalhador E N 1-1 001 - Tributo/Contribuição abrangida pela decisão: 
1 - IRRF 
2 - Contribuição Previdenciária do Trabalhador 

41    nrProcJud procJudTrabalhador E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

56/230 
 

OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Validar DV do número informado.  O processo deve 
existir na tabela de processos. 

42   infoPeriodoApuracao evtFpRemuneracao G - 0-1 - - Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o 
trabalhador possui remuneração no período de apuração.   O 
estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do 
CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o 
número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no 
caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de 
atividades específicas da pessoa física).  No caso específico do 
trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio 
CPF do empregador. 

43    ideEstabLotacao infoPeriodoApuracao G - 1-50 - - Identificação do estabelecimento e lotação 
44    tpInscricao ideEstabLotacao E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [2,3,4] se {classTrib} for igual a 
[21,22], ou [1,4] (CNPJ, CNO) nos demais casos. 

45    nrInscricao ideEstabLotacao E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
tpInscricao, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte: Se for um CNPJ, deve possuir raiz igual ao cnpj 
que consta no registro de abertura.   Se for um CAEPF, deve 
pertencer ao CPF indicado no registro de abertura.   Se for um 
número CNO e declarante for PF, deve pertencer ao CPF 
indicado no registro de abertura.  Se for um número CNO e o 
declarante for PJ, deve pertencer a um dos estabelecimentos da 
empresa (mesma raiz de CNPJ). 

46    codLotacao ideEstabLotacao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 
(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  
Validação: Deve ser um código existente na tabela de 
LOTACOES.  Se o {tpLotacao} da respectiva lotação for igual 
a [01, 02, 11, 21,22,23] (matriz/filial, obra própria, estab pf), 
{nrInscricaoEstab} da lotação deve ser igual ao {nrInscricao}. 

47     remunPeriodoApuracao ideEstabLotacao G - 1-50 - - Registro onde são prestadas as informações relativas a 
remuneração do trabalhador na lotação e estabelecimento 
identificados no registro superior.   O preenchimento ou não de 
alguns campos do registro é definido de acordo com a categoria 
do trabalhador (ex: matrícula é exigida para "empregados"). 

48     matricula remunPeriodoApuraca
o 

E C 0-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
Validação: Deve ser preenchido apenas no caso de remuneração 
de trabalhador com vínculo empregatício (empregado, servidor 
público). 

49     codCateg remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve existir na tabela de categorias (tabela 1) e deve 
ser compatível com a classificação tributária do empregador e 
com o tipo de lotação da lotação indicada no registro superior, 
conforme tabela de compatibilidade.  

50     bcCP remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da contribuição 
previdenciária para o trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para 
o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 21, 22].   
Caso {codIncidCP} seja igual a [91,92,93,94] e {indDecisao} 
do respectivo processo seja diferente de [10] (decisão 
definitiva), o valor também deverá ser computado.  

51     bcIRRF remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o 
trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 13, 
14]  

52     bcFGTS remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o 
trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
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{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11]  

53     descCP remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 preencher com o valor descontado do segurado referente 
contribuição previdenciária destinada a seguridade social 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas 
nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja 
classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de 
RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como 
[31,32] 

54     vlrProventos remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Informar o valor total dos proventos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

55     vlrDescontos remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total dos descontos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

56     vlrLiquido remunPeriodoApuraca
o 

E N 1-1 14 2 Preencher com o valor líquido 
Validação: Deve corresponder a {vlrProventos} menos 
{vlrDescontos} 

57      itensRemun remunPeriodoApuraca
o 

G - 0-200 - - Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração 
do trabalhador.   Não deve ser preenchido quando a 
remuneração referir-se a: 
1) Trabalhador Avulso Não Portuário (em arquivo gerado pelo 
contratante); 
2) Segurado empregado para o qual já houve a transmissão do 
evento de "desligamento" no período de referência do arquivo; 

58      codRubrica itensRemun E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 
rubrica em sua folha de  pagamento. 

59      qtdRubrica itensRemun E N 0-1 006 2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, 
cotas, meses, percentual, etc.). 

60      vlrUnitario itensRemun E N 0-1 14 2 Preencher com o valor unitário da rubrica. 
61      vlrRubrica itensRemun E N 1-1 14 2 Valor total da rubrica 
62      infoAgenteNocivo remunPeriodoApuraca

o 
G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração 

de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas à 
EMPREGADO ou na categoria de Cooperado filiado à 
cooperativa de produção [741], permitindo o detalhamento do 
grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que 
ensejam a cobrança da contribuição adicional para 
financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.   No 
caso de cooperado filiado à cooperativa de trabalho [731,734], a 
informação deve ser prestada quando a atividade exercida no 
tomador, ou no local por ele indicado, permita a concessão de 
aposentadoria especial. 

63      grauExp infoAgenteNocivo E N 1-1 001 - Preencher com o código que representa o grau de exposição a 
agentes nocivos, conforme tabela 2. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

64      infoRescisao remunPeriodoApuraca
o 

G - 0-1 - - Registro que apresenta as informações relativas ao evento de 
desligamento do trabalhador empregado, apresentando o 
número do recibo do evento no qual as informações das verbas 
rescisórias foram declaradas.  Também deve ser informado no 
caso de término de contrato de "Diretor Não Empregado com 
FGTS". 

65      nrReciboDeslig infoRescisao E N 1-1 015 - Preencher com o número do recibo do evento de desligamento 
do trabalhador empregado ou do evento de término de contrato 
no caso do Diretor Não Empregado com FGTS. 
Validação: No caso de trabalhador empregado, o número 
indicado deve ser correspondente ao evento de desligamento do 
mesmo trabalhador/vínculo indicados (cpf + matrícula).  No 
caso de trabalhador da categoria "Diretor Não Empregado Com 
FGTS", deve ser correspondente ao número do recibo do evento 
de "Trabalhador Sem Vínculo - Término" relativo ao 
trabalhador indicado. 

66      pensaoAlimenticia remunPeriodoApuraca
o 

G - 0-99 - - Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia 

67      cpfBeneficiario pensaoAlimenticia E N 0-1 011  CPF do beneficiário da pensão alimentícia 
Validação: Deve ser um CPF válido.  O preenchimento é 
obrigatório se maior de 18  anos, não podendo haver 
duplicidade. 
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68      dtNasctoBeneficiario pensaoAlimenticia E D 1-1 - - Data de nascimento do beneficiário da pensão 
69      nomeBeneficiario pensaoAlimenticia E C 1-1 060 - Nome/Razão do Beneficiário 
70      vlrPensao pensaoAlimenticia E N 1-1 14 2 Valor da pensão alimentícia 
71   infoPeriodoAnterior evtFpRemuneracao G - 0-1 - - Remuneração em Períodos Anteriores 

(Acordo/Dissídio/Convenção) 
72    ideAcordoDissidio infoPeriodoAnterior G - 1-50 - - Identificação do Acordo/Convenção/Dissídio 
73    dtAcordo ideAcordoDissidio E D 1-1 - - Preencher com a data da assinatura do acordo, convenção ou 

dissídio 
Validação: Deve ser uma data igual ou anterior ao período de 
apuração ao qual se refere o arquivo. 

74    tpAcordo ideAcordoDissidio E C 1-1 001 - Tipo de Acordo: 
A - Acordo Coletvo; 
B - Comissão de conciliação prévia - CCP; 
C - Convenção; 
D - Dissídio 
Valores Válidos: A, B, C, D 

75     idePeriodo ideAcordoDissidio G - 1-50 - - Identificação do período ao qual se referem as diferenças de 
remuneração. 

76     perReferencia idePeriodo E C 1-1 007 - Informar o período ao qual se refere o complemento de 
remuneração, no formato AAAA-MM, no caso de pagamento 
de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário. 
Validação: O período deve ser anterior ao período de apuração 
ao qual se refere o arquivo. 

77      ideEstabLotacao idePeriodo G - 1-50 - - O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se 
referem as diferenças de remuneração do mês identificado no 
registro superior. 

78      tpInscricao ideEstabLotacao E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [2,3,4] se {classTrib} for igual a 
[21,22], ou [1,4] (CNPJ, CNO) nos demais casos. 

79      nrInscricao ideEstabLotacao E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
tpInscricao, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte: Se for um CNPJ, deve possuir raiz igual ao cnpj 
que consta no registro de abertura.   Se for um CAEPF, deve 
pertencer ao CPF indicado no registro de abertura.   Se for um 
número CNO e declarante for PF, deve pertencer ao CPF 
indicado no registro de abertura.  Se for um número CNO e o 
declarante for PJ, deve pertencer a um dos estabelecimentos da 
empresa (mesma raiz de CNPJ). 

80      codLotacao ideEstabLotacao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 
(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  
Validação: Deve ser um código existente na tabela de 
LOTACOES.  Se o {tpLotacao} da respectiva lotação for igual 
a [01, 02, 11, 21,22,23] (matriz/filial, obra própria, estab pf), 
{nrInscricaoEstab} da lotação deve ser igual ao {nrInscricao}. 

81       
remunPeriodoAnterior 

ideEstabLotacao G - 1-50 - - Registro que totaliza a remuneração relativa ao dissídio, 
convenção, ou acordo coletivo de cada segurado empregado na 
lotação, estabelecimento e período identificados nos registros 
superiores. 

82       matricula remunPeriodoAnterior E C 0-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
Validação: Deve ser preenchido apenas no caso de remuneração 
de trabalhador com vínculo empregatício (empregado, servidor 
público). 

83       codCateg remunPeriodoAnterior E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve existir na tabela de categorias (tabela 1) e deve 
ser compatível com a classificação tributária do empregador e 
com o tipo de lotação da lotação indicada no registro superior, 
conforme tabela de compatibilidade.  

84       bcCP remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da contribuição 
previdenciária para o trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para 
o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 21, 22].   
Caso {codIncidCP} seja igual a [91,92,93,94] e {indDecisao} 
informado no processo respectivo da rubrica seja diferente de 
[10] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado.  
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85       bcIRRF remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o 
trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 13, 
14]  

86       bcFGTS remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o 
trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11]  

87       descCP remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 preencher com o valor descontado do segurado referente 
contribuição previdenciária destinada a seguridade social 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas 
nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja 
classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de 
RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como 
[31,32] 

88       vlrProventos remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Informar o valor total dos proventos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

89       vlrDescontos remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total dos descontos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

90       vlrLiquido remunPeriodoAnterior E N 1-1 14 2 Preencher com o valor líquido 
Validação: Deve corresponder a {vlrProventos} menos 
{vlrDescontos} 

91        itensRemun remunPeriodoAnterior G - 1-200 - - Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração 
do trabalhador. 

92        codRubrica itensRemun E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 
rubrica em sua folha de  pagamento. 

93        qtdRubrica itensRemun E N 0-1 006 2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, 
cotas, meses, percentual, etc.). 

94        vlrUnitario itensRemun E N 0-1 14 2 Preencher com o valor unitário da rubrica. 
95        vlrRubrica itensRemun E N 1-1 14 2 Valor total da rubrica 
96        infoAgenteNocivo remunPeriodoAnterior G - 1-1 - - Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração 

de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas à 
EMPREGADO, permitindo o detalhamento do grau de 
exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a 
cobrança da contribuição adicional para financiamento dos 
benefícios de aposentadoria especial. 

97        grauExp infoAgenteNocivo E N 1-1 001 - Preencher com o código que representa o grau de exposição a 
agentes nocivos, conforme tabela 2. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

98        pensaoAlimenticia remunPeriodoAnterior G - 0-99 - - Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia 
99        cpfBeneficiario pensaoAlimenticia E N 0-1 011  CPF do beneficiário da pensão alimentícia 

Validação: Deve ser um CPF válido.  O preenchimento é 
obrigatório se maior de 18  anos, não podendo haver 
duplicidade. 

100        
dtNasctoBeneficiario 

pensaoAlimenticia E D 1-1 - - Data de nascimento do beneficiário da pensão 

101        nomeBeneficiario pensaoAlimenticia E C 1-1 060 - Nome/Razão do Beneficiário 
102        vlrPensao pensaoAlimenticia E N 1-1 14 2 Valor da pensão alimentícia 
103   totRemuneracao evtFpRemuneracao G - 1-99 - - Apresenta a totalização das remunerações do trabalhador, tanto 

do período de apuração quanto de períodos anteriores (se 
houver).   A totalização das informações é efetuada por período, 
matrícula e categoria. 

104   perReferencia totRemuneracao E C 1-1 007 - Período de referência da remuneração.   
Validação: Deve ser o período de apuração que consta na 
identificação do evento ({perApuracao}) para as remunerações 
informadas em {infoPeriodoApuracao} ou a identificação de 
cada período indicado em {idePeriodo} que consta em 
{infoPeriodoAnterior} 
Validação: Deve ser o período de apuração que consta na 
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identificação do evento ({perApuracao}) para as remunerações 
informadas em {infoPeriodoApuracao} ou a identificação de 
cada período indicado em {idePeriodo} que consta em 
{infoPeriodoAnterior} 

105   matricula totRemuneracao E C 0-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa, informada nas 
totalizações das remunerações relativas aos segurados 
empregados. 
Validação: A matrícula deve pertencer ao trabalhador (CPF) 
indicado e deve ser a mesma indicada em 
{remunPeriodoApuracao} ou em {remunPeriodoAnterior}, 
conforme o caso, sendo obrigatória apenas no caso da categoria 
ser relativa a segurado empregado. 

106   codCateg totRemuneracao E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve ser a categoria indicada em 
{remunPeriodoApuracao} ou em {remunPeriodoAnterior}, 
conforme a remuneração seja relativa ao período de apuração ou 
a períodos anteriores, respectivamente. 

107   bcCP totRemuneracao E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da contribuição 
previdenciária para o trabalhador. 
Validação: Deve corresponder a soma de {bcCP} de 
{remunPeriodoApuracao} ou de {remunPeriodoAnterior} para 
a categoria e matrícula indicados, conforme o caso. 

108   bcFGTS totRemuneracao E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o 
trabalhador. 
Validação: Deve corresponder a soma de {bcFGTS} de 
{remunPeriodoApuracao} ou de {remunPeriodoAnterior} para 
a categoria e matrícula indicados, conforme o caso. 

109   bcIRRF totRemuneracao E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o 
trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. 
Validação: Deve corresponder a soma de {bcIRRF} de 
{remunPeriodoApuracao} ou de {remunPeriodoAnterior} para 
a categoria e matrícula indicados, conforme o caso. 

110   descCP totRemuneracao E N 1-1 14 2 preencher com o valor descontado do segurado referente 
contribuição previdenciária destinada a seguridade social 
Validação: Deve corresponder a soma de {descCP} de 
{remunPeriodoApuracao} ou de {remunPeriodoAnterior} para 
a categoria e matrícula indicados, conforme o caso. 
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S-1300 - eSocial Eventos Periódicos - Pagamentos Diversos 
 

Evento onde são prestadas as informações relativas aos pagamentos diversos pagos efetuados a pessoas físicas 
e jurídicas, inclusive rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior.   Os pagamentos ocorridos 
durante o mês devem ser agrupados por beneficiário e por código de rendimento, sendo gerado apenas um 
evento para cada código de rendimento. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtPagtosDiversos eSocial 2 Evento Pagtos Efetuados 1-1 Id O 

ideEvento evtPagtosDiversos 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtPagtosDiversos 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideBeneficiario evtPagtosDiversos 3 Identificação do Beneficiário e do 
Rendimento 

1-1 codRendimento, 
tpInscBeneficiario, 
nrInscBeneficiario 

O 

dadosNaoResidente ideBeneficiario 4 Informações complementares de 
beneficiário não residente ou 
domiciliado no exterior 

0-1 - O (se {codRendimento} for 
relativo a rendimento de 

não residente/domiciliado, 
conforme planilha) 

N (nos demais casos) 
dadosPessoais dadosNaoResidente 5 Dados pessoais de beneficiário não 

residente ou domiciliado no exterior. 
0-1 - O ((se {tpInscBeneficiario} 

= [1]) OU 
({tpInscBeneficiario} = [2] 
E o trabalhador identificado 
pelo {nrInscBeneficiario} 

não existe no RET do 
declarante)) 

N (nas demais situações) 
dadosEndereco dadosNaoResidente 5 Endereço de beneficiário não residente 

ou domiciliado no exterior 
0-1 - O ((se {tpInscBeneficiario} 

= [1]) OU 
({tpInscBeneficiario} = [2] 
E o trabalhador identificado 
pelo {nrInscBeneficiario} 

não existe no RET do 
declarante)) 

N (nas demais situações) 
dadosFiscais dadosNaoResidente 5 Informações fiscais de beneficiário não 

residente ou domiciliado no exterior 
1-1 - O 

dadosMolestiaGrave ideBeneficiario 4 Informações de Beneficiário portador 
de moléstia grave 

0-1 - OC (se {tpInscBeneficiario} 
= [2] (PF)) 

N (nas demais situações) 
infoPagto ideBeneficiario 4 Informações do Pagamento 1-1 - O 

pagtoResidente infoPagto 5 Pagamento à pessoa física residente ou 
domiciliada no Brasil 

0-1 - O (se {codRendimento} 
NÃO É relativo a 

rendimento pago à residente 
ou domiciliado no exterior, 

conforme PLANILHA) 
N (nas demais situações) 

 
pagtoBPF pagtoResidente 6 Beneficiário Pessoa Física - Residente 

no Brasil 
0-99 dtPagto, 

indSuspExigibilidade, 
indDecTerceiro 

O (se se 
{tpInscBeneficiario} = [2] 

(CPF)) 
N (nas demais situações) 

detDeducao pagtoBPF 7 Detalhamento das Deduções 0-4 indTpDeducao OC 
rendIsento pagtoBPF 7 Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 0-99 tpIsencao OC 
detOutros rendIsento 8 Detalhamento de outros rendimentos 

isentos 
0-1 - O (se {tpIsencao} = [05]) 

N (nos demais casos) 
detCompetencia pagtoBPF 7 Detalhamento das Competências 0-99 indPerReferencia, 

perRefPagto 
O(se {codRendimento} 

igual a [0561,0588]) 
N(nas demais situações) 

compJudicial pagtoBPF 7 Compensação Judicial 0-1 - OC (se 
{indSuspExigibilidade} = 
[N] e o {codRendimento} 

permite a informação, 
conforme planilha de 

especificação) 
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N (nas demais situações) 
depJudicial pagtoBPF 7 Depósito Judicial 0-1 - OC (se 

{indSuspExigibilidade = [S] 
e {codRendimento} permite 

a informação, conforme 
planilha de especificação) 
N (nas demais situações) 

infoRRA pagtoBPF 7 Informações Complementares - 
Rendimentos Recebidos 
Acumuladamente 

0-99 tpProcRRA, 
nrProcRRA 

O (se {codRendimento} = 
[1889]) 

N (nos demais casos) 
despProcJudicial infoRRA 8 Detalhamento das despesas de 

processo judicial 
0-1 - OC (se {tpProcRRA} = [2]) 

N (nos demais casos) 
ideAdvogado despProcJudicial 9 Identificação do Advogado 0-99 tpInscAdvogado, 

nrInscAdvogado 
O (se {vlrDespAdvogados} 

do registro superior > 0) 
N (nos demais casos) 

infoProcJudicial pagtoBPF 7 Informações Complementares - 
Demais rendimentos decorrentes de 
Decisão Judicial 

0-99 - O (se {codRendimento} = 
[1895,5936,5928]) 

N (nos demais casos) 
despProcJudicial infoProcJudicial 8 Detalhamento das despesas de 

processo judicial 
0-1 - OC 

ideAdvogado despProcJudicial 9 Identificação do Advogado 0-99 tpInscAdvogado, 
nrInscAdvogado 

O (se {vlrDespAdvogados} 
do registro superior > 0) 

N (nos demais casos) 
origemRecursos infoProcJudicial 8 Identificação da origem dos recursos 0-1 - O (se {indOrigemRecursos} 

= [2]) 
N (Nas demais situações) 

pagtoBPJ pagtoResidente 6 Pagamento à Beneficiário Pessoa 
Jurídica - Domiciliado no Brasil 

0-99 dtPagto O (se {tpInscBeneficiario} 
= [1] (CNPJ)) 

N (se se 
{tpInscBeneficiario} = [2] 

(CPF)) 
 

pagtoNaoResidente infoPagto 5 Pagamento a não residente ou 
domiciliado no exterior 

0-31 dtPagto, tpRendimento O (se {codRendimento} É 
relativo a rendimento pago 
à residente ou domiciliado 

no exterior, conforme 
PLANILHA) 

N (se {codRendimento} 
NÃO É relativo a 

rendimento pago à residente 
ou domiciliado no exterior, 

conforme PLANILHA) 
infoPlanoSaudeColetivo ideBeneficiario 4 Informações de plano privado de 

assistência à saúde coletivo 
empresarial 

0-1 - OC (se {tpInscBeneficiario} 
= [2] (PF)) 

N ((se {tpInscBeneficiario} 
= [1] (PJ)) 

detOperadora infoPlanoSaudeColetiv
o 

5 Detalhamento dos valores pagos a 
Operadoras de Planos de Saúde 

1-99 cnpjOperadora O 

depPlano detOperadora 6 Dependente do plano privado de 
assistência Saúde 

0-99 cpfDep, dtNasctoDep, 
nomeDep 

OC 

 
 

Registros do evento S-1300 - eSocial Eventos Periódicos - Pagamentos Diversos 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtPagtosDiversos eSocial G - 1-1 - - Evento Pagtos Efetuados 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_PAGTO_VALIDA_PERIODO_APURACAO 
REGRA_PAGTO_TRABALHADOR_EXISTENTE_RET 
REGRA_PAGTO_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtPagtosDiversos A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtPagtosDiversos A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 
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7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   ideBeneficiario evtPagtosDiversos G - 1-1 - - Identificação do Beneficiário e do Rendimento 
18   codRendimento ideBeneficiario E N 1-1 004 - Código do Rendimento, conforme tabela da RFB 

Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela da 
RFB 

19   tpInscBeneficiario ideBeneficiario E N 1-1 001 - Tipo de Beneficiário: 
1 - Pessoa Jurídica 
2 - Pessoa Física 
Validação: Deve ser igual a [1], caso o beneficiário seja Pessoa 
Jurídica, ou [2], caso o beneficiário seja Pessoa Física 
Valores Válidos: 1, 2 

20   nrInscBeneficiario ideBeneficiario E C 0-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
Beneficiário do pagamento. 
Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto nos casos em 
que o {codRendimento} seja relativo à rendimento pago a 
residente ou domiciliado no exterior.   Se informado, deve ser 
um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em 
{tpInscBeneficiario}. 

21    dadosNaoResidente ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações complementares de beneficiário não residente ou 
domiciliado no exterior 

22     dadosPessoais dadosNaoResidente G - 0-1 - - Dados pessoais de beneficiário não residente ou domiciliado no 
exterior.  O preenchimento do registro é obrigatório em caso de 
pagamento efetuado à beneficiário Pessoa Jurídica.   No caso de 
Pessoa Física, o preenchimento é obrigatório se o beneficiário 
não consta no RET do declarante. 

23     nomeBeneficiario dadosPessoais E C 1-1 060 - Nome/Razão do Beneficiário 
24     dadosEndereco dadosNaoResidente G - 0-1 - - Endereço de beneficiário não residente ou domiciliado no 

exterior.     O preenchimento do registro é obrigatório em caso 
de pagamento efetuado à beneficiário Pessoa Jurídica.   No caso 
de Pessoa Física, o preenchimento é obrigatório se o 
beneficiário não consta no RET do declarante. 

25     paisResidencia dadosEndereco E N 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 22. 
Validação: Deve ser um codigo existente na tabela 

26     descLogradouro dadosEndereco E C 0-1 080 - Descrição do logradouro 
27     nrLogradouro dadosEndereco E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
28     complemento dadosEndereco E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
29     bairro dadosEndereco E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
30     nomeCidade dadosEndereco E C 0-1 030 - Nome da Cidade 
31     codPostal dadosEndereco E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 
32     dadosFiscais dadosNaoResidente G - 1-1 - - Informações fiscais de beneficiário não residente ou 

domiciliado no exterior 
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33     indNIF dadosFiscais E N 1-1 001 - Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 
1 - Beneficiário com NIF; 
2 - Beneficiário dispensado do NIF; 
3 - País não exige NIF 

34     nifBeneficiario dadosFiscais E C 0-1 020 - Número de Identificação Fiscal - NIF 
Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1] 

35     relFontePagadora dadosFiscais E N 0-1 003 - Relação fonte pagadora pessoa jurídica e beneficiário pessoa 
jurídica, conforme Anexo II da IN RFB 1.297/2012 
Validação: Preenchido apenas se {tpInscBeneficiario} = [1].  O 
código informado deve existir na tabela da IN. 

36    dadosMolestiaGrave ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações de beneficiário portador de moléstia grave. 
37    dtLaudo dadosMolestiaGrave E D 1-1 - - Data atribuída pelo laudo da moléstia grave 

Validação: A data deve ser anterior ou igual ao período de 
apuração ao qual se refere o arquivo. 

38    infoPagto ideBeneficiario CG - 1-1 - - Informações do Pagamento 
39     pagtoResidente infoPagto G - 0-1 - - Pagamento à pessoa física residente ou domiciliada no Brasil 
40      pagtoBPF pagtoResidente G - 0-99 - - Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil 
41      dtPagto pagtoBPF E D 1-1 - - Data do Pagamento 

Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no 
período de apuração ao qual se refere o arquivo. 

42      indSuspExigibilidade pagtoBPF E C 1-1 001 - Indicativo de Exigibilidade Suspensa: 
S - Sim 
N - Não 
Validação: Pode ser igual a [S] apenas se {codRendimento} = 
[0561, 0588, 3208, 3223, 3533, 3540, 3556, 3579, 3277, 5204, 
5936, 9385, 1895, 5928] 
Valores Válidos: S, N 

43      indDecTerceiro pagtoBPF E C 1-1 001 - Indicativo de 13o Salário: 
S - Sim 
N - Não 
Validação: Pode ser igual a [S] apenas se {codRendimento} 
igual a [0561,0588,3533,3540,5565,5936,1895]. 
Valores Válidos: S, N 

44      vlrRendTributavel pagtoBPF E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável 
45      vlrIRRF pagtoBPF E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 
46       detDeducao pagtoBPF G - 0-4 - - Detalhamento das Deduções 
47       indTpDeducao detDeducao E N 1-1 001 - Indicativo do Tipo de Dedução: 

1 - Previdência Oficial; 
2 - Previdência Privada; 
3 - Pensão Alimentícia; 
4 - Dependentes; 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

48       vlrDeducao detDeducao E N 1-1 14 2 Valor da dedução da base de cálculo. 
49       rendIsento pagtoBPF G - 0-99 - - Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 
50       tpIsencao rendIsento E N 1-1 002 - Tipo de Isenção: 

01 - Parcela Isenta 65 anos; 
02 - Diária e Ajuda de Custo; 
03 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de 
PDV; 
04 - Abono pecuniário; 
05 - Outros (especificar); 
06 - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996; 
07 - Valores pagos à titular ou sócio de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 
08 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou 
acidente em serviço; 
09 - Benefícios indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas 
por voluntário da copa do mundo ou da copa das confederações; 
10 - Bolsa de estudo recebida por médico-residente; 
11 - Complementação de aposentadoria, correspondente às 
contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. 
Validação: O tipo [08] somente pode ser utilizado se 
{codRendimento} for igual a 
[0561,1889,5936,1895,5928,5936] e houver preenchimento do 
registro {dadosMolestiaGrave}.   
O tipo [11] somente pode ser utilizado se {codRendimento} 
igual a [3540,3556,3579]. 
O tipo [06] somente pode ser utilizado se {codRendimento} 
igual a [0473,0561]. 
O tipo [05] somente pode ser utilizado se {codRendimento} 
igual a [0561,0588,3533] 
O tipo [09] somente pode ser utilizado por empresa hablitada ao 
gozo de benefícios fiscais referentes à realização da Copa Conf. 
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2013 e Copa Mundo 2014. 
Os demais tipos somente podem ser utilizados se 
{codRendimento} for igual a [0561,0588]. 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 

51       vlrIsento rendIsento E N 1-1 14 2 Valor da Parcela Isenta 
52        detOutros rendIsento G - 0-1 - - Detalhamento de outros rendimentos isentos 
53        descRendimento detOutros E C 1-1 100 - Descrição do rendimento isento/Não tributável 
54       detCompetencia pagtoBPF G - 0-99 - - Registro preenchido exclusivamente em caso de pagamento de 

remuneração à trabalhadores empregados, avulsos ou 
contribuintes individuais, apresentando o detalhamento da(s) 
competência(s) à(s) qual(is) se refere o pagamento. 

55       indPerReferencia detCompetencia E N 1-1 001 - Indicativo de período de referência: 
1 - Folha de Pagamento Mensal 
2 - Folha do Décimo Terceiro Salário 
Validação: Deve ser igual a [1] se {indDecTerceiro} = [N].  
Deve ser igual a [2] se {indDecTerceiro} = [S]. 
Valores Válidos: 1, 2 

56       perRefPagto detCompetencia E C 1-1 007 - Informar o período ao qual se refere o pagamento da 
remuneração, no formato AAAA-MM, no caso de pagamento 
de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário. 
Validação: Deve estar no formato AAAA-MM se 
{indPerReferencia} = [1], ou no formato AAAA se 
{indPerReferencia} = [2] 

57       vlrRendTributavel detCompetencia E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável relativo ao período de referência. 
Validação: A soma do campo nos registros deve ser igual ao 
{vlrRendTributavel} indicado no registro superior. 

58       compJudicial pagtoBPF G - 0-1 - - Informações relativa a Compensação Judicial 
59       

vlrCompAnoCalendario 
compJudicial E N 0-1 14 2 Compensação Judicial do ano calendário 

Validação: Somente pode ser preenchido se {codRendimento} 
igual a [0561,0588,3208,3277,5204,5936,9385] 

60       
vlrcompAnosAnteriores 

compJudicial E N 0-1 14 2 Compensação Judicial de anos anteriores 
Validação: Somente pode ser preenchido se {codRendimento} 
igual a [0561,0588,3208,3277,5204,5936,9385] 

61       depJudicial pagtoBPF G - 0-1 - - Informação relativa ao depósito judicial, prestada 
exclusivamente em caso de suspensão de exigibilidade do 
crédito tributário. 

62       vlrDepJudicial depJudicial E N 0-1 14 2 Valor do Depósito Judicial 
Validação: Somente pode ser preenchido se 
{indSuspExigibilidade} = [S]. 

63       infoRRA pagtoBPF G - 0-99 - - Informações Complementares - Rendimentos Recebidos 
Acumuladamente 

64       tpProcRRA infoRRA E N 0-1 001 - Tipo de Processo: 
1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

65       nrProcRRA infoRRA E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
66       natRRA infoRRA E C 0-1 050 - Natureza do rendimento 
67       qtdMesesRRA infoRRA E N 1-1 004 - Quantidade de meses 
68        despProcJudicial infoRRA G - 0-1 - - Detalhamento das despesas de processo judicial 
69        vlrDespCustas despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com custas judiciais 
70        vlrDespAdvogados despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com advogado(s) 

Validação: Deve corresponder a soma do {vlrAdvogado} 
informado nos registros vinculados 

71         ideAdvogado despProcJudicial G - 0-99 - - Identificação do Advogado 
72         tpInscAdvogado ideAdvogado E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do Advogado 

1 - Pessoa Jurídica 
2 - Pessoa Física 
Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa 
Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física 
Valores Válidos: 1, 2 

73         nrInscAdvogado ideAdvogado E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
Advogado. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscAdvogado}. 

74         vlrAdvogado ideAdvogado E N 1-1 14 2 Valor da despesa com o advogado 
Validação: Deve ser maior que zero. 

75       infoProcJudicial pagtoBPF G - 0-99 - - Informações Complementares - Demais rendimentos 
decorrentes de Decisão Judicial 

76       nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
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AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 
OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Validar DV do número informado. 

77       indOrigemRecursos infoProcJudicial E N 1-1 001 - Indicativo da origem dos recursos: 
1 - Recursos do próprio declarante 
2 - Recursos de terceiros (Declarante é a Instituição Financeira 
responsável apenas pelo repasse dos valores); 
Valores Válidos: 1, 2 

78        despProcJudicial infoProcJudicial G - 0-1 - - Detalhamento das despesas de processo judicial 
79        vlrDespCustas despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com custas judiciais 
80        vlrDespAdvogados despProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da despesa com advogado(s) 

Validação: Deve corresponder a soma do {vlrAdvogado} 
informado nos registros vinculados 

81         ideAdvogado despProcJudicial G - 0-99 - - Identificação do Advogado 
82         tpInscAdvogado ideAdvogado E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do Advogado 

1 - Pessoa Jurídica 
2 - Pessoa Física 
Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa 
Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física 
Valores Válidos: 1, 2 

83         nrInscAdvogado ideAdvogado E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
Advogado. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscAdvogado}. 

84         vlrAdvogado ideAdvogado E N 1-1 14 2 Valor da despesa com o advogado 
Validação: Deve ser maior que zero. 

85        origemRecursos infoProcJudicial G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira 
que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, 
identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ). 

86        cnpjOrigemRecursos origemRecursos E N 1-1 014 - CNPJ da empresa de origem dos recursos 
87      pagtoBPJ pagtoResidente G - 0-99 - - Pagamento à Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no 

Brasil 
88      dtPagto pagtoBPJ E D 1-1 - - Data do Pagamento 

Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no 
período de apuração ao qual se refere o arquivo. 

89      vlrRendTributavel pagtoBPJ E N 1-1 14 2 Valor do rendimento tributável 
90      vlrIRRF pagtoBPJ E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 
91     pagtoNaoResidente infoPagto G - 0-31 - - Pagamento a não residente ou domiciliado no exterior 
92     dtPagto pagtoNaoResidente E D 1-1 - - Data do Pagamento 

Validação: A data de pagamento deve estar compreendida no 
período de apuração ao qual se refere o arquivo. 

93     tpRendimento pagtoNaoResidente E N 1-1 004 - Tipo de Rendimento, conforme tabela de informações sobre os 
rendimentos constante da IN que dispõe sobre IRRF 

94     formaTributacao pagtoNaoResidente E N 1-1 002 - Forma de tributação, conforme tabela de informações sobre os 
rendimentos constante da IN que dispõe sobre IRRF 

95     vlrPago pagtoNaoResidente E N 1-1 14 2 Valor Pago 
96     vlrIRRF pagtoNaoResidente E N 1-1 14 2 Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte 
97    infoPlanoSaudeColetivo ideBeneficiario G - 0-1 - - Informações de plano privado de assistência à saúde coletivo 

empresarial 
98     detOperadora infoPlanoSaudeColetiv

o 
G - 1-99 - - Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de 

Saúde 
99     cnpjOperadora detOperadora E N 1-1 014 - CNPJ de Operadora do Plano de Saúde 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 
100     vlrPagoTitular detOperadora E N 1-1 14 2 Valor pago pelo Titular 
101      depPlano detOperadora G - 0-99 - - Dependente do plano privado de assistência Saúde 
102      cpfDep depPlano E N 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF 

Validação: Deve ser um número de CPF válido.  O número é 
obrigatório se for maior de dezoito anos. 

103      dtNasctoDep depPlano E D 1-1 - - Data de nascimento do dependente 
104      nomeDep depPlano E C 1-1 060 - Nome do Dependente 
105      relDependencia depPlano E N 1-1 002 - Relação de Dependência: 

03 - Cônjuge/Companheiro(a); 
04 - Filho(a); 
06 - Enteado(a); 
08 - Pai/Mãe; 
10 - Agregado/Outros; 

106      vlrPagoDep depPlano E N 1-1 14 2 Valor Pago relativo ao dependente 
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S-1310 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra) 
 

Evento onde são prestadas as informações relativas aos serviços prestados por terceiros mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções efetuadas pela empresa 
declarante.    O preenchimento do evento por pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de prestação de 
serviços em obra de construção civil cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO tenha sido efetuada 
pela própria pessoa física. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpServTomados eSocial 2 Evento Serv. Tomados (Cessão de Mão 

de Obra ou Empreitada) 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpServTomados 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpServTomados 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoServTomados evtFpServTomados 3 Serv. Tomados (Cessão de Mão de 
Obra ou Empreitada) 

1-1 - O 

ideEstabelecimento infoServTomados 4 Identificação do Estabelecimento 
Tomador dos Serviços 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

idePrestadorServicos ideEstabelecimento 5 Identificação do prestador de serviços 
mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada. 

1-999 cnpjPrestador O 

nfsTerceiros idePrestadorServicos 6 Notas Fiscais de Serviços (CMO) - 
Emitidas por Terceiros 

1-999 serie, numDocto O 

itensNfs nfsTerceiros 7 Detalhamento dos serviços contidos na 
nota fiscal 

1-99 nrItem O 

servPrestCondEspeciais nfsTerceiros 7 Serviços Prestados em Condições 
Especiais 

0-1 - OC 

infoProcJudicial nfsTerceiros 7 Decisão Judicial favorável ao 
Prestador de Serviços 

0-1 nrProcJud OC 

proprietarioCNO nfsTerceiros 7 Identificação do proprietário do CNO 
em caso de serviços subempreitados. 

0-1 tpInscProprietario, 
nrInscProprietario 

O (se {indObra} for igual a 
[3]) 

N (nos demais casos) 
 
 

Registros do evento S-1310 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra) 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpServTomados eSocial G - 1-1 - - Evento Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada) 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOS_NRCNO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpServTomados A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpServTomados A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpServTomados G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
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pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpServTomados G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoServTomados evtFpServTomados G - 1-1 - - Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada) 
18    ideEstabelecimento infoServTomados G - 1-999 - - Identificação do estabelecimento "tomador" dos serviços 

prestados mediante cessão de mão de obra.  No caso de arquivo 
de Pessoa Jurídica, deve ser indicado o CNPJ do 
estabelecimento contratante.  Caso os serviços tenham sido 
prestados em obra própria de construção civil, o 
estabelecimento deve ser o CNPJ da filial que efetivou a 
matrícula da obra e, no caso de pessoa física, o próprio CPF do 
contribuinte. 

19    tpInscricao ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

20    nrInscricao ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
declarante (CNPJ, CPF) 

21     idePrestadorServicos ideEstabelecimento G - 1-999 - - O registro apresenta a totalização dos serviços contratados de 
terceiros mediante cessão de mão de obra.   Deve existir um 
registro para cada prestador de serviços, e o detalhamento das 
informações é efetuado, por nota fiscal, nos registros 
vinculados. 

22     cnpjPrestador idePrestadorServicos E N 1-1 014 - CNPJ do Prestador de Serviços 
Validação: Deve ser um CNPJ válido. 

23     vlrBruto idePrestadorServicos E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos 
registros vinculados. 

24     vlrBaseRetencao idePrestadorServicos E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. 
Validação: Deve corresponder a soma do campo 
{vlrBaseRetencao} dos registros vinculados 

25     vlrRetencao idePrestadorServicos E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} 
dos registros vinculados. 

26     vlrAdicional idePrestadorServicos E N 1-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais  
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} 
dos registros vinculados. 

27     vlrNaoRetido idePrestadorServicos E N 1-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante 
ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão 
judicial 
Validação: Não pode ser maior que o somatório entre 
{vlrRetencao} e {vlrAdicional} 

28      nfsTerceiros idePrestadorServicos G - 1-999 - - Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela 
empresa identificada no registro superior. 

29      serie nfsTerceiros E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura 
30      numDocto nfsTerceiros E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 
31      dtEmissaoNF nfsTerceiros E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual 
ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 
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32      indObra nfsTerceiros E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção 
Civil; 
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a 
matrícula; 
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; 
3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada; 
Validação: Somente pode ser igual a [1,2] se houver item da 
nota fiscal com {tpServico} = [03].  Em arquivo gerado por 
Pessoa Física, deve ser igual a [1,2] 
Valores Válidos: 0, 1, 2, 3 

33      nrCno nfsTerceiros E N 0-1 012 - Preencher com o número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Obra 
Validação: Não deve ser informado se {indObra} = [0]. Se 
{indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o {nrCNO} 
informado deve ser de propriedade do {cnpjPrestador} ao qual 
se refere a nota fiscal. Se {indObra} for igual a 2 (Empreitada 
Parcial), o {nrCNO} informado deve ser de propriedade do 
estabelecimento {nrInscricao} indicado em 
{ideEstabelecimento}. Se {indObra} for igual a 3 
(Subempreitada), o {nrCNO} informado deve ser de 
propriedade do {proprietarioCNO} 

34      vlrBruto nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve ser maior que zero. 

35      vlrBaseRetencao nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. 
Validação: Deve ser igual ou inferior ao valor bruto 

36      vlrRetencaoApurada nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços 
contidos na nota fiscal/fatura 
Validação: Deve ser maior que zero se {vlrBaseRetencao} for 
maior que zero. 

37      
vlrRetencaoSubEmpreitada 

nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo 
aos serviços subempreitados, se houver. 
Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencaoApurada}. 

38      vlrRetencao nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Informar o valor retido. 
Validação: Deve corresponder a {vlrRetencaoApurada} menos 
{vlrRetencaoSubempreitada} 

39      vlrAdicional nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham 
sido prestados sob condições especiais que ensejem 
aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 
anos de contribuição. 
Validação: Se existir informação em {servPrestCondEspeciais} 
correspondente, o valor informado neste campo deve 
corresponder ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 
3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}. 

40       itensNfs nfsTerceiros G - 1-99 - - Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal 
41       nrItem itensNfs E N 1-1 003 - Número do item 

Validação: Deve ser maior que zero. 
42       tpServico itensNfs E N 1-1 002 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. 

Validação: O código informado deve existir na tabela. 
43       vlrBruto itensNfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto do serviço 

Validação: Deve ser maior que zero. 
44       vlrBaseRetencao itensNfs E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. 

Validação: Deve ser igual ou inferior ao valor bruto 
45       

servPrestCondEspeciais 
nfsTerceiros G - 0-1 - - Registro preenchido caso os serviços relativos a nota fiscal 

identificada no registro superior tenham sido prestados por 
segurados em condições especiais, cuja atividade permita 
concessão de aposentadoria especial após 15, 20, ou 25 anos de 
contribuição. 

46       vlrServicos15 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

47       vlrServicos20 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

48       vlrServicos25 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
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Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

49       infoProcJudicial nfsTerceiros G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente pelo tomador de serviços 
quando a empresa prestadora de serviços possui 
decisão/sentença judicial determinando a suspensão da retenção 
ou o depósito judicial das contribuições previdenciárias 
incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota 
fiscal/fatura emitidas pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS. 

50       nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial; 
Validação: Validar DV do número informado.  O processo deve 
existir na tabela de PROCESSOS. 

51       vlrNaoRetido infoProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante 
ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão 
judicial 
Validação: Não pode ser maior que o somatório entre 
{vlrRetencao} e {vlrAdicional} da nota fiscal correspondente 

52       proprietarioCNO nfsTerceiros G - 0-1 - - Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços 
subempreitados.  Somente pode ser preenchido quando 
{indObra} for igual a [3]. 

53       tpInscProprietario proprietarioCNO E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

54       nrInscProprietario proprietarioCNO E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 
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S-1320 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra) 
 

Evento onde são prestadas as informações relativas aos serviços prestados mediante cessão de mão de obra 
pela empresa declarante, com a identificação das empresas contratantes e  das notas fiscais emitidas.  O evento 
é de preenchimento exclusivo por PJ. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpServPrestados eSocial 2 Evento Serv. Prestados (Cessão de 

Mão de Obra ou Empreitada) 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpServPrestados 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpServPrestados 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoServPrestados evtFpServPrestados 3 Serviços Prestados (Cessão de Mão de 
Obra ou Empreitada) 

1-1 - O 

ideEstabPrestador infoServPrestados 4 Identificação do Estabelecimento 
Prestador dos Serviços 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

ideContratante ideEstabPrestador 5 Identificação do Contratante dos 
Serviços 

1-999 tpInscContratante, 
nrInscContratante 

O 

nfsEmitidas ideContratante 6 Notas Fiscais de Serviços (CMO) - 
Emitidas pelo Contribuinte 

1-999 serie, numDocto O 

itensNfs nfsEmitidas 7 Detalhamento dos serviços contidos na 
nota fiscal 

1-99 nrItem O 

servPrestCondEspeciais nfsEmitidas 7 Serviços Prestados em Condições 
Especiais 

0-1 - OC 

infoProcJudicial nfsEmitidas 7 Decisão Judicial favorável ao 
Contribuinte 

0-1 nrProcJud OC 

servSubempreitados nfsEmitidas 7 Detalhamento dos Serviços 
Subempreitados 

0-1 cnpjSubempreiteiro O (se 
{vlrRetencaoSubempreitada

} da nota fiscal for maior 
que ZERO) 

N (Nos demais casos) 
proprietarioCNO servSubempreitados 8 Identificação do proprietário do CNO 

em caso de serviços subempreitados. 
0-1 tpInscProprietario, 

nrInscProprietario 
O (se {indObra} for igual a 

[3]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-1320 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra) 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpServPrestados eSocial G - 1-1 - - Evento Serv. Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada) 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_SERVPRESTADOS_NRCNO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpServPrestados A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpServPrestados A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpServPrestados G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 
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9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpServPrestados G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoServPrestados evtFpServPrestados G - 1-1 - - Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada) 
18    ideEstabPrestador infoServPrestados G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de 

serviços mediante cessão de mão de obra. 
19    tpInscricao ideEstabPrestador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) 

20    nrInscricao ideEstabPrestador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, com a mesma raiz do 
CNPJ da empresa declarante. 

21     ideContratante ideEstabPrestador G - 1-999 - - O registro apresenta a totalização dos serviços prestados 
mediante cessão de mão de obra, por CONTRATANTE de 
serviços, e o detalhamento das informações é efetuado, por nota 
fiscal, nos registros vinculados. 

22     tpInscContratante ideContratante E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do contratante 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

23     nrInscContratante ideContratante E C 1-1 014 - Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante 
Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, 
conforme definido em {tpInscContratante} 

24     vlrBruto ideContratante E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos 
registros vinculados. 

25     vlrServicos ideContratante E N 1-1 14 2 Preencher com a soma do valor dos serviços das notas fiscais 
emitidas para o contratante 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrServicos} 
dos registros vinculados. 

26     vlrBaseRetencao ideContratante E N 1-1 14 2 Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da 
contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o 
contratante 
Validação: Deve corresponder a soma do campo 
{vlrBaseRetencao} dos registros vinculados. 

27     vlrRetencao ideContratante E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas 
para o contratante 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} 
dos registros vinculados. 

28     vlrAdicional ideContratante E N 1-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais  
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} 
dos registros vinculados. 

29     vlrNaoRetido ideContratante E N 1-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante 
ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão 
judicial 
Validação: Deve corresponder a soma de {vlrNaoRetido} dos 
registros vinculados as notas fiscais emitidas para o contratante 

30      nfsEmitidas ideContratante G - 1-999 - - Notas Fiscais de Serviços (CMO) - Emitidas pelo Contribuinte 
31      serie nfsEmitidas E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura 
32      numDocto nfsEmitidas E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 
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33      dtEmissaoNF nfsEmitidas E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 
Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual 
ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 

34      indObra nfsEmitidas E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção 
Civil; 
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a 
matrícula; 
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; 
3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada; 
Validação: Somente pode ser igual a [1,2] se houver item da 
nota fiscal com {tpServico} = [03]. .  Se o contratante for 
Pessoa Física, {indObra} deve ser igual a [1,2] 
Valores Válidos: 0, 1, 2, 3 

35      nrCno nfsEmitidas E N 0-1 012 - Preencher com o número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Obra 
Validação: Não deve ser informado se {indObra} = [0]. Se 
{indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o {nrCNO} 
informado deve ser de propriedade do {ideEstabPrestador}. Se 
{indObra} for igual a 2 (Empreitada Parcial), o {nrCNO} 
informado deve ser de propriedade do contratante indicado em 
{ideContratante}. Se {indObra} for igual a 3 (Subempreitada), 
o {nrCNO} informado deve ser de propriedade do 
{proprietarioCNO}  

36      vlrBruto nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve ser maior que zero 

37      vlrServicos nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Preencher com o valor dos serviços da nota fiscal. 
Validação: Não pode ser superior ao {vlrBruto}. 

38      vlrDeducoes nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale 
transporte, desde que previstos em contrato.  
Validação: Não pode ser superior ao {vlrServicos}. 

39      vlrBaseRetencao nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. 
Validação: Deve corresponder ao {vlrServicos} menos o 
{vlrDeducoes} 

40      vlrRetencaoApurada nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços 
contidos na nota fiscal/fatura 
Validação: Deve ser maior que zero se {vlrBaseRetencao} for 
maior que zero. 

41      
vlrRetencaoSubEmpreitada 

nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo 
aos serviços subempreitados, se houver. 
Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencaoApurada} e 
deve coincidir com a soma do campo {vlrRetencao} dos 
registros {servSubempreitados} vinculados ao registro atual 

42      vlrRetencao nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção 
Validação: Deve corresponder ao {vlrRetencaoApurada} menos 
{vlrRetencaoSubempreitada} 

43      vlrAdicional nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham 
sido prestados sob condições especiais que ensejem 
aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 
anos de contribuição. 

44       itensNfs nfsEmitidas G - 1-99 - - Detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal 
45       nrItem itensNfs E N 1-1 003 - Número do item 

Validação: Deve ser maior que zero. 
46       tpServico itensNfs E N 1-1 002 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. 

Validação: O código informado deve existir na tabela. 
47       vlrBruto itensNfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto do serviço 

Validação: Deve ser maior que zero. 
48       vlrBaseRetencao itensNfs E N 1-1 14 2 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. 

Validação: Deve ser igual ou inferior ao valor bruto 
49       

servPrestCondEspeciais 
nfsEmitidas G - 0-1 - - Registro preenchido caso os serviços relativos a nota fiscal 

identificada no registro superior tenham sido prestados por 
segurados em condições especiais, cuja atividade permita 
concessão de aposentadoria especial após 15, 20, ou 25 anos de 
contribuição. 

50       vlrServicos15 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

51       vlrServicos20 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
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Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

52       vlrServicos25 servPrestCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseRetencao} indicado na nota fiscal correspondente. 

53       infoProcJudicial nfsEmitidas G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente pela empresa prestadora de 
serviços que possui decisão/sentença judicial determinando a 
suspensão da retenção (ou o depósito judicial) das contribuições 
previdenciárias incidentes sobre o valor dos serviços contidos 
nas notas fiscais/faturas por ela emitidas. 

54       nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 
OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Validar DV do número informado.  O número 
informado deve existir na tabela de PROCESSOS 

55       vlrNaoRetido infoProcJudicial E N 1-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante 
ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão 
judicial 
Validação: Não pode ser maior que o somatório entre 
{vlrRetencao} e {vlrAdicional} 

56       servSubempreitados nfsEmitidas G - 0-1 - - Registro preenchido com o detalhamento das informações 
relativas aos serviços subempreitados, incluídos na nota 
fiscal/fatura indicada no registro superior, sobre os quais já 
houve retenção de contribuição. 

57       cnpjSubempreiteiro servSubempreitados E N 1-1 014 - CNPJ do Subempreiteiro 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da 
empresa declarante 

58       
vlrRetidoSubempreitada 

servSubempreitados E N 1-1 14 2 Informar o valor da retenção efetuada em relação aos serviços 
contidos na nota fiscal e que foram subempreitados 
Validação: Deve ser maior que zero. 

59        proprietarioCNO servSubempreitados G - 0-1 - - Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços 
subempreitados.  Somente pode ser preenchido quando 
{indObra} for igual a [3]. 

60        tpInscProprietario proprietarioCNO E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

61        nrInscProprietario proprietarioCNO E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 
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S-1330 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Tomados de Coop. de Trabalho 
 

Evento preenchido pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de 
cooperativa de trabalho.   O preenchimento do evento por pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de 
prestação de serviços em obra de construção civil cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO tenha 
sido efetuada pela própria pessoa física. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpServTomadosCoop eSocial 2 Evento Serviços Tomados de 

Cooperativa de Trabalho 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpServTomadosCoo
p 

3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpServTomadosCoo
p 

3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoServTomados evtFpServTomadosCoo
p 

3 Serv. Tomados (prestados por 
Cooperativa de Trabalho) 

1-1 - O 

ideEstabelecimento infoServTomados 4 Identificação do Estabelecimento 
Contratante da Cooperativa 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

nfsTerceiros ideEstabelecimento 5 Notas Fiscais de Serviços - Emitidas 
por Cooperativa de Trabalho. 

1-999 cnpjCooperativa, serie, 
numDocto 

O 

servCoopCondEspeciais nfsTerceiros 6 Serviços Prestados em Condições 
Especiais 

0-1 - OC 

servPrestAtivConcomitantes nfsTerceiros 6 Serviços Prestados em Atividades 
Concomitantes 

0-1 - OC (se {classTrib} do 
empregador for igual a [03]) 

N (se {classTrib} for 
diferente de [03]) 

proprietarioCNO nfsTerceiros 6 Identificação do proprietário do CNO 
em caso de serviços subempreitados. 

0-1 tpInscProprietario, 
nrInscProprietario 

O (se {indObra} for igual a 
[3]) 

N (nos demais casos) 
totBaseCoop ideEstabelecimento 5 Totalização da Base de Cálculo dos 

Serviços Tomados (Prestados por 
Cooperativa de Trabalho) 

1-1 indIncidencia O 

infoProcessos infoServTomados 4 Informações de Processos 
Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao 
contribuinte 

0-1 - OC 

ideProcesso infoProcessos 5 Identificação do Processo 1-99 tpProcesso, nrProcesso O 
detEstabelecimento ideProcesso 6 Identificação do(s) estabelecimento(s) 

abrangido(s) pela decisão 
1-9999 tpInscricao, nrInscricao O (se {indAbrangencia} = 

2) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-1330 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Tomados de Coop. de Trabalho 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpServTomadosCoop eSocial G - 1-1 - - Evento Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOSCOOP_NRCNO 
REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOSCOOP_TOTALIZA
CAO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpServTomadosCoo
p 

A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpServTomadosCoo
p 

A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpServTomadosCoo
p 

G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 

6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 
retificação. 
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Valores Válidos: 1, 2 
7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 

Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpServTomadosCoo
p 

G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 

15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoServTomados evtFpServTomadosCoo
p 

G - 1-1 - - Serv. Tomados (prestados por Cooperativa de Trabalho) 

18    ideEstabelecimento infoServTomados G - 1-999 - - Identificação do estabelecimento "tomador" dos serviços 
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de 
trabalho.   
No caso de arquivo de Pessoa Jurídica, deve ser indicado o 
CNPJ do estabelecimento contratante.  Caso os serviços tenham 
sido prestados em obra própria de construção civil, o 
estabelecimento deve ser o CNPJ do estabelecimentol que 
efetivou a matrícula da obra e, no caso de pessoa física, o 
próprio CPF do contribuinte. 

19    tpInscricao ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

20    nrInscricao ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
declarante (CNPJ, CPF) 

21     nfsTerceiros ideEstabelecimento G - 1-999 - - Registro que detalha as notas fiscais emitidas por Cooperativas 
de Trabalho. 

22     cnpjCooperativa nfsTerceiros E N 1-1 014 - CNPJ da cooperativa prestadora de serviços 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do 
declarante 

23     serie nfsTerceiros E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura 
24     numDocto nfsTerceiros E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 
25     dtEmissaoNF nfsTerceiros E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual 
ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 

26     indObra nfsTerceiros E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção 
Civil; 
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a 
matrícula; 
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; 
3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada; 
Validação: Em arquivo gerado por declarante Pessoa Física, 
deve ser igual a [1,2] 
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Valores Válidos: 0, 1, 2, 3 
27     nrCno nfsTerceiros E N 0-1 012 - Preencher com o número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Obra 
Validação: Deve ser preenchido se {indObra} <> [0].  Caso seja 
igual a [1] (empreitada total), o {nrCNO} deve pertencer ao 
prestador de serviços indicado em {cnpjCooperativa}.  Se for 
igual a [2] (empreitada parcial), o {nrCno} deve pertencer ao 
estabelecimento contratante indicado em {ideEstabelecimento}.  
Se for igual a [3], o {nrCno} deve pertencer ao estabelecimento 
indicado em {nrInscProprietario}, informação que é prestada 
em {proprietarioCNO} 

28     vlrBruto nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
29     vlrMatEquip nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que 

previstos em contrato. 
Validação: A soma entre {vlrMatEquip} e {vlrServicos} deve 
ser igual ao {vlrBruto} 

30     vlrServicos nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura, já deduzidos 
os valores correspondentes ao fornecimento de 
material/equipamento, desde que previstos em contrato. 
Validação: A soma entre {vlrMatEquip} e {vlrServicos} deve 
ser igual ao {vlrBruto} 

31     vlrDeducoes nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale 
transporte, desde que previstos em contrato.  
Validação: Não pode ser superior ao {vlrServicos}. 

32     vlrBaseCoop nfsTerceiros E N 1-1 14 2 Base de cálculo da contribuição incidente sobre o valor pago à 
cooperativa de trabalho. 
Validação: Deve corresponder ao {vlrServicos} menos o 
{vlrDeducoes} 

33      
servCoopCondEspeciais 

nfsTerceiros G - 0-1 - - Caso tenha ocorrido, em relação aos serviços contidos na nota 
fiscal/fatura identificada no registro superior, a prestação de 
serviços por cooperados em condições especiais, cuja atividade 
permita concessão de aposentadoria especial, devem ser 
detalhados neste registro os respectivos valores dos serviços. 

34      vlrServicos15 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

35      vlrServicos20 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

36      vlrServicos25 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

37      
servPrestAtivConcomitante
s 

nfsTerceiros G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por empresa optante pelo 
simples enquadrada na classificação tributária [03], quando a 
prestação de serviços por cooperados contratados por 
intermédio de cooperativa de trabalho ocorrer, de forma 
concomitante, em atividades substituídas e não substituídas. 

38      vlrBaseCoop servPrestAtivConcomit
antes 

E N 1-1 14 2 Valor da base de cálculo correspondente aos serviços prestados 
pelos cooperados em atividades concomitantes 
Validação: Deve ser igual ou inferior ao {vlrBaseCoop} 
indicado na nota fiscal 

39      vlrBaseCoop15 servPrestAtivConcomit
antes 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: Deve ser igual ou inferior ao {vlrServicos15} 
indicado {servPrestCondEspeciais}. 

40      vlrBaseCoop20 servPrestAtivConcomit
antes 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
Validação: Deve ser igual ou inferior ao {vlrServicos20} 
indicado no registro {servPrestCondEspeciais}. 

41      vlrBaseCoop25 servPrestAtivConcomit
antes 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
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Validação: Deve ser igual ou inferior ao {vlrServicos25} 
indicado no registro {servPrestCondEspeciais}. 

42      proprietarioCNO nfsTerceiros G - 0-1 - - Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços 
subempreitados.  Somente pode ser preenchido quando 
{indObra} for igual a [3]. 

43      tpInscProprietario proprietarioCNO E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

44      nrInscProprietario proprietarioCNO E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 

45     totBaseCoop ideEstabelecimento G - 1-1 - - Registro que totaliza, por estabelecimento, os valores pagos às 
Cooperativas de Trabalho, os quais estão relacionados em 
{nfsTerceiros} e sub-registros.   A totalização deve observar as 
seguintes situações: 
* Para declarante isento/imune à contribuição (classificações 
tributárias [01, 04, 22, 70, 80]), as informações devem ser 
totalizados sempre no {indIncidencia} = [9]; 
* Se {classTrib} = [03], os valores destacados em 
{servPrestAtivConcomitantes}, se existentes, devem ser 
totalizados com {indIncidencia} = [2].   Se houver diferença 
entre os valores de base de cálculo indicados em {nfsTerceiros} 
e {servPrestCondEspeciais} e aqueles indicados nos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}, a diferença deve ser totalizada 
no {indIncidencia} = [1]; 
* Nas demais situações, a totalização deve ser efetuada com 
{indIncidencia} = [1].  

46     indIncidencia totBaseCoop E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência 
para fins de apuração da contribuição previdenciária 
1 - Normal 
2 - Ativ. Concomitante 
9 - Substituída ou Isenta 
Validação: O {indIncidencia} [2] somente pode ser utilizado por 
contribuinte cuja classificação tributária seja igual a [03].  Para 
contribuintes com a classificação tributária igual a [01, 04, 70, 
80] o {indIncidencia} deve ser igual a [9]. 

47     vlrBaseCoop totBaseCoop E N 1-1 14 2 Valor total da base de cálculo da contribuição 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrBaseCoop} dos registros {nfsTerceiros}, exceto no caso de 
empresa enquadrada na classificação tributária igual a [03], 
onde o valor deve corresponder: 
* no {indIncidencia} = 2, ao somatório de {vlrBaseCoop} dos 
registros {servPrestAtivConcomitantes}. 
* no {indIncidencia} = 1, ao somatório de {vlrBaseCoop dos 
registros {nfsTerceiros} menos o {vlrBaseCoop} dos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}.   Em ambos os casos, 
considerar apenas os registros vinculados ao mesmo 
estabelecimento. 

48     vlrBaseCoop15 totBaseCoop E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrServicos15} dos registros {servPrestAtivConcomitantes}, 
exceto no caso de empresa enquadrada na classificação 
tributária igual a [03], onde o valor deve corresponder: 
* no {indIncidencia} = 2, ao somatório de {vlrBaseCoop15} 
dos registros {servPrestAtivConcomitantes}. 
* no {indIncidencia} = 1, ao {vlrServicos15} dos registros 
{nfsTerceiros} menos o {vlrBaseCoop15} dos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}.   Em ambos os casos, 
considerar apenas os registros vinculados ao mesmo 
estabelecimento. 

49     vlrBaseCoop20 totBaseCoop E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrServicos20} dos registros {servPrestAtivConcomitantes}, 
exceto no caso de empresa enquadrada na classificação 
tributária igual a [03], onde o valor deve corresponder: 
* no {indIncidencia} = 2, ao somatório de {vlrBaseCoop20} 
dos registros {servPrestAtivConcomitantes}. 
* no {indIncidencia} = 1, ao {vlrServicos20} dos registros 
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{nfsTerceiros} menos o {vlrBaseCoop20} dos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}.   Em ambos os casos, 
considerar apenas os registros vinculados ao mesmo 
estabelecimento. 

50     vlrBaseCoop25 totBaseCoop E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrServicos25} dos registros {servPrestAtivConcomitantes}, 
exceto no caso de empresa enquadrada na classificação 
tributária igual a [03], onde o valor deve corresponder: 
* no {indIncidencia} = 2, ao somatório de {vlrBaseCoop25} 
dos registros {servPrestAtivConcomitantes}. 
* no {indIncidencia} = 1, ao {vlrServicos25} dos registros 
{nfsTerceiros} menos o {vlrBaseCoop25} dos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}.   Em ambos os casos, 
considerar apenas os registros vinculados ao mesmo 
estabelecimento. 

51    infoProcessos infoServTomados G - 0-1 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à 
contribuição incidente sobre a nota fiscal/fatura de serviços 
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de 
trabalho. 

52     ideProcesso infoProcessos G - 1-99 - - Identificação do Processo 
53     tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

54     nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

55     indAbrangencia ideProcesso E N 1-1 001 - Indicativo de abrangência da decisão: 
1 - Todos os estabelecimentos do contribuinte 
2 - Estabelecimento(s) relacionado(s) 

56      detEstabelecimento ideProcesso G - 1-
9999 

- - Registro que identifica o(s) estabelecimento(s) abrangido(s) 
pela decisão/sentença do processo acima identificado.  O 
preenchimento é obrigatório quando a decisão/sentença não 
abrange todos os estabelecimentos do contribuinte 
({indAbrangencia} for igual a [2]). 

57      tpInscricao detEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou 4 (CNO) 

58      nrInscricao detEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO) 

 
 
 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

80/230 
 

S-1340 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Prestados pela Coop. de Trabalho 
 

Evento preenchido exclusivamente por Cooperativa de Trabalho, identificando as empresas tomadoras de 
serviços da cooperativa e detalhando as notas fiscais de serviços prestados pela cooperativa. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpServPrestadosCoop eSocial 2 Evento Serviços Prestados pela Coop. 

de Trabalho 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpServPrestadosCo
op 

3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpServPrestadosCo
op 

3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoServPrestados evtFpServPrestadosCo
op 

3 Serviços prestados à terceiros pela 
Cooperativa de Trabalho 

1-1 - O 

ideEstabPrestador infoServPrestados 4 Identificação do Estabelecimento 
Prestador dos Serviços 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

ideContratante ideEstabPrestador 5 Identificação do Contratante dos 
Serviços Prestados pela Cooperativa 

1-999 tpInscContratante, 
nrInscContratante 

O 

nfsEmitidas ideContratante 6 Notas Fiscais de Serviços - Emitidas 
pela Cooperativa de Trabalho. 

1-999 serie, numDocto O 

servCoopCondEspeciais nfsEmitidas 7 Serviços prestados por cooperados em 
condições especiais. 

0-1 - OC 

proprietarioCNO nfsEmitidas 7 Identificação do proprietário do CNO 
em caso de serviços subempreitados. 

0-1 tpInscProprietario, 
nrInscProprietario 

O (se {indObra} for igual a 
[3]) 

N (nos demais casos) 
 
 

Registros do evento S-1340 - eSocial Eventos Periódicos - Serv. Prestados pela Coop. de Trabalho 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpServPrestadosCoop eSocial G - 1-1 - - Informações do Evento Serviços Prestados pela Coop. de 

Trabalho 
Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_SERVPRESTADOSCOOP_NRCNO 
REGRA_EVE_FOPAG_VALIDA_INFO_COOPERATIVA 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpServPrestadosCo
op 

A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpServPrestadosCo
op 

A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpServPrestadosCo
op 

G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 

6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 
retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 
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11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpServPrestadosCo
op 

G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 

15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoServPrestados evtFpServPrestadosCo
op 

G - 1-1 - - Serviços prestados à terceiros pela Cooperativa de Trabalho 

18    ideEstabPrestador infoServPrestados G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de 
serviços. 

19    tpInscricao ideEstabPrestador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) 

20    nrInscricao ideEstabPrestador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, com a mesma raiz do 
CNPJ da empresa declarante. 

21     ideContratante ideEstabPrestador G - 1-999 - - O registro apresenta a totalização dos serviços prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, por 
CONTRATANTE de serviços, e o detalhamento das 
informações é efetuado, por nota fiscal, nos registros 
vinculados.  Os serviços prestados pela Cooperativa diretamente 
à contratante Pessoa Física somente devem ser incluídos no 
evento caso tenham sido prestados em obra de construção civil. 

22     tpInscContratante ideContratante E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do contratante 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

23     nrInscContratante ideContratante E C 1-1 014 - Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante 
Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, 
conforme definido em {tpInscContratante} 

24     vlrBruto ideContratante E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos 
registros vinculados. 

25     vlrBaseCoop ideContratante E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da(s) nota(s) fiscal(is) 
de serviços emitida(s) pela Cooperativa. 
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseCoop} 
dos registros vinculados ao registro atual. 

26      nfsEmitidas ideContratante G - 1-999 - - Registro que detalha as notas fiscais emitidas pela Cooperativa 
de Trabalho, relativas ao contratante identificado no registro 
superior. 

27      serie nfsEmitidas E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura 
28      numDocto nfsEmitidas E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 
29      dtEmissaoNF nfsEmitidas E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual 
ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 

30      indObra nfsEmitidas E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção 
Civil; 
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a 
matrícula; 
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; 
3 - Obra de Construção Civil - Subempreitada; 
Valores Válidos: 0, 1, 2, 3 

31      nrCno nfsEmitidas E N 1-1 012 - Preencher com o número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Obra 
Validação: O {nrCNO} não deve ser informado se {indObra} 
for igual a [0]. Se {indObra} for igual a [1] (empreitada total), o 
{nrCno} deve pertencer ao estabelecimento prestador de 
serviços, indicado em {ideEstabPrestador}. Se {indObra} for 
igual a [2] (empreitada parcial), o {nrCno} deve pertencer ao 
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contratante indicado em {nrInscContratante}.   Se {indObra} = 
3 (subempreitada), o {nrCno} deve pertencer ao 
{proprietarioCNO}. 

32      vlrBruto nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
Validação: Deve ser maior que zero. 

33      vlrMatEquip nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que 
previstos em contrato. 
Validação: A soma entre {vlrMatEquip} e {vlrServicos} deve 
ser igual ao {vlrBruto} 

34      vlrServicos nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Preencher com a soma do valor dos serviços das notas fiscais 
emitidas para o contratante 
Validação: A soma entre {vlrMatEquip} e {vlrServicos} deve 
ser igual ao {vlrBruto} 

35      vlrDeducoes nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale 
transporte, desde que previstos em contrato.  
Validação: Não pode ser superior ao {vlrServicos}. 

36      vlrBaseCoop nfsEmitidas E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da(s) nota(s) fiscal(is) 
de serviços emitida(s) pela Cooperativa. 
Validação: Deve corresponder ao {vlrServicos} menos 
{vlrDeducoes} 

37       
servCoopCondEspeciais 

nfsEmitidas G - 0-1 - - Caso tenha ocorrido, em relação aos serviços contidos na nota 
fiscal/fatura identificada no registro superior, a prestação de 
serviços por cooperados em condições especiais, cuja atividade 
permita concessão de aposentadoria especial, devem ser 
detalhados neste registro os respectivos valores dos serviços. 

38       vlrServicos15 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 15 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

39       vlrServicos20 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 20 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

40       vlrServicos25 servCoopCondEspeciai
s 

E N 1-1 14 2 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 
especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição 
Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, 
{vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao 
{vlrBaseCoop} indicado na nota fiscal correspondente. 

41       proprietarioCNO nfsEmitidas G - 0-1 - - Identificação do proprietário do CNO em caso de serviços 
subempreitados.  Somente pode ser preenchido quando 
{indObra} for igual a [3]. 

42       tpInscProprietario proprietarioCNO E N 1-1 001 - Tipo de Inscrição do proprietário do CNO 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Valores Válidos: 1, 2 

43       nrInscProprietario proprietarioCNO E C 1-1 014 - Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do 
proprietário do CNO. 
Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme 
indicado em {tpInscProprietario}, e constar como responsável 
no cadastro do CNO 
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S-1350 - eSocial Eventos Periódicos - Aquisição de Produção Rural 
 

Evento utilizado para informar a aquisição de produção, devendo ser preenchido nas seguintes situações: 
* Pelas Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física.   
* Por Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
para venda no varejo a consumidor final pessoa física; 
* por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de 
produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpAquisProducao eSocial 2 Evento Aquisição de Produção 1-1 Id O 

ideEvento evtFpAquisProducao 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpAquisProducao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoAquisProducao evtFpAquisProducao 3 Informação da Aquisição de Produção 1-1 - O 
ideEstabAdquirente infoAquisProducao 4 Identificação do Adquirente da 

Produção 
1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

tipoAquisicao ideEstabAdquirente 5 Aquisição de Produção 1-3 indAquisicao OC 
N (Se {classTrib} for igual 

a [22]) 
ideProdutor tipoAquisicao 6 Identificação dos Produtores Rurais 1-999 tpInscricao, nrInscricao OC 

N (Se {classTrib} do 
empregador for igual a [22]) 

notasFiscais ideProdutor 7 Notas Fiscais de Aquisição da 
Produção 

0-999 serie, numDocto OC 

infoProcJudicial ideProdutor 7 Informação de Processo Judicial 0-1 nrProcJud OC 
N(se {tpInscricao} 

informado em 
{ideProdutor} for igual a 

[1]) 
 
 

Registros do evento S-1350 - eSocial Eventos Periódicos - Aquisição de Produção Rural 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpAquisProducao eSocial G - 1-1 - - Evento Aquisição de Produção 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_TOT
AL 
REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_NF 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpAquisProducao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpAquisProducao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpAquisProducao G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
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pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpAquisProducao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoAquisProducao evtFpAquisProducao G - 1-1 - - Informação da Aquisição de Produção 
18    ideEstabAdquirente infoAquisProducao G - 1-999 - - Identificação do estabelecimento adquirente da produção.   Em 

caso de aquisição efetuada por Pessoa Física (intermediário), 
deve ser preenchido com o CPF do próprio declarante. 

19    tpInscricao ideEstabAdquirente E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

20    nrInscricao ideEstabAdquirente E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte. 

21     tipoAquisicao ideEstabAdquirente G - 1-3 - - Registro preenchido por Pessoa Jurídica em geral, quando o 
estabelecimento identificado no registro superior efetuar 
aquisição de produtos rurais de pessoa física.  O registro 
também deve ser preenchido nas seguintes situações: 
* por PF quando a mesma adquire produção de produtor rural 
pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a 
consumidor final pessoa física; 
* por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais 
no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa 
jurídica. 

22     indAquisicao tipoAquisicao E N 1-1 001 - Indicativo da Aquisição: 
1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou 
segurado especial em geral; 
2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou 
segurado especial em geral por Entidade do PAA; 
3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por 
Entidade do PAA; 
Validação: Os indicativos [2,3] somente podem ser utilizados se 
o declarante for Pessoa Jurídica. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

23     vlrTotalAquisicao tipoAquisicao E N 1-1 14 2 Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado 
Validação: Deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos 
registros vinculados 

24      ideProdutor tipoAquisicao G - 1-999 - - Registro que identifica os produtores rurais dos quais foi 
efetuada aquisição da produção pelo contribuinte declarante. 

25      tpInscricao ideProdutor E N 1-1 001 - Preencher com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 
Validação: Se {indAquisicao} informado no registro superior 
correspondente for igual a [1,2], {tpInscricao} deve ser igual a 
[2].  Se {indAquisicao} informado for igual a [3], {tpInscricao} 
deve ser igual a [1] 

26      nrInscricao ideProdutor E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}. 

27      vlrBruto ideProdutor E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
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Validação: Deve ser maior que zero.   Se houver detalhamento 
das notas fiscais, o valor deve corresponder a soma do campo 
{vlrBruto} dos registros vinculados. 

28      vlrContribDescPR ideProdutor E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária 
descontada pelo adquirente de produção de produtor rural 
pessoa física - sub-rogação 
Validação: Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor 
deve corresponder a soma do campo {vlrContribDescPR} dos 
registros vinculados. 

29      vlrGilratDescPR ideProdutor E N 1-1 14 2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios 
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, 
incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural 
pessoa física. 
Validação: Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor 
deve corresponder a soma do campo {vlrGilratDescPR} dos 
registros vinculados. 

30      vlrSenarDescPR ideProdutor E N 1-1 14 2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a 
aquisição de produção rural de produtor rural pessoa 
física/segurado especial 
Validação: Se houver detalhamento das notas fiscais, o valor 
deve corresponder a soma do campo {vlrSenarDescPR} dos 
registros vinculados. 

31       notasFiscais ideProdutor G - 0-999 - - O registro detalha as notas fiscais de aquisição da produção 
relativas ao produtor rural identificado no registro superior, não 
sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa 
física/segurado especial. 

32       serie notasFiscais E C 1-1 005 - Informar o número de série da nota fiscal/fatura 
33       numDocto notasFiscais E C 1-1 010 - Número da Nota Fiscal/Fatura 
34       dtEmissaoNF notasFiscais E D 1-1 - - Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual 
ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 

35       vlrBruto notasFiscais E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 
36       vlrContribDescPR notasFiscais E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária 

descontada pelo adquirente de produção de produtor rural 
pessoa física - sub-rogação 
Validação: Se {indAquisicao} do registro correspondente for 
igual a [1], deve corresponder a 2% do {vlrBruto}.  Caso 
contrário, preencher com zero; 

37       vlrGilratDescPR notasFiscais E N 1-1 14 2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios 
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, 
incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural 
pessoa física. 
Validação: Se {indAquisicao} do registro correspondente for 
igual a [1], deve corresponder a 0,1% do {vlrBruto}.  Caso 
contrário, preencher com zero; 

38       vlrSenarDescPR notasFiscais E N 1-1 14 2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a 
aquisição de produção rural de produtor rural pessoa 
física/segurado especial 
Validação: Se {indAquisicao} do registro correspondente for 
igual a [1], deve corresponder a 0,2% do {vlrBruto}.  Caso 
contrário, preencher com zero; 

39       infoProcJudicial ideProdutor G - 0-1 - - Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou 
segurado especial), identificado em {ideProdutor}, possuir 
processo judicial com decisão/sentença determinando a não 
retenção, pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a 
aquisição de produção. 

40       nrProcJud infoProcJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial, conforme padrão 
da justiça federal: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, onde 
NNNNNNN - Número do processo 
DD - Dígito Verificador (Módulo 97 base 10, conforme norma 
ISSO 7064/2003); 
AAAA - Ano de autuação do processo 
J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; 
TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a 
circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; 
OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por 
números. 
Validação: Validar DV do número informado. O processo deve 
existir na tabela de PROCESSOS 
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S-1360 - eSocial Eventos Periódicos - Comercialização da Produção 
 

Evento utilizado pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial, para prestar informações sobre a 
comercialização da produção, e também pelas Agroindústrias e demais Produtores Rurais pessoa jurídica, não 
optantes pelo Simples Nacional, devidamente identificadas conforme classificação tributária, com as 
informações relativas a comercialização da produção pelo estabelecimento identificado no registro superior. 
No caso da Agroindústria o evento deve apresentar o valor da receita bruta proveniente da comercialização da 
produção, acrescida da proveniente de outra(s) atividade(s) econômica(s) autônoma(s), se houver.   Já o 
Produtor Rural Pessoa Jurídica deve informar no registro o valor da receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural.   O evento não deve ser informado pelo Produtor Rural Pessoa Jurídica que 
também se dedique a outra atividade econômica autônoma (comercial, industrial ou de serviços), pois, neste 
caso, não há substituição da contribuição previdenciária. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpComercProducao eSocial 2 Evento Comercialização da Produção 1-1 Id O 

ideEvento evtFpComercProducao 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpComercProducao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoComercProducao evtFpComercProducao 3 Informação da Comercialização de 
Produção 

1-1 - O 

ideEstabelecimento infoComercProducao 4 Registro que identifica o 
estabelecimento que comercializou a 
produção 

1-999 tpInscEstabRural, 
nrInscEstabRural 

O 

tipoComercializacao ideEstabelecimento 5 Comercialização da Produção 1-5 indComercializacao O 
ideAdquirente tipoComercializacao 6 Identificação dos Adquirentes da 

Produção 
0-999 tpInscricao, nrInscricao O (se {indComercializacao} 

igual a [3,8]) 
N (nos demais casos) 

infoProcessos infoComercProducao 4 Informações de Processos 
Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao 
contribuinte 

0-1 - OC 

ideProcesso infoProcessos 5 Identificação do Processo 1-99 tpProcesso, nrProcesso O 
detEstabelecimento ideProcesso 6 Identificação do(s) estabelecimento(s) 

abrangido(s) pela decisão 
1-9999 tpInscricao, nrInscricao O (se {indAbrangencia} = 

2) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-1360 - eSocial Eventos Periódicos - Comercialização da Produção 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpComercProducao eSocial G - 1-1 - - Evento Comercialização da Produção 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpComercProducao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpComercProducao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpComercProducao G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
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1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpComercProducao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoComercProducao evtFpComercProducao G - 1-1 - - Informação da Comercialização de Produção 
18    ideEstabelecimento infoComercProducao G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a 

produção 
19    tpInscEstabRural ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5  
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [3] (CAEPF) 

20    nrInscEstabRural ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Preencher com o número de inscrição do estabelecimento rural, 
conforme indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
declarante (CNPJ, CAEPF) 

21     tipoComercializacao ideEstabelecimento G - 1-5 - - Registro que apresenta o valor total da comercialização por 
"tipo" de comercialização. 

22     indComercializacao tipoComercializacao E N 1-1 001 - Indicativo de Comercialização: 
1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural 
PJ/Agroindústria; 
2 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. 
Especial - efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou 
a outro produtor rural pessoa física/segurado especial; 
3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. 
Especial - Vendas a PJ ou a Intermediário PF; 
8 - Comercialização da Produção para Entidade inscrita no 
PAA; 
9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo 
Validação: Em arquivo gerado por PJ, são permitidos os códigos 
[1,8,9].   Em arquivo gerado por PF, são permitidos os códigos 
[2,3,8,9]. 

23     
vlrTotalComercializacao 

tipoComercializacao E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total da comercialização 
Validação: Deve ser sempre maior que zero.   Se 
{indComercializacao} for igual a [3,8], deve corresponder a 
soma do campo {vlrComercializacao} dos registros vinculados. 

24      ideAdquirente tipoComercializacao G - 0-999 - - Identificação dos Adquirentes da Produção.   Em arquivo 
gerado por Produtor Rural Pessoa Física ou por Segurado 
Especial, o registro identifica as empresas adquirentes da 
produção rural.   Em arquivo gerado por Pessoa Jurídica, o 
registro é utilizado exclusivamente para identificação de 
Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos. 

25      tpInscricao ideAdquirente E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] sempre que 
{indComercializacao} for igual a [8].   Se 
{indComercializacao} for igual a [3], pode ser igual a [1,2] 

26      nrInscricao ideAdquirente E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
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Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao} 

27      vlrComercializacao ideAdquirente E N 1-1 14 2 Valor bruto da comercialização da produção 
28      vlrRetidoProdRural ideAdquirente E N 0-1 14 2 Valor total retido pelo adquirente 

Validação: Deve ser preenchido apenas se {tpInscricao} for 
igual a [2] (CPF), e o valor informado não pode ser superior ao 
{vlrComercializacao} 

29    infoProcessos infoComercProducao G - 0-1 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à 
contribuição incidente sobre a comercialização. 

30     ideProcesso infoProcessos G - 1-99 - - Identificação do Processo 
31     tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

32     nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

33     indAbrangencia ideProcesso E N 1-1 001 - Indicativo de abrangência da decisão: 
1 - Todos os estabelecimentos do contribuinte 
2 - Estabelecimento(s) relacionado(s) 

34      detEstabelecimento ideProcesso G - 1-
9999 

- - Registro que identifica o(s) estabelecimento(s) abrangido(s) 
pela decisão/sentença do processo acima identificado.  O 
preenchimento é obrigatório quando a decisão/sentença não 
abrange todos os estabelecimentos do contribuinte 
({indAbrangencia} for igual a [2]). 

35      tpInscricao detEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou 3 (CAEPF) 

36      nrInscricao detEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CAEPF) 
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S-1370 - eSocial Eventos Periódicos - Rec. Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol 
 

Evento onde são informados os recursos repassados pela empresa para Associação Desportiva que Mantêm 
Clube de Futebol Profissional.   Também é utilizado pela própria Associação Desportiva para informação dos 
recursos recebidos de terceiros. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpAssocDesportiva eSocial 2 Evento Recursos Recebidos ou 

Repassados p/ Clube de Futebol 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpAssocDesportiva 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpAssocDesportiva 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoRecursoRecebido evtFpAssocDesportiva 3 Recursos recebidos pela associação 
desportiva que mantém clube de 
futebol profissional 

0-1 - OC (se {classTrib} do 
empregador for igual a [11]) 

N (nos demais casos) 
recursosRecebidos infoRecursoRecebido 4 Detalhamento dos recursos recebidos 1-999 cnpjEmpOrigemRecurs

o, tpRepasse, 
dtRepasse 

O 

infoProcessos recursosRecebidos 5 Informações de Processos 
Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao 
contribuinte 

0-1 - OC 

ideProcesso infoProcessos 6 Identificação do Processo 1-99 tpProcesso, nrProcesso O 
infoRecursoRepassado evtFpAssocDesportiva 3 Recursos repassados à associação 

desportiva que mantém clube de 
futebol profissional 

0-1 - OC 

ideEstabelecimento infoRecursoRepassado 4 Registro que identifica o 
estabelecimento que efetuou o repasse 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

recursosRepassados ideEstabelecimento 5 Detalhamento dos repasses efetuados 1-999 cnpjAssocDesportiva, 
tpRepasse, dtRepasse 

O 

infoProcessos recursosRepassados 6 Informações de Processos 
Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao 
contribuinte 

0-1 - OC 

ideProcesso infoProcessos 7 Identificação do Processo 1-99 tpProcesso, nrProcesso O 
 
 

Registros do evento S-1370 - eSocial Eventos Periódicos - Rec. Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpAssocDesportiva eSocial G - 1-1 - - Evento Recursos Recebidos ou Repassados p/ Clube de Futebol 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_EVE_FOPAG_ASSOCDESP_VALIDA_PREENCHI
MENTO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpAssocDesportiva A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpAssocDesportiva A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpAssocDesportiva G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
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2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpAssocDesportiva G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoRecursoRecebido evtFpAssocDesportiva G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por associação desportiva 
que mantém clube de futebol profissional, quando receber 
repasse de outras empresas à título de patrocínio, publicidade, 
licenciamento, etc. 

18    recursosRecebidos infoRecursoRecebido G - 1-999 - - Detalhamento dos recursos recebidos 
19    cnpjEmpOrigemRecurso recursosRecebidos E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ da empresa que repassou recursos 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do 
declarante. 

20    tpRepasse recursosRecebidos E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 
1 - Patrocínio; 
2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 
3 - Publicidade; 
4 - Propaganda; 
5 - Transmissão de espetáculos. 
Valores Válidos: 1,2,3,4,5 

21    dtRepasse recursosRecebidos E D 1-1 - - Data do repasse 
Validação: O mês/ano deve ser igual ao período indicado na 
abertura do arquivo 

22    vlrRepasse recursosRecebidos E N 1-1 14 2 Valor Bruto do repasse efetuado à título de patrocínio, 
publicidade, licenciamento, etc. 
Validação: Deve ser maior que zero. 

23    vlrRetencao recursosRecebidos E N 1-1 14 2 Valor Retido pela empresa que efetuou o repasse 
Validação: Deve corresponder a 5% do valor bruto, podendo 
haver divergência em caso de preenchimento dos grupos 
{infoProcessos} e {ideProcesso}, cujo {indDecisao} do referido 
processo na tabela de processos seja igual a [10]. 

24     infoProcessos recursosRecebidos G - 0-1 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável à Associação Desportiva para não 
retenção da contribuição incidente sobre a receita decorrente de 
patrocínio, publicidade, etc. 

25      ideProcesso infoProcessos G - 1-99 - - Identificação do Processo 
26      tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

27      nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 

28   infoRecursoRepassado evtFpAssocDesportiva G - 0-1 - - Registro preenchido por Pessoa Jurídica que efetua repasse à 
título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. à 
associação desportiva que mantém clube de futebol profissional. 

29    ideEstabelecimento infoRecursoRepassado G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento que efetuou o repasse 
30    tpInscricao ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) 
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31    nrInscricao ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Deve ser um CNPJ válido e pertencer ao declarante 
(CNPJ) 

32    vlrTotalRepasses ideEstabelecimento E N 1-1 14 2 Valor total dos repasses efetuados pelo estabelecimento à(s) 
Associação(ões) Desportiva(s) que mantém clube de futebol 
profissional. 
Validação: O valor informado deve ser equivalente a soma do 
campo {vlrRepasse} dos registros {recursosRepassados}. 

33     recursosRepassados ideEstabelecimento G - 1-999 - - Detalhamento dos repasses efetuados às Associações 
Desportivas pelo estabelecimento indicado em 
{ideEstabelecimento} 

34     cnpjAssocDesportiva recursosRepassados E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém 
clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ da 
empresa declarante 

35     tpRepasse recursosRepassados E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 
1 - Patrocínio; 
2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 
3 - Publicidade; 
4 - Propaganda; 
5 - Transmissão de espetáculos. 
Valores Válidos: 1,2,3,4,5 

36     dtRepasse recursosRepassados E D 1-1 - - Data do repasse 
Validação: O mês/ano deve ser igual ao período indicado na 
abertura do arquivo 

37     vlrRepasse recursosRepassados E N 1-1 14 2 Valor Bruto do repasse efetuado à título de patrocínio, 
publicidade, licenciamento, etc. 
Validação: Deve ser maior que zero. 

38     vlrRetencao recursosRepassados E N 1-1 14 2 Valor da Retenção 
Validação: Deve corresponder a 5% do valor bruto, podendo 
haver divergência em caso de preenchimento dos grupos 
{infoProcessos} e {ideProcesso}, cujo {indDecisao} do referido 
processo na tabela de processos seja igual a [10]. 

39      infoProcessos recursosRepassados G - 0-1 - - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com 
decisão/sentença favorável ao contribuinte 

40       ideProcesso infoProcessos G - 1-99 - - Identificação do Processo 
41       tpProcesso ideProcesso E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 

1 - Administrativo 
2 - Judicial 
Valores Válidos: 1, 2 

42       nrProcesso ideProcesso E C 1-1 020 - Informar o número do processo administrativo/judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou 
judicial válido e existente na tabela de PROCESSOS. 
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S-1380 - eSocial Eventos Periódicos - Inf. Complementares - Desoneração 
 

Evento preenchido exclusivamente por empresas sujeitas à desoneração de folha de pagamento (Art 14o da Lei 
11.774/2008 ou Arts. 7 a 9 da Lei 12.546/2011). 
No evento são informados: 
* O percentual de redução a ser aplicado na alíquota da Contribuição Previdenciária Patronal e nos valores das 
contribuições para Outras Entidades e Fundos (benefícios da Lei 11.774/08), apurado na forma prevista no art. 
1º do Decreto 6.945/2009. 
* O percentual de redução da contribuição patronal aplicável às empresas enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 
12.546/2011 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpInfoDesoneracao eSocial 2 Evento Outras Informações - 

Informações Complementares da 
Desoneração de Folha de Pagamentos 

1-1 Id O 

ideEvento evtFpInfoDesoneracao 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpInfoDesoneracao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

recExpServicos evtFpInfoDesoneracao 3 Receita de Exp. Serviços das empresas 
enquadradas no art. 14 da Lei 
11.774/2008 

0-1 - O (se {indDesFolha} 
existente nas informações 

do empregador = [1]) 
N (nos demais casos) 

infoSubstPatronal evtFpInfoDesoneracao 3 Inf. Complementares - Empresas 
Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 
12.546/2011 

0-1 - O (se {indDesFolha} 
existente nas informações 

do empregador = [2]) 
N (nos demais casos). 

 
 

Registros do evento S-1380 - eSocial Eventos Periódicos - Inf. Complementares - Desoneração 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpInfoDesoneracao eSocial G - 1-1 - - Evento Outras Informações - Informações Complementares da 

Desoneração de Folha de Pagamentos 
Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpInfoDesoneracao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpInfoDesoneracao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpInfoDesoneracao G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
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Valores Válidos: 1 
11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 

1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpInfoDesoneracao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   recExpServicos evtFpInfoDesoneracao G - 0-1 - - Registro onde são fornecidas as informações relativas à receita 
de exportação de serviços prestados pelas empresas 
enquadradas no art. 14 da Lei 11.774/2008, bem como o 
percentual de redução a ser aplicado na alíquota da 
Contribuição Previdenciária Patronal, e nos valores das 
contribuições para Outras Entidades e Fundos (benefícios da 
Lei 11774/08), apurado na forma prevista no art. 1º do Decreto 
6.945/2009 

18   recBrutaExp12m recExpServicos E N 1-1 14 2 Receita Bruta da venda de serviços para o mercado externo, nos 
12 meses anteriores ao trimestre-calendário 

19   recBrutaTot12m recExpServicos E N 1-1 14 2 Receita Bruta Total de vendas de bens e serviços nos 12 meses 
anteriores ao trimestre-calendário 
Validação: Não pode ser inferior ao valor informado em 
{recBrutaExp12m} 

20   vlrTribRecBruta recExpServicos E N 1-1 14 2 Valor dos Impostos e contribuições incidentes sobre a receita 
bruta de venda nos doze meses anteriores ao trimestre-
calendário 
Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo 
{recBrutaTot12m} 

21   qtdMesesAtiv recExpServicos E N 0-1 002 - Preencher com a quantidade de meses em atividade, ou deixar 
vazio quando superior a 12 meses. 
Validação: Se preenchido, deve estar entre 1 e 12. 

22   percReducaoLei11774 recExpServicos E N 1-1 006 4 Percentual de redução a ser aplicado na alíquota da 
Contribuição Previdenciária Patronal, e nos valores das 
contribuições para Outras Entidades e Fundos (benefícios da 
Lei 11774/08), apurado na forma prevista no art. 1º do Decreto 
6.945/2009 
Validação: Deve corresponder ao resultado da operação: 
[recBrutaExp12m / (recBrutaTot12m - vlrTribRecBruta)] x 0,1 
x 100   

23   infoSubstPatronal evtFpInfoDesoneracao G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por empresa enquadrada 
nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011, conforme classificação 
tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do 
Empregador. 

24   indSubstPatronal infoSubstPatronal E N 1-1 001 - Indicativo de Substituição: 
1 - Contrib. Patronal integralmente Substituída; 
2 - Contribuição Patronal parcialmente substituída; 

25   percAliqPatronal infoSubstPatronal E N 1-1 005 2 Informar ZERO se {indSubstPatronal} = 1.   Caso contrário, 
preencher com o percentual correspondente a razão entre a 
receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 
12.546/2011 e a receita bruta total. 
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S-1390 - eSocial Eventos Periódicos - Receita de Atividades Concomitantes 
 

Evento obrigatório para empregador cuja {classTrib} é igual a [03], ou seja, empresa enquadrada no regime de 
tributação Simples e cuja tributação previdenciária seja substituída e também não substituída.  Nos demais 
casos, o evento não deve ser informado. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtFpRecAtivConcomitante eSocial 2 Evento Receita de Atividades 

Concomitantes 
1-1 Id O 

ideEvento evtFpRecAtivConcomi
tante 

3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtFpRecAtivConcomi
tante 

3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

recAtivConcomitante evtFpRecAtivConcomi
tante 

3 Empresas do Simples - Receita de 
Atividades Concomitantes 

1-1 - O 

 
 

Registros do evento S-1390 - eSocial Eventos Periódicos - Receita de Atividades Concomitantes 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpRecAtivConcomitante eSocial G - 1-1 - - Evento Receita de Atividades Concomitantes 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLICIDADE 
REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpRecAtivConcomi
tante 

A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpRecAtivConcomi
tante 

A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpRecAtivConcomi
tante 

G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 

6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 
retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpRecAtivConcomi
tante 

G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 

15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
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conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   recAtivConcomitante evtFpRecAtivConcomi
tante 

G - 1-1 - - Registro preenchido por empresa enquadrada no regime de 
tributação Simples com tributação previdenciária substituída e 
não substituída.  

18   recBrutaTotMes recAtivConcomitante E N 1-1 14 2 Informar o valor da receita bruta no mês a que se refere a folha 
de pagamento.   No de folha de pagamento relativa ao 13º 
Salário, o valor deve ser informado como zero. 

19   recBrutaTotAno recAtivConcomitante E N 1-1 14 2 Informar o valor da receita bruta total da empresa, acumulada 
de janeiro até o mês a que se refere a folha de pagamento.   No 
caso de folha de pagamento relativa ao 13º Salário, deverá ser 
informada o valor acumulado de janeiro a dezembro. 
Validação: Não pode ser inferior ao valor informado no campo 
{recBrutaTotMes}. 

20   recBrutaAtssMes recAtivConcomitante E N 1-1 14 2 Informar o valor da receita bruta da atividade sem substituição 
no mês a que se refere a folha de pagamento.   No caso de folha 
de pagamento relativa ao 13º Salário, o valor deve ser 
informado como zero. 

21   recBrutaAtssAno recAtivConcomitante E N 1-1 14 2 Informar o valor da receita bruta da atividade sem substituição 
acumulada de janeiro até o mês a que se refere a folha de 
pagamento.   No caso de folha de pagamento relativa ao 13º 
Salário, deverá ser informada o valor acumulado de janeiro a 
dezembro. 
Validação: Não pode ser inferior ao valor informado no campo 
{recBrutaAtssMes} 

22   fatorMes recAtivConcomitante E N 1-1 005 4 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição 
patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das 
atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos 
Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. 
Validação: Deve corresponder ao resultado da divisão entre a 
{recBrutaAtssMes} e {recBrutaTotMes}. 

23   fator13 recAtivConcomitante E N 1-1 005 2 Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição 
patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na 
execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto 
com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 
123/2006. 
Validação: Deve corresponder ao resultado da divisão entre a 
{recBrutaAtssAno} e {recBrutaTotAno}. 
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S-1399 - eSocial Eventos Periódicos - Fechamento 
 

Evento de encerramento da transmissão de eventos periódicos. 
Tabela de Resumo dos Registros 

Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 
eSocial  1 e-Social 1-1 - O 

evtFpFechamento eSocial 2 Evento de Fechamento 1-1 Id O 
ideEvento evtFpFechamento 3 Informações de identificação do 

evento 
1-1 - O 

ideEmpregador evtFpFechamento 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoFechamento evtFpFechamento 3 Informações do Fechamento 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-1399 - eSocial Eventos Periódicos - Fechamento 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtFpFechamento eSocial G - 1-1 - - Evento de Fechamento 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA 
REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtFpFechamento A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtFpFechamento A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtFpFechamento G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   indApuracao ideEvento E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

9   perApuracao ideEvento E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 

10   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

11   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

12   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

13   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

14   ideEmpregador evtFpFechamento G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
15   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

16   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

17   infoFechamento evtFpFechamento G - 1-1 - - Informações do Fechamento 
18   evtRemuneracao infoFechamento E C 1-1 001 - Possui informações de folha de pagamentos no período de 

apuração? 
S - Sim; 
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N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de 
remuneração enviado para o período de apuração.   Caso 
contrário, não deve existir evento de remuneração para o 
período de apuração. 
Valores Válidos: S, N 

19   evtServTomadosCMO infoFechamento E C 1-1 001 - Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição 
previdenciária? 
S - Sim; 
N - Não; 
Validação: Se for igual a [S], deve existir evento S-1310 para o 
período de apuração.   Caso contrário, não deve existir o evento. 
Valores Válidos: S, N 

20   evtServPrestadosCMO infoFechamento E C 1-1 001 - Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição 
previdenciária? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir evento S-1320 para o 
mesmo período de apuração.   Caso contrário, não deve existir o 
evento. 
Valores Válidos: S, N 

21   evtServTomadosCOOP infoFechamento E C 1-1 001 - Contratou serviços de Cooperativa de Trabalho? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir evento S-1330 para o 
período de apuração.   Caso contrário, não deve existir o evento. 
Valores Válidos: S, N 

22   evtServPrestadosCOOP infoFechamento E C 1-1 001 - O declarante é cooperativa de trabalho e prestou serviços a 
outras empresas no período de apuração? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir evento S-1340 para o 
mesmo período de apuração.  Caso contrário, não deve existir o 
evento. 
Valores Válidos: S, N 

23   evtAquisProdRural infoFechamento E C 1-1 001 - Possui informações sobre a aquisição de produto rural? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1350 para 
o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir 
o evento. 
Valores Válidos: S, N 

24   evtComercProducao infoFechamento E C 1-1 001 - Possui informações de comercialização de produção? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1360 no 
mesmo período de apuração.   Caso contrário, não deve existir o 
evento 
Valores Válidos: S, N 

25   evtRepasseClubeFutebol infoFechamento E C 1-1 001 - Possui informações sobre repasses efetuados ou recebidos, 
relativo à associação desportiva que mantém equipe de futebol 
profissional? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1370 para 
o mesmo período de apuração.  Caso contrário, não deve existir 
o evento. 
Valores Válidos: S, N 

26   evtInfoDesoneracao infoFechamento E C 1-1 001 - Possui informações complementares sobre a desoneração de 
folha de pagamentos? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo por empresa 
cuja classificação tributária seja igual a [05,12].  Se for igual a 
[S], deve existir evento S-1380 para o mesmo período de 
apuração.   Caso contrário, não deve existir o evento. 
Valores Válidos: S, N 

27   
evtReceitaAtivConcomitant
es 

infoFechamento E C 0-1 001 - Possui informações de receita em atividades concomitantes? 
S - Sim; 
N - Não. 
Validação: O preenchimento do campo é exclusivo para 
empresa cuja classificação tributária seja igual a [03].  Se for 
igual a [S], deve existir o evento S-1390 para o mesmo período 
de apuração.  Caso contrário, não deve existir o evento. 
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Valores Válidos: S, N 
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S-1800 - Espetáculo Desportivo 
 

Leiaute utilizado pela entidade promotora do evento que envolva associação desportiva que mantém clube de 
futebol profissional, para informação de todas as receitas relacionadas ao evento desportivo, tais como venda 
de ingressos, publicidade, propaganda, transmissão, licenciamento, etc. 
 
A geração do arquivo é feita de forma diária, por entidade promotora do evento, informando um ou mais 
eventos desportivos realizados naquela data.   Nas datas em que não ocorrerem eventos, não é necessária a 
geração do arquivo. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtEspDesportivo eSocial 2 Evento Espetáculo Desportivo 1-1 Id O 

ideEvento evtEspDesportivo 3 Identificação de Evento de Espetáculo 
Desportivo 

1-1 - O 

ideEmpregador evtEspDesportivo 3 Informações de identificação da 
Entidade promotora do espetáculo 
desportivo 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideEstabelecimento evtEspDesportivo 3 Registro que identifica o 
estabelecimento realizador do 
espetáculo. 

1-999 tpInscricao, nrInscricao O 

boletim ideEstabelecimento 4 Boletim do Espetáculo Desportivo 1-999 nrBoletim O 
infoIngressos boletim 5 Informação dos ingressos 

confeccionados 
1-999 cnpjResponsavel, 

tpInscricao, nrInscricao 
O 

receitaIngressos boletim 5 Receita da Venda de Ingressos 1-999 tpIngresso, tpPreco O 
outrasReceitas boletim 5 Outras receitas do espetáculo 0-999 tpReceita OC 

despesas boletim 5 Despesas efetuadas para realização do 
espetáculo 

0-999 tpDespesa OC 

detMaoObra despesas 6 Detalhamento da mão de obra 0-999 cpfTrab O (se {tpDespesa} do 
registro superior for igual a 

[4,5,6]) 
N (Nos demais casos) 

contribPrevSocial ideEstabelecimento 4 Contribuições Destinadas à 
Previdência Social 

1-1 indTpContrib OC 

receitaTotal ideEstabelecimento 4 Totalização da Receita 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-1800 - Espetáculo Desportivo 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtEspDesportivo eSocial G - 1-1 - - Evento Espetáculo Desportivo 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtEspDesportivo A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtEspDesportivo A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtEspDesportivo G - 1-1 - - Identificação de Evento de Espetáculo Desportivo 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   dtApuracao ideEvento E D 1-1 - - Data de realização do espetáculo desportivo ou o primeiro dia 
útil seguinte. 

9   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

10   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

11   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
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conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

12   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

13   ideEmpregador evtEspDesportivo G - 1-1 - - Informações de identificação da Entidade promotora do 
espetáculo desportivo 

14   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

15   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

16   ideEstabelecimento evtEspDesportivo G - 1-999 - - Registro que identifica o estabelecimento realizador do 
espetáculo. 

17   tpInscricao ideEstabelecimento E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) 

18   nrInscricao ideEstabelecimento E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte. 

19    boletim ideEstabelecimento G - 1-999 - - Boletim do Espetáculo Desportivo 
20    nrBoletim boletim E N 1-1 004 - Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo 

Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o 
mesmo {nrBoletim} 

21    tpCompeticao boletim E N 1-1 001 - Tipo de Competição: 
1 - Oficial; 
2 - Não Oficial; 
Valores Válidos: 1, 2 

22    categEvento boletim E N 1-1 001 - Categoria do evento: 
1 - Internacional; 
2 - Interestadual; 
3 - Estadual; 
4 - Local; 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

23    nomeCompeticao boletim E C 1-1 100 - Nome da competição 
24    cnpjMandante boletim E N 0-1 014 - Número de Inscrição do Clube Mandante no CNPJ. 

Validação: Deve ser um CNPJ válido 
25    cnpjVisitante boletim E N 0-1 014 - Número de inscrição do clube visitante no CNPJ.  Não deve ser 

preenchido em caso de clube estrangeiro  
Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido. 

26    nomeVisitante boletim E C 0-1 080 - O preenchimento é obrigatório em caso de clube estrangeiro. 
27    pracaDesportiva boletim E C 1-1 100 - Praça desportiva do local do evento. 
28    codMunicipio boletim E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

29    uf boletim E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Se informado, deve ser uma UF válida. 

30    dtRealizacao boletim E D 1-1 - - Data da efetiva realização 
31    hrRealizacao boletim E N 1-1 004 - Hora do início do evento, no formato HHNN 

Validação: Deve ser uma hora válida. 
32    qtdePagantes boletim E N 1-1 006 - Qtde de espectadores pagantes do evento 
33    qtdeNaoPagantes boletim E N 1-1 006 - Qtde de espectadores não pagantes do evento 
34     infoIngressos boletim G - 1-999 - - Informação dos ingressos confeccionados 
35     cnpjResponsavel infoIngressos E N 0-1 014 - CNPJ do clube responsável pela confecção dos ingressos 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 
36     tpInscricao infoIngressos E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (cnpj) 

37     nrInscricao infoIngressos E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Deve ser um cnpj válido. 

38     qtdeIngressos infoIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos colocados à venda 
39     receitaIngressos boletim G - 1-999 - - Receita da Venda de Ingressos 
40     tpIngresso receitaIngressos E N 1-1 001 - Tipo de Ingresso: 

1 - Arquibancada; 
2 - Geral; 
3 - Cadeiras; 
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4 - Camarote; 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

41     tpPreco receitaIngressos E N 1-1 001 - Tipo de Preço: 
1 - Normal; 
2 - Reduzido; 
Valores Válidos: 1, 2 

42     qtdeIngressosVenda receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos colocados à venda 
43     qtdeIngressosVendidos receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos vendidos 

Validação: Não pode ser superior ao valor informado em 
NR_INGRESSOS 

44     
qtdeIngressosDevolvidos 

receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos devolvidos 
Validação: Não pode ser superior ao {qtdeIngressosVenda} 

45     precoIndividual receitaIngressos E N 1-1 14 2 Preço individual do ingresso 
46     vlrTotalArrecadado receitaIngressos E N 1-1 14 2 Valor total arrecadado 

Validação: Deve corresponder a {qtdeIngressosVendidos} x 
{precoIndividual} 

47     outrasReceitas boletim G - 0-999 - - Registro para informação das outras receitas auferidas em 
função do espetáculo identificado no registro superior. 

48     tpReceita outrasReceitas E N 1-1 001 - Tipo de receita, conforme tabela: 
1 - Transmissão; 
2 - Propaganda; 
3 - Publicidade; 
4 - Sorteio; 
5 - Outros. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 

49     vlrReceita outrasReceitas E N 1-1 14 2 Valor da receita auferida 
50     despesas boletim G - 0-999 - - Despesas efetuadas para realização do espetáculo 
51     tpDespesa despesas E N 1-1 001 - Tipo de despesa, conforme tabela: 

1 - Seguro; 
2 - Confecção dos ingressos; 
3 - Aluguel do campo; 
4 - Remuneração de árbitros e auxiliares e contribuição 
previdenciária incidente; 
5 - Remuneração de mão de obra utilizada para exame 
antidoping e contribuição previdenciária incidente; 
6 - Remuneração do pessoal que compõe o quadro móvel do 
evento (delegados, fiscais, bilheteiros, porteiros, maqueiros, 
seguranças, gandulas e outros) e contribuição previdenciária 
incidente. 
7 - Remuneração de Estrangeiros - árbitros e auxiliares e 
contribuição previdenciária incidente; 
8 - Remuneração de Estrangeiros - mão de obra utilizada para 
exame antidoping e contribuição previdenciária incidente; 
9 - Remuneração de Estrangeiros - pessoal que compõe o 
quadro móvel do evento (delegados, fiscais, bilheteiros, 
porteiros, maqueiros, seguranças, gandulas e outros) e 
contribuição previdenciária incidente. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

52     vlrDespesa despesas E N 1-1 14 2 Informar o valor da despesa 
53      detMaoObra despesas G - 0-999 - - Detalhamento da mão de obra 
54      cpfTrab detMaoObra E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
55      vlrRemuneracao detMaoObra E N 1-1 014 2 Valor da remuneração recebida pelo trabalhador no evento ao 

qual se refere o registro superior. 
Validação: Deve ser um valor maior que zero. 

56      vlrDescCP detMaoObra E N 1-1 14 2 preencher com o valor total da contribuição previdenciária 
descontada do trabalhador 

57    contribPrevSocial ideEstabelecimento G - 1-1 - - Registro de apuração das contribuições destinadas à Previdência 
Social 

58    indTpContrib contribPrevSocial E N 1-1 003 - Preencher com código relativo à contribuição apurada, 
conforme tabela 12 
Validação: Para o evento "Espetáculo Desportivo", 
{tpContribuicao} deve ser igual a [502] 

59    vlrContribuicao contribPrevSocial E N 1-1 14 2 Preencher com o valor da contribuição 
Validação: Valor deve ser apurado conforme definido na 
legislação. 

60    receitaTotal ideEstabelecimento G - 1-1 - - Registro que totaliza a receita auferida nos eventos realizados. 
61    vlrReceitaTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita bruta 

Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotalArrecadado} 
de{receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceitas} que 
estejam vinculados ao mesmo estabelecimento 

62    vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor total da receita destinada aos clubes participantes. 
63    vlrRetidoParcelamento receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor retido do clube para a amortização do parcelamento 
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especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. 
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S-2100 - Evento Cadastramento Inicial do Vínculo 
 

O Leiaute apresentado neste documento refere-se ao arquivo de evento que será enviado pela empresa no início 
da implantação do eSocial, servindo de base para construção do "Registro de Eventos Trabalhistas", o qual será 
utilizado para validação dos eventos de folha de pagamento e demais eventos enviados posteriormente. 
 
Para cada vínculo trabalhista existente na empresa na data de implantação do eSocial deverá ser gerado um 
arquivo correspondente, contendo as informações cadastrais e contratuais atualizadas até a data de envio do 
arquivo. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtCadInicial eSocial 2 Evento Cadastramento Inicial do 

Vínculo 
1-1 Id O 

ideEvento evtCadInicial 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtCadInicial 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

trabalhador evtCadInicial 3 Grupo de Informações do Trabalhador 1-1 cpfTrab O 
nascimento trabalhador 4 Grupo de informações do nascimento 

do trabalhador 
1-1 - O 

documentos trabalhador 4 Informações dos documentos pessoais 
do trabalhador 

0-1 - OC 

CTPS documentos 5 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social 

0-1 - O 

RIC documentos 5 Registro de Identificação Civil 0-1 - OC 
RG documentos 5 Informações do Registro Geral (RG) 0-1 - OC 

RNE documentos 5 Informações do Registro Nacional de 
Estrangeiro 

0-1 - OC 

OC documentos 5 Informações do número de registro em 
Órgão de Classe (OC) 

0-1 - OC 

CNH documentos 5 Informações da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 

0-1 - OC 

endereco trabalhador 4 Endereço do Trabalhador 1-1 - O 
brasil endereco 5 Endereço no Brasil 0-1 - OC 

exterior endereco 5 Endereço no Exterior 0-1 - OC 
trabEstrangeiro trabalhador 4 Informações do Trabalhador 

Estrangeiro 
0-1 - OC 

infoDeficiencia trabalhador 4 Pessoa com Deficiência 0-1 - OC 
dependente trabalhador 4 Informações dos dependentes 0-50 tpDep, nomeDep, 

dtNascto 
OC 

aposentadoria trabalhador 4 Informação de aposentadoria do 
trabalhador 

1-1 - O 

contato trabalhador 4 Informações de Contato 0-1 - OC 
vinculo evtCadInicial 3 Informações do Vínculo 1-1 matricula O 
contrato vinculo 4 Informações do Contrato de Trabalho 1-1 - O 

remuneracao contrato 5 Informações da remuneração e 
periodicidade de pagamento 

1-1 - O 

duracao contrato 5 Duração do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
trabTemporario contrato 5 Dados sobre trabalho temporário 0-1 - OC 
ideTomadorServ trabTemporario 6 Identifica a empresa contratante para a 

qual o trabalhador temporário será 
alocado.  

1-1 - O 

ideTrabSubstituido trabTemporario 6 Identificação do trabalhador 
substituído 

0-1 - O (se {motivoContratacao} 
= 1) 

N (nos demais casos) 
localTrabalho contrato 5 Informações do local de trabalho 1-1 - O 
horContratual contrato 5 Informações do Horário Contratual do 

Trabalhador 
0-1 - O (se {tpRegimeJor} = [1]) 

N (nos demais casos) 
horario horContratual 6 Informações diárias do horário 

contratual 
1-N dia, codHorContratual O 

infoAtivDesemp contrato 5 Atividades desempenhadas pelo 
trabalhador 

0-1 - OC 

descAtividade infoAtivDesemp 6 Descrição das Atividades 
Desempenhadas 

0-99 descAtivDesemp O 

filiacaoSindical contrato 5 Filiação Sindical do Trabalhador 0-1 - OC 
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alvaraJudicial contrato 5 Dados do Alvará Judicial 0-1 - O (se idade na data de 
admissão for menor que 14 

anos, em qualquer 
categoria, ou se idade maior 
que 14 e menor que 16 em 

categoria diferente de 
"Aprendiz") 

N (nas demais situações) 
FGTS vinculo 4 Informações do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço 
1-1 - O 

sucessaoVinc vinculo 4 Grupo de informações da sucessão de 
vínculo trabalhista 

0-1 - O (se {tpAdmissao} for 
igual [2,3]) 

N (nos demais casos) 
cessaoTrab vinculo 4 Grupo de informações de cessão de 

trabalhador 
0-1 - O (se {tpAdmissao} igual a 

[4]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-2100 - Evento Cadastramento Inicial do Vínculo 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtCadInicial eSocial G - 1-1 - - Evento Cadastramento Inicial do Vínculo 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB 
REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES 
REGRA_ADMISSAO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS 
REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB 
REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS 
REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_CEDIDO 
REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_SUCESSAO 
REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO 
REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA 
REGRA_ADMISSAO_LOTACAO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DTADMISSAO 
REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DTADMISSAO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtCadInicial A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtCadInicial A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtCadInicial G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtCadInicial G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
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CPF válido. 
15   trabalhador evtCadInicial G - 1-1 - - Grupo de Informações do Trabalhador 
16   cpfTrab trabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab trabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   nomeTrab trabalhador E C 1-1 060 - Nome do Trabalhador 
19   sexo trabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador: 

M - Masculino 
F - Feminino 
Valores Válidos: M, F 

20   racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Indígena 
2 - Branca 
4 - Negra 
6 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 
8 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, 
mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça) 
9 - Não informado 
Valores Válidos: 1, 2, 4, 6, 8, 9 

21   estadoCivil trabalhador E N 1-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Solteiro 
2 - Casado 
3 - Separado 
4 - Divorciado 
5 - Viúvo 
6 - União Estável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

22   grauInstrucao trabalhador E N 1-1 002 - Grau de instrução do trabalhador, conforme tabela: 
01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido 
instrução, não se alfabetizou; 
02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª 
série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola 
regular; 
03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 
04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 
5ª a 8ª série) 
05 - Ensino Fundamental Completo; 
06 - Ensino Médio incompleto; 
07 - Ensino Médio completo; 
08 - Educação Superior incompleta; 
09 - Educação Superior completa; 
10 - Pós-Graduação completa; 
11 - Mestrado completo; 
12 - Doutorado completo; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

23    nascimento trabalhador G - 1-1 - - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 
24    dtNascto nascimento E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
25    codMunicipio nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

26    uf nascimento E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

27    paisNascto nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, 
conforme tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

28    paisNacionalidade nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nacionalidade do 
trabalhador, conforme  tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

29    nomeMae nascimento E C 0-1 060 - Nome da mãe do trabalhador 
30    nomePai nascimento E C 0-1 060 - Nome do Pai do Trabalhador 
31    documentos trabalhador G - 0-1 - - Informações dos documentos pessoais do trabalhador 
32     CTPS documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
33     nrCtps CTPS E C 1-1 011 - Número da carteira de trabalho e Previdência Social do 

trabalhador - CTPS. 
34     serieCtps CTPS E C 1-1 005 - Número de série da CTPS. 
35     ufCtps CTPS E C 1-1 002 - UF da expedição da CTPS. 

Validação: Deve ser uma UF válida. 
36     RIC documentos G - 0-1 - - Informações do Registro de Identificação Civil 
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37     nrRic RIC E N 1-1 014 - Número do RIC 
38     orgaoEmissor RIC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
39     dtExpedicao RIC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
40     RG documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Geral (RG) 
41     nrRg RG E C 1-1 014 - Número do RG 
42     orgaoEmissor RG E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
43     dtExpedicao RG E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
44     RNE documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Nacional de Estrangeiro 
45     nrRne RNE E C 1-1 014 - Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros 
46     orgaoEmissor RNE E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
47     dtExpedicao RNE E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
48     OC documentos G - 0-1 - - Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) 
49     nrOc OC E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
50     orgaoEmissor OC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
51     dtExpedicao OC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
52     dtValidade OC E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
53     CNH documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
54     nrCnh CNH E N 1-1 014 - Número da CNH 
55     orgaoEmissor CNH E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
56     dtExpedicao CNH E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
57     dtValidade CNH E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
58    endereco trabalhador CG - 1-1 - - Grupo de informações do endereço do Trabalhador 
59     brasil endereco G - 0-1 - - Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. 
60     tpLogradouro brasil E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 

Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 
61     descLogradouro brasil E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
62     nrLogradouro brasil E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
63     complemento brasil E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
64     bairro brasil E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
65     cep brasil E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
66     codMunicipio brasil E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

67     uf brasil E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

68     exterior endereco G - 0-1 - - Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. 
69     paisResidencia exterior E N 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 22. 

Validação: Deve ser um codigo existente na tabela 
70     descLogradouro exterior E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
71     nrLogradouro exterior E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
72     complemento exterior E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
73     bairro exterior E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
74     nomeCidade exterior E C 1-1 030 - Nome da Cidade 
75     codPostal exterior E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 
76    trabEstrangeiro trabalhador G - 0-1 - - Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro 
77    dtChegada trabEstrangeiro E D 1-1 - - Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de 

estrangeiro 
78    dtNaturalizacao trabEstrangeiro E D 0-1 - - Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro 

naturalizado 
79    casadoBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Condição de casado com brasileiro(s) em caso de trabalhador 

estrangeiro, conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

80    filhosBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros, 
conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

81    infoDeficiencia trabalhador G - 0-1 - - Pessoa com Deficiência 
82    defFisica infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Física: 

S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

83    defVisual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência visual: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

84    defAuditiva infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência auditiva: 
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S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

85    defMental infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Mental: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

86    defIntelectual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Intelectual: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

87    reabilitado infoDeficiencia E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 
trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 
avaliação profissional ou por processo de reabilitação funcional, 
foi considerado apto a retornar ao trabalho: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

88    observacao infoDeficiencia E C 0-1 255 - Observação 
89    dependente trabalhador G - 0-50 - - Informações dos dependentes 
90    tpDep dependente E N 1-1 002 - Tipo de dependente conforme tabela abaixo: 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou 
viva há mais de 5 (cinco) anos. 
02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 
03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola 
técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 
04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos. 
06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com 
idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de 
nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha 
detido sua guarda judicial até os 21 anos. 
07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
08 - Pais, avós e bisavós. 
09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e 
do qual detenha a guarda judicial. 
10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou 
curador. 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

91    nomeDep dependente E C 1-1 060 - Nome do Dependente 
92    dtNascto dependente E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
93    cpfDep dependente E N 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF 

Validação: Deve ser um número de CPF válido.  O número é 
obrigatório se for maior de dezoito anos. 

94    depIRRF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF. 
Valores Válidos: S, N 

95    depSF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício 
de salário-família. 
Valores Válidos: S, N 

96    aposentadoria trabalhador G - 1-1 - - Informação de aposentadoria do trabalhador 
97    trabAposentado aposentadoria E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário 

da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

98    contato trabalhador G - 0-1 - - Informações de Contato 
99    fonePrincipal contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD.   

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

100    foneAlternativo contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

101    emailPrincipal contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
102    emailAlternativo contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
103   vinculo evtCadInicial G - 1-1 - - Grupo de informações do vínculo 
104   matricula vinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
105   dtAdmissao vinculo E D 1-1 - - Preencher com a data de admissão do trabalhador no respectivo 

vínculo. 
Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do 
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trabalhador. 
106   tpAdmissao vinculo E N 1-1 001 - Tipo de admissão do trabalhador, conforme tabela abaixo: 

1 - Admissão; 
2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 
3 - Admissão por sucessão, incorporação, cisão ou fusão. 
4 - Trabalhador Cedido 
Validação: Se for igual a [2,3] é obrigatório o preenchimento do 
registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista.   Se for igual a [4] 
é obrigatório do registro de informações da cessão do 
trabalhador. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

107   indAdmissao vinculo E N 1-1 001 - Indicativo de Admissão: 
1 - Normal; 
2 - Decorrente de Ação Fiscal; 
3 - Decorrente de Decisão Judicial. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

108   indPrimeiroEmprego vinculo E C 1-1 001 - Indicar se trata-se do primeiro emprego do trabalhador. 
Validação: Não pode ser igual a "S" se já existir evento de 
admissão em outro empregador para o mesmo trabalhador. 
Valores Válidos: S, N 

109    contrato vinculo G - 1-1 - - Informações do Contrato de Trabalho 
110    tpRegimeTrab contrato E N 1-1 001 - Tipo de regime trabalhista 

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho 
2 - RJU - Regime Jurídico Único 
3 - RJP - Regime Jurídico Próprio 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

111    tpRegimePrev contrato E N 1-1 001 - Tipo de regime previdenciário conforme tabela abaixo: 
1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social 
2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 
3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

112    tpRegimeJor contrato E N 1-1 001 - Identifica o regime de jornada do empregado: 
1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 
2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da 
CLT; 
3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

113    natAtividade contrato E N 1-1 001 - Natureza da atividade, conforme tabela abaixo: 
1 - Trabalho Urbano 
2 - Trabalho Rural 
Valores Válidos: 1, 2 

114    codCateg contrato E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve existir na tabela de categorias (tabela 1).  Se a 
categoria for relativa a "aprendiz" ([103]), a idade do 
trabalhador deve estar entre 14 e 24 anos.   Se for maior que 24 
anos, a categoria deve ser aceita apenas se forem preenchidas as 
informações do grupo {infoDeficiencia}. 

115    codFuncao contrato E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
116    codCargo contrato E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
117    codCBO contrato E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
118    dataBase contrato E N 0-1 002 - Mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador. 
Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor 
ou igual a 12. 

119     remuneracao contrato G - 1-1 - - Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 
120     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
121     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

122     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

123     duracao contrato G - 1-1 - - Duração do Contrato de Trabalho 
124     tpContrato duracao E N 1-1 001 - Tipo de contrato de trabalho conforme tabela abaixo: 

1 - Prazo indeterminado; 
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2 - Prazo determinado. 
Valores Válidos: 1, 2 

125     dtTermino duracao E D 0-1 - - Data do Término 
Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

126     trabTemporario contrato G - 0-1 - - Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na 
contratação de trabalhador temporário. 

127     motivoContratacao trabTemporario E N 1-1 001 - Motivo da contratação de trabalhador temporário: 
1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal 
regular; 
2 - Acréscimo extraordinário de serviços. 
Valores Válidos: 1, 2 

128      ideTomadorServ trabTemporario G - 1-1 - - Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador 
temporário será alocado. 

129      tpInscricao ideTomadorServ E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). 

130      nrInscricao ideTomadorServ E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contratante dos serviços, 
conforme indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser um CNPJ ou CPF 
válido, conforme o {tpInscricao} indicado. 

131      ideTrabSubstituido trabTemporario G - 0-1 - - Identificação do trabalhador substituído.  O preenchimento é 
obrigatório se o {motivoContratacao} for igual a [1]. 

132      cpfTrabSubstituido ideTrabSubstituido E C 1-1 011 - Cpf do trabalhador substituído. 
Validação: Deve ser um CPF válido. 

133      
matricTrabSubstituido 

ideTrabSubstituido E C 1-1 030 - Matrícula do trabalhador que está sendo substituído 

134     localTrabalho contrato G - 1-1 - - Informações do local de trabalho 
135     tpInscricao localTrabalho E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
136     nrInscricao localTrabalho E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO, CAEPF, CPF) 

137     codLotacao localTrabalho E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 
(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  
Validação: Deve ser um código existente na tabela de 
LOTACOES. 

138     descComplementar localTrabalho E C 0-1 080 - Descrição complementar do local de trabalho. 
139     horContratual contrato G - 0-1 - - Informações do Horário Contratual do Trabalhador.   O 

preenchimento é obrigatório se {tpRegimeJor} = [1]. 
140     qtdHorasSemanal horContratual E N 1-1 004 - Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do 

trabalhador 
141     tpJornada horContratual E N 1-1 001 - Tipo da Jornada: 

1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um 
horário por dia da semana e folga fixa; 
2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, 
permutas, horários rotativos, etc.); 
Valores Válidos: 1, 2 

142     descTpJornada horContratual E C 0-1 100 - Descrição do tipo de jornada. 
Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2] 

143      horario horContratual G - 1-N - - Informações diárias do horário contratual 
144      dia horario E N 1-1 001 - Preencher com o código relativo ao dia do horário: 

1 - Segunda-Feira; 
2 - Terça-Feira; 
3 - Quarta-Feira; 
4 - Quinta-Feira; 
5 - Sexta-Feira; 
6 - Sábado; 
7 - Domingo; 
8 - Dia variável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

145      codHorContratual horario E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 
Contratual. 
Validação: Deve existir na tabela de horários/turnos de trabalho 

146     infoAtivDesemp contrato G - 0-1 - - Atividades desempenhadas pelo trabalhador 
147      descAtividade infoAtivDesemp G - 0-99 - - Descrição das Atividades Desempenhadas 
148      descAtivDesemp descAtividade E C 1-1 400 - Descrição da atividade desempenhada.   Deve ser informado um 

registro para cada uma das atividades desempenhadas pelo 
trabalhador. 

149     filiacaoSindical contrato G - 0-1 - - Filiação Sindical do Trabalhador 
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150     cnpjSindTrabalhador filiacaoSindical E N 1-1 014 - preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador 
encontra-se filiado. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido. 

151     alvaraJudicial contrato G - 0-1 - - Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em 
caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer 
categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria 
diferente de "Aprendiz". 

152     nrProcJud alvaraJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na 
tabela de PROCESSOS. 

153    FGTS vinculo G - 1-1 - - Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
154    optanteFGTS FGTS E N 1-1 001 - Opção pelo FGTS: 

1 - Optante; 
2 - Não Optante 
Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o 
campo deve ser preenchido como "Optante" 

155    dtOpcaoFGTS FGTS E D 0-1 - - Informar a data de opção pelo FGTS do trabalhador 
Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador 
"Optante" pelo FGTS.   A data de opção deve ser sempre igual 
ou posterior a data de admissão.  Caso a data de admissão seja 
posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de 
admissão. 

156    sucessaoVinc vinculo G - 0-1 - - Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista 
157    cnpjEmpregadorAnterior sucessaoVinc E N 1-1 014 - Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do 
CNPJ do declarante 

158    matriculaAnterior sucessaoVinc E C 1-1 030 - Matrícula do trabalhador no empregador anterior. 
159    dtInicioVinculo sucessaoVinc E D 1-1 - - Data de início do vínculo trabalhista. 

Validação: Deve ser uma data anterior a Data de Admissão do 
Trabalhador 

160    observacao sucessaoVinc E C 0-1 255 - Observação 
161    cessaoTrab vinculo G - 0-1 - - Grupo de informações de cessão de trabalhador 
162    cnpjCedente cessaoTrab E N 1-1 014 - Informar o CNPJ da empresa cedente 

Validação: Deve ser  um CNPJ válido, com raiz diferente da 
empresa declarante 

163    matriculaCedente cessaoTrab E C 1-1 030 - Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem 
(Cedente) 

164    dtAdmissaoCedente cessaoTrab E D 1-1 - - Preencher com a data de admissão do trabalhador na 
empregador de origem (Cedente) 
Validação: Deve ser uma data anterior a data de admissão 
informada no evento 

165    infoOnus cessaoTrab E N 1-1 001 - Ônus da Cessão: 
1 - Ônus do Cedente; 
2 - Ônus do Cessionário; 
3 - Ônus do Cedente e Cessionário; 
Valores Válidos: 1, 2, 3 
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S-2200 - Evento Admissão 
 

Este evento se destina a registrar a admissão do trabalhador na empresa. Trata-se do primeiro evento relativo a 
um determinado "vínculo". Pode ocorrer também quando o trabalhador é transferido de uma empresa do 
mesmo grupo econômico ou em decorrência de uma sucessão, fusão ou incorporação. 
 
Um mesmo trabalhador pode ter mais de um vínculo com o mesmo empregador, inclusive vínculos 
concomitantes.  Neste caso, para cada vínculo deverá haver o envio de um evento de admissão correspondente, 
com atribuição, pela empresa, de diferentes MATRICULAS para identificação de cada vínculo. 
 
A MATRÍCULA do empregado deve ser um número único que identifique um determinado vínculo trabalhista 
entre o empregado e o empregador.   Nesse sentido, um vínculo trabalhista se inicia com a admissão e se 
encerra com o desligamento do trabalhador.   Transferências do empregado entre departamentos ou 
estabelecimentos da própria empresa não encerram um vínculo trabalhista e, portanto, não alteram a matrícula 
do empregado. 
 
O evento admissão deve ser transmitido em período anterior ao início da atividade do trabalhador.   O arquivo 
somente poderá ser enviado em data igual ou posterior a data base definida para início do eSocial. 
 
A retificação de evento de admissão é permitida quando ainda não houver sido enviado qualquer evento 
posterior para o mesmo vínculo, e também não tenha sido enviado qualquer arquivo de folha de pagamento 
relativo a período igual ou posterior a data de admissão informada no evento original.    Nos casos de 
retificação de evento de admissão em que já foi efetuado envio posterior de outros eventos (para o mesmo 
trabalhador) ou de arquivo de folha de pagamento (em períodos posteriores à admissão do trabalhador), deverá 
ser observada a necessidade de retificação de eventos e/ou de folhas de pagamento, de forma a manter a 
integridade das informações. 
 
A retificação deverá sempre referir-se ao mesmo trabalhador que consta no arquivo originalmente enviado.   
Em caso de envio indevido de evento de admissão, o evento poderá ser CANCELADO, desde que não tenham 
sido enviados eventos posteriores para o mesmo vínculo. 
 
O envio de evento de admissão em períodos anteriores poderá acarretar na necessidade de retificação dos 
arquivos de folha de pagamento já enviados.   Neste caso, para manter a integridade dos dados do Registro 
Eletrônico com as informações da folha de pagamento, o evento só será considerado válido após a retificação 
dos referidos arquivos. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAdmissao eSocial 2 Evento Admissão 1-1 Id O 

ideEvento evtAdmissao 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAdmissao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

trabalhador evtAdmissao 3 Grupo de Informações do Trabalhador 1-1 cpfTrab O 
nascimento trabalhador 4 Grupo de informações do nascimento 

do trabalhador 
1-1 - O 

documentos trabalhador 4 Informações dos documentos pessoais 
do trabalhador 

0-1 - OC 

CTPS documentos 5 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social 

0-1 - O 

RIC documentos 5 Registro de Identificação Civil 0-1 - OC 
RG documentos 5 Informações do Registro Geral (RG) 0-1 - OC 

RNE documentos 5 Informações do Registro Nacional de 
Estrangeiro 

0-1 - OC 
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OC documentos 5 Informações do número de registro em 
Órgão de Classe (OC) 

0-1 - OC 

CNH documentos 5 Informações da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 

0-1 - OC 

endereco trabalhador 4 Endereço do Trabalhador 1-1 - O 
brasil endereco 5 Endereço no Brasil 0-1 - OC 

exterior endereco 5 Endereço no Exterior 0-1 - OC 
trabEstrangeiro trabalhador 4 Informações do Trabalhador 

Estrangeiro 
0-1 - OC 

infoDeficiencia trabalhador 4 Pessoa com Deficiência 0-1 - OC 
dependente trabalhador 4 Informações dos dependentes 0-50 tpDep, nomeDep, 

dtNascto 
OC 

aposentadoria trabalhador 4 Informação de aposentadoria do 
trabalhador 

1-1 - O 

contato trabalhador 4 Informações de Contato 0-1 - OC 
vinculo evtAdmissao 3 Informações do Vínculo 1-1 - O 

infoContrato vinculo 4 Informações do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
remuneracao infoContrato 5 Informações da remuneração e 

periodicidade de pagamento 
1-1 - O 

duracao infoContrato 5 Duração do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
trabTemporario infoContrato 5 Dados sobre trabalho temporário 0-1 - OC 
ideTomadorServ trabTemporario 6 Identifica a empresa contratante para a 

qual o trabalhador temporário será 
alocado.  

1-1 - O 

ideTrabSubstituido trabTemporario 6 Identificação do trabalhador 
substituído 

0-1 - O (se {motivoContratacao} 
= 1) 

N (nos demais casos) 
localTrabalho infoContrato 5 Informações do local de trabalho 1-1 - O 
horContratual infoContrato 5 Informações do Horário Contratual do 

Trabalhador 
0-1 - O (se {tpRegimeJor} = [1]) 

N (nos demais casos) 
horario horContratual 6 Informações diárias do horário 

contratual 
1-N dia, codHorContratual O 

infoAtivDesemp infoContrato 5 Atividades desempenhadas pelo 
trabalhador 

0-1 - OC 

descAtividade infoAtivDesemp 6 Descrição das Atividades 
Desempenhadas 

0-99 descAtivDesemp O 

filiacaoSindical infoContrato 5 Filiação Sindical do Trabalhador 0-1 - OC 
alvaraJudicial infoContrato 5 Dados do Alvará Judicial 0-1 - O (se idade na data de 

admissão for menor que 14 
anos, em qualquer 

categoria, ou se idade maior 
que 14 e menor que 16 em 

categoria diferente de 
"Aprendiz") 

N (nas demais situações) 
FGTS vinculo 4 Informações do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço 
1-1 - O 

sucessaoVinc vinculo 4 Grupo de informações da sucessão de 
vínculo trabalhista 

0-1 - O (se {tpAdmissao} for 
igual [2,3]) 

N (nos demais casos) 
cessaoTrab vinculo 4 Grupo de informações de cessão de 

trabalhador 
0-1 - O (se {tpAdmissao} igual a 

[4]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-2200 - Evento Admissão 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAdmissao eSocial G - 1-1 - - Evento Admissão 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB 
REGRA_EXIBE_ALERTA_EVENTO_FORA_DO_PRAZO 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS 
REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES 
REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ESOCIAL 
REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB 
REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS 
REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_CEDIDO 
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REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_SUCESSAO 
REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO 
REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA 
REGRA_ADMISSAO_LOTACAO_COMPAT_CLASSTRIB 
REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DTADMISSAO 
REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DTADMISSAO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAdmissao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAdmissao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAdmissao G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAdmissao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   trabalhador evtAdmissao G - 1-1 - - Grupo de Informações do Trabalhador 
16   cpfTrab trabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab trabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   nomeTrab trabalhador E C 1-1 060 - Nome do Trabalhador 
19   sexo trabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador: 

M - Masculino 
F - Feminino 
Valores Válidos: M, F 

20   racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Indígena 
2 - Branca 
4 - Negra 
6 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 
8 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, 
mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça) 
9 - Não informado 
Valores Válidos: 1, 2, 4, 6, 8, 9 

21   estadoCivil trabalhador E N 1-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Solteiro 
2 - Casado 
3 - Separado 
4 - Divorciado 
5 - Viúvo 
6 - União Estável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

22   grauInstrucao trabalhador E N 1-1 002 - Grau de instrução do trabalhador, conforme tabela: 
01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido 
instrução, não se alfabetizou; 
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02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª 
série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola 
regular; 
03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 
04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 
5ª a 8ª série) 
05 - Ensino Fundamental Completo; 
06 - Ensino Médio incompleto; 
07 - Ensino Médio completo; 
08 - Educação Superior incompleta; 
09 - Educação Superior completa; 
10 - Pós-Graduação completa; 
11 - Mestrado completo; 
12 - Doutorado completo; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

23    nascimento trabalhador G - 1-1 - - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 
24    dtNascto nascimento E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
25    codMunicipio nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

26    uf nascimento E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

27    paisNascto nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, 
conforme tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

28    paisNacionalidade nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nacionalidade do 
trabalhador, conforme  tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

29    nomeMae nascimento E C 0-1 060 - Nome da mãe do trabalhador 
30    nomePai nascimento E C 0-1 060 - Nome do Pai do Trabalhador 
31    documentos trabalhador G - 0-1 - - Informações dos documentos pessoais do trabalhador 
32     CTPS documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
33     nrCtps CTPS E C 1-1 011 - Número da carteira de trabalho e Previdência Social do 

trabalhador - CTPS. 
34     serieCtps CTPS E C 1-1 005 - Número de série da CTPS. 
35     ufCtps CTPS E C 1-1 002 - UF da expedição da CTPS. 

Validação: Deve ser uma UF válida. 
36     RIC documentos G - 0-1 - - Informações do Registro de Identificação Civil 
37     nrRic RIC E N 1-1 014 - Número do RIC 
38     orgaoEmissor RIC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
39     dtExpedicao RIC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
40     RG documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Geral (RG) 
41     nrRg RG E C 1-1 014 - Número do RG 
42     orgaoEmissor RG E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
43     dtExpedicao RG E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
44     RNE documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Nacional de Estrangeiro 
45     nrRne RNE E C 1-1 014 - Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros 
46     orgaoEmissor RNE E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
47     dtExpedicao RNE E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
48     OC documentos G - 0-1 - - Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) 
49     nrOc OC E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
50     orgaoEmissor OC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
51     dtExpedicao OC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
52     dtValidade OC E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
53     CNH documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
54     nrCnh CNH E N 1-1 014 - Número da CNH 
55     orgaoEmissor CNH E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
56     dtExpedicao CNH E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
57     dtValidade CNH E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
58    endereco trabalhador CG - 1-1 - - Grupo de informações do endereço do Trabalhador 
59     brasil endereco G - 0-1 - - Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. 
60     tpLogradouro brasil E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 

Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 
61     descLogradouro brasil E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
62     nrLogradouro brasil E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
63     complemento brasil E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
64     bairro brasil E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
65     cep brasil E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
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66     codMunicipio brasil E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 
IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

67     uf brasil E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

68     exterior endereco G - 0-1 - - Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. 
69     paisResidencia exterior E N 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 22. 

Validação: Deve ser um codigo existente na tabela 
70     descLogradouro exterior E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
71     nrLogradouro exterior E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
72     complemento exterior E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
73     bairro exterior E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
74     nomeCidade exterior E C 1-1 030 - Nome da Cidade 
75     codPostal exterior E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 
76    trabEstrangeiro trabalhador G - 0-1 - - Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro 
77    dtChegada trabEstrangeiro E D 1-1 - - Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de 

estrangeiro 
78    dtNaturalizacao trabEstrangeiro E D 0-1 - - Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro 

naturalizado 
79    casadoBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Condição de casado com brasileiro(s) em caso de trabalhador 

estrangeiro, conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

80    filhosBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros, 
conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

81    infoDeficiencia trabalhador G - 0-1 - - Pessoa com Deficiência 
82    defFisica infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Física: 

S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

83    defVisual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência visual: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

84    defAuditiva infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência auditiva: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

85    defMental infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Mental: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

86    defIntelectual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Intelectual: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

87    reabilitado infoDeficiencia E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 
trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 
avaliação profissional ou por processo de reabilitação funcional, 
foi considerado apto a retornar ao trabalho: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

88    observacao infoDeficiencia E C 0-1 255 - Observação 
89    dependente trabalhador G - 0-50 - - Informações dos dependentes 
90    tpDep dependente E N 1-1 002 - Tipo de dependente conforme tabela abaixo: 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou 
viva há mais de 5 (cinco) anos. 
02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 
03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola 
técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 
04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos. 
06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com 
idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de 
nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha 
detido sua guarda judicial até os 21 anos. 
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07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
08 - Pais, avós e bisavós. 
09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e 
do qual detenha a guarda judicial. 
10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou 
curador. 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

91    nomeDep dependente E C 1-1 060 - Nome do Dependente 
92    dtNascto dependente E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
93    cpfDep dependente E N 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF 

Validação: Deve ser um número de CPF válido.  O número é 
obrigatório se for maior de dezoito anos. 

94    depIRRF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF. 
Valores Válidos: S, N 

95    depSF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício 
de salário-família. 
Valores Válidos: S, N 

96    aposentadoria trabalhador G - 1-1 - - Informação de aposentadoria do trabalhador 
97    trabAposentado aposentadoria E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário 

da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

98    contato trabalhador G - 0-1 - - Informações de Contato 
99    fonePrincipal contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD.   

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

100    foneAlternativo contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

101    emailPrincipal contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
102    emailAlternativo contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
103   vinculo evtAdmissao G - 1-1 - - Grupo de informações do vínculo 
104   matricula vinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
105   dtAdmissao vinculo E D 1-1 - - Preencher com a data de admissão do trabalhador no respectivo 

vínculo. 
Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do 
trabalhador. 

106   tpAdmissao vinculo E N 1-1 001 - Tipo de admissão do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Admissão; 
2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 
3 - Admissão por sucessão, incorporação, cisão ou fusão. 
4 - Trabalhador Cedido 
Validação: Se for igual a [2,3] é obrigatório o preenchimento do 
registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista.   Se for igual a [4] 
é obrigatório do registro de informações da cessão do 
trabalhador. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

107   indAdmissao vinculo E N 1-1 001 - Indicativo de Admissão: 
1 - Normal; 
2 - Decorrente de Ação Fiscal; 
3 - Decorrente de Decisão Judicial. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

108   indPrimeiroEmprego vinculo E C 1-1 001 - Indicar se trata-se do primeiro emprego do trabalhador. 
Validação: Não pode ser igual a "S" se já existir evento de 
admissão em outro empregador para o mesmo trabalhador. 
Valores Válidos: S, N 

109    infoContrato vinculo G - 1-1 - - Informações do Contrato de Trabalho 
110    tpRegimeTrab infoContrato E N 1-1 001 - Tipo de regime trabalhista 

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho 
2 - RJU - Regime Jurídico Único 
3 - RJP - Regime Jurídico Próprio 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

111    tpRegimePrev infoContrato E N 1-1 001 - Tipo de regime previdenciário conforme tabela abaixo: 
1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social 
2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 
3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

112    tpRegimeJor infoContrato E N 1-1 001 - Identifica o regime de jornada do empregado: 
1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 
2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da 
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CLT; 
3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

113    natAtividade infoContrato E N 1-1 001 - Natureza da atividade, conforme tabela abaixo: 
1 - Trabalho Urbano 
2 - Trabalho Rural 
Valores Válidos: 1, 2 

114    codCateg infoContrato E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve existir na tabela de categorias (tabela 1).  Se a 
categoria for relativa a "aprendiz" ([103]), a idade do 
trabalhador deve estar entre 14 e 24 anos.   Se for maior que 24 
anos, a categoria deve ser aceita apenas se forem preenchidas as 
informações do grupo {infoDeficiencia}. 

115    codFuncao infoContrato E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
116    codCargo infoContrato E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
117    codCBO infoContrato E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
118    dataBase infoContrato E N 0-1 002 - Mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador. 
Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor 
ou igual a 12. 

119     remuneracao infoContrato G - 1-1 - - Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 
120     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
121     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

122     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

123     duracao infoContrato G - 1-1 - - Duração do Contrato de Trabalho 
124     tpContrato duracao E N 1-1 001 - Tipo de contrato de trabalho conforme tabela abaixo: 

1 - Prazo indeterminado; 
2 - Prazo determinado. 
Valores Válidos: 1, 2 

125     dtTermino duracao E D 0-1 - - Data do Término 
Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

126     trabTemporario infoContrato G - 0-1 - - Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na 
contratação de trabalhador temporário. 

127     motivoContratacao trabTemporario E N 1-1 001 - Motivo da contratação de trabalhador temporário: 
1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal 
regular; 
2 - Acréscimo extraordinário de serviços. 
Valores Válidos: 1, 2 

128      ideTomadorServ trabTemporario G - 1-1 - - Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador 
temporário será alocado. 

129      tpInscricao ideTomadorServ E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). 

130      nrInscricao ideTomadorServ E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contratante dos serviços, 
conforme indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser um CNPJ ou CPF 
válido, conforme o {tpInscricao} indicado. 

131      ideTrabSubstituido trabTemporario G - 0-1 - - Identificação do trabalhador substituído.  O preenchimento é 
obrigatório se o {motivoContratacao} for igual a [1]. 

132      cpfTrabSubstituido ideTrabSubstituido E C 1-1 011 - Cpf do trabalhador substituído. 
Validação: Deve ser um CPF válido. 

133      
matricTrabSubstituido 

ideTrabSubstituido E C 1-1 030 - Matrícula do trabalhador que está sendo substituído 

134     localTrabalho infoContrato G - 1-1 - - Informações do local de trabalho 
135     tpInscricao localTrabalho E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
136     nrInscricao localTrabalho E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
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contribuinte (CNPJ, CNO, CAEPF, CPF) 
137     codLotacao localTrabalho E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 

(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  
Validação: Deve ser um código existente na tabela de 
LOTACOES. 

138     descComplementar localTrabalho E C 0-1 080 - Descrição complementar do local de trabalho. 
139     horContratual infoContrato G - 0-1 - - Informações do Horário Contratual do Trabalhador.   O 

preenchimento é obrigatório se {tpRegimeJor} = [1]. 
140     qtdHorasSemanal horContratual E N 1-1 004 - Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do 

trabalhador 
141     tpJornada horContratual E N 1-1 001 - Tipo da Jornada: 

1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um 
horário por dia da semana e folga fixa; 
2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, 
permutas, horários rotativos, etc.); 
Valores Válidos: 1, 2 

142     descTpJornada horContratual E C 0-1 100 - Descrição do tipo de jornada. 
Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2] 

143      horario horContratual G - 1-N - - Informações diárias do horário contratual 
144      dia horario E N 1-1 001 - Preencher com o código relativo ao dia do horário: 

1 - Segunda-Feira; 
2 - Terça-Feira; 
3 - Quarta-Feira; 
4 - Quinta-Feira; 
5 - Sexta-Feira; 
6 - Sábado; 
7 - Domingo; 
8 - Dia variável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

145      codHorContratual horario E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 
Contratual. 
Validação: Deve existir na tabela de horários/turnos de trabalho 

146     infoAtivDesemp infoContrato G - 0-1 - - Atividades desempenhadas pelo trabalhador 
147      descAtividade infoAtivDesemp G - 0-99 - - Descrição das Atividades Desempenhadas 
148      descAtivDesemp descAtividade E C 1-1 400 - Descrição da atividade desempenhada.   Deve ser informado um 

registro para cada uma das atividades desempenhadas pelo 
trabalhador. 

149     filiacaoSindical infoContrato G - 0-1 - - Filiação Sindical do Trabalhador 
150     cnpjSindTrabalhador filiacaoSindical E N 1-1 014 - preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador 

encontra-se filiado. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido. 

151     alvaraJudicial infoContrato G - 0-1 - - Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em 
caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer 
categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria 
diferente de "Aprendiz". 

152     nrProcJud alvaraJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na 
tabela de PROCESSOS. 

153    FGTS vinculo G - 1-1 - - Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
154    optanteFGTS FGTS E N 1-1 001 - Opção pelo FGTS: 

1 - Optante; 
2 - Não Optante 
Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o 
campo deve ser preenchido como "Optante" 

155    dtOpcaoFGTS FGTS E D 0-1 - - Informar a data de opção pelo FGTS do trabalhador 
Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador 
"Optante" pelo FGTS.   A data de opção deve ser sempre igual 
ou posterior a data de admissão.  Caso a data de admissão seja 
posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de 
admissão. 

156    sucessaoVinc vinculo G - 0-1 - - Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista 
157    cnpjEmpregadorAnterior sucessaoVinc E N 1-1 014 - Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do 
CNPJ do declarante 

158    matriculaAnterior sucessaoVinc E C 1-1 030 - Matrícula do trabalhador no empregador anterior. 
159    dtInicioVinculo sucessaoVinc E D 1-1 - - Data de início do vínculo trabalhista. 

Validação: Deve ser uma data anterior a Data de Admissão do 
Trabalhador 

160    observacao sucessaoVinc E C 0-1 255 - Observação 
161    cessaoTrab vinculo G - 0-1 - - Grupo de informações de cessão de trabalhador 
162    cnpjCedente cessaoTrab E N 1-1 014 - Informar o CNPJ da empresa cedente 

Validação: Deve ser  um CNPJ válido, com raiz diferente da 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

119/230 
 

empresa declarante 
163    matriculaCedente cessaoTrab E C 1-1 030 - Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem 

(Cedente) 
164    dtAdmissaoCedente cessaoTrab E D 1-1 - - Preencher com a data de admissão do trabalhador na 

empregador de origem (Cedente) 
Validação: Deve ser uma data anterior a data de admissão 
informada no evento 

165    infoOnus cessaoTrab E N 1-1 001 - Ônus da Cessão: 
1 - Ônus do Cedente; 
2 - Ônus do Cessionário; 
3 - Ônus do Cedente e Cessionário; 
Valores Válidos: 1, 2, 3 
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S-2220 - Alteração de Dados Cadastrais 
 

As modificações de dados cadastrais do trabalhador, tais como: documentação pessoal, endereço, escolaridade, 
estado civil, contato, etc. são informadas através deste evento, o qual deve ser utilizado tanto para segurados 
"empregados", quanto para outros trabalhadores sem vínculo de emprego (avulsos, diretores não empregados, 
cooperados, etc.), cuja informação foi enviada originalmente através do evento específico de "Trabalhador Sem 
Vínculo - Início". 
 
O evento não deve ser utilizado em caso de alteração de informações relativas ao vínculo de trabalho, tais 
como, remuneração, jornada de trabalho, etc, situação em que é necessário o envio de evento específico de 
alteração de dados contratuais. 
 
É permitida a retificação do evento, desde que o evento a ser retificado tenha sido o último evento deste tipo 
(alteração de dados cadastrais) enviado para o trabalhador.  Em todo caso, assim como para os demais arquivos 
de retificação de eventos, a retificação deve sempre se referir ao mesmo trabalhador indicado no evento 
original. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAltCadastral eSocial 2 Evento Alteração Cadastral do 

Trabalhador 
1-1 Id O 

ideEvento evtAltCadastral 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAltCadastral 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideTrabalhador evtAltCadastral 3 Identificação do Trabalhador 1-1 cpfTrab O 
alteracao evtAltCadastral 3 Alteração de Dados Cadastrais do 

Trabalhador 
1-1 - O 

dadosTrabalhador alteracao 4 Informações Pessoais do Trabalhador 1-1 - O 
nascimento dadosTrabalhador 5 Grupo de informações do nascimento 

do trabalhador 
1-1 - O 

documentos dadosTrabalhador 5 Informações dos documentos pessoais 
do trabalhador 

0-1 - OC 

CTPS documentos 6 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social 

0-1 - O 

RIC documentos 6 Registro de Identificação Civil 0-1 - OC 
RG documentos 6 Informações do Registro Geral (RG) 0-1 - OC 

RNE documentos 6 Informações do Registro Nacional de 
Estrangeiro 

0-1 - OC 

OC documentos 6 Informações do número de registro em 
Órgão de Classe (OC) 

0-1 - OC 

CNH documentos 6 Informações da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 

0-1 - OC 

endereco dadosTrabalhador 5 Endereço do Trabalhador 1-1 - O 
brasil endereco 6 Endereço no Brasil 0-1 - OC 

exterior endereco 6 Endereço no Exterior 0-1 - OC 
trabEstrangeiro dadosTrabalhador 5 Informações do Trabalhador 

Estrangeiro 
0-1 - OC 

infoDeficiencia dadosTrabalhador 5 Pessoa com Deficiência 0-1 - OC 
dependente dadosTrabalhador 5 Informações dos dependentes 0-50 tpDep, nomeDep, 

dtNascto 
OC 

aposentadoria dadosTrabalhador 5 Informação de aposentadoria do 
trabalhador 

1-1 - O 

contato dadosTrabalhador 5 Informações de Contato 0-1 - OC 
 
 

Registros do evento S-2220 - Alteração de Dados Cadastrais 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAltCadastral eSocial G - 1-1 - - Evento Alteração Cadastral do Trabalhador 

Regras de Validação:  
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REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_TRABALHADOR 
REGRA_ALTERACAO_NIS_TRABALHADOR 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAltCadastral A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAltCadastral A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAltCadastral G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAltCadastral G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideTrabalhador evtAltCadastral G - 1-1 - - Identificação do Trabalhador 
16   cpfTrab ideTrabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   alteracao evtAltCadastral G - 1-1 - - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
18   dtAlteracao alteracao E D 1-1 - - Preencher com a data da alteração das informações 
19    dadosTrabalhador alteracao G - 1-1 - - Informações Pessoais do Trabalhador 
20    nisTrab dadosTrabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

21    nomeTrab dadosTrabalhador E C 1-1 060 - Nome do Trabalhador 
22    sexo dadosTrabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador: 

M - Masculino 
F - Feminino 
Valores Válidos: M, F 

23    racaCor dadosTrabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Indígena 
2 - Branca 
4 - Negra 
6 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 
8 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, 
mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça) 
9 - Não informado 
Valores Válidos: 1, 2, 4, 6, 8, 9 

24    estadoCivil dadosTrabalhador E N 1-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Solteiro 
2 - Casado 
3 - Separado 
4 - Divorciado 
5 - Viúvo 
6 - União Estável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

25    grauInstrucao dadosTrabalhador E N 1-1 002 - Grau de instrução do trabalhador, conforme tabela: 
01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido 
instrução, não se alfabetizou; 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

122/230 
 

02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª 
série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola 
regular; 
03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 
04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 
5ª a 8ª série) 
05 - Ensino Fundamental Completo; 
06 - Ensino Médio incompleto; 
07 - Ensino Médio completo; 
08 - Educação Superior incompleta; 
09 - Educação Superior completa; 
10 - Pós-Graduação completa; 
11 - Mestrado completo; 
12 - Doutorado completo; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

26     nascimento dadosTrabalhador G - 1-1 - - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 
27     dtNascto nascimento E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
28     codMunicipio nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

29     uf nascimento E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

30     paisNascto nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, 
conforme tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

31     paisNacionalidade nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nacionalidade do 
trabalhador, conforme  tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

32     nomeMae nascimento E C 0-1 060 - Nome da mãe do trabalhador 
33     nomePai nascimento E C 0-1 060 - Nome do Pai do Trabalhador 
34     documentos dadosTrabalhador G - 0-1 - - Informações dos documentos pessoais do trabalhador 
35      CTPS documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
36      nrCtps CTPS E C 1-1 011 - Número da carteira de trabalho e Previdência Social do 

trabalhador - CTPS. 
37      serieCtps CTPS E C 1-1 005 - Número de série da CTPS. 
38      ufCtps CTPS E C 1-1 002 - UF da expedição da CTPS. 

Validação: Deve ser uma UF válida. 
39      RIC documentos G - 0-1 - - Informações do Registro de Identificação Civil 
40      nrRic RIC E N 1-1 014 - Número do RIC 
41      orgaoEmissor RIC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
42      dtExpedicao RIC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
43      RG documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Geral (RG) 
44      nrRg RG E C 1-1 014 - Número do RG 
45      orgaoEmissor RG E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
46      dtExpedicao RG E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
47      RNE documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Nacional de Estrangeiro 
48      nrRne RNE E C 1-1 014 - Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros 
49      orgaoEmissor RNE E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
50      dtExpedicao RNE E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
51      OC documentos G - 0-1 - - Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) 
52      nrOc OC E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
53      orgaoEmissor OC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
54      dtExpedicao OC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
55      dtValidade OC E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
56      CNH documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
57      nrCnh CNH E N 1-1 014 - Número da CNH 
58      orgaoEmissor CNH E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
59      dtExpedicao CNH E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
60      dtValidade CNH E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
61     endereco dadosTrabalhador CG - 1-1 - - Grupo de informações do endereço do Trabalhador 
62      brasil endereco G - 0-1 - - Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. 
63      tpLogradouro brasil E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 

Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 
64      descLogradouro brasil E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
65      nrLogradouro brasil E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
66      complemento brasil E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
67      bairro brasil E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
68      cep brasil E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
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69      codMunicipio brasil E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 
IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

70      uf brasil E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

71      exterior endereco G - 0-1 - - Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. 
72      paisResidencia exterior E N 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 22. 

Validação: Deve ser um codigo existente na tabela 
73      descLogradouro exterior E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
74      nrLogradouro exterior E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
75      complemento exterior E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
76      bairro exterior E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
77      nomeCidade exterior E C 1-1 030 - Nome da Cidade 
78      codPostal exterior E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 
79     trabEstrangeiro dadosTrabalhador G - 0-1 - - Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro 
80     dtChegada trabEstrangeiro E D 1-1 - - Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de 

estrangeiro 
81     dtNaturalizacao trabEstrangeiro E D 0-1 - - Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro 

naturalizado 
82     casadoBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Condição de casado com brasileiro(s) em caso de trabalhador 

estrangeiro, conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

83     filhosBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros, 
conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

84     infoDeficiencia dadosTrabalhador G - 0-1 - - Pessoa com Deficiência 
85     defFisica infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Física: 

S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

86     defVisual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência visual: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

87     defAuditiva infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência auditiva: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

88     defMental infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Mental: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

89     defIntelectual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Intelectual: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

90     reabilitado infoDeficiencia E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 
trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 
avaliação profissional ou por processo de reabilitação funcional, 
foi considerado apto a retornar ao trabalho: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

91     observacao infoDeficiencia E C 0-1 255 - Observação 
92     dependente dadosTrabalhador G - 0-50 - - Informações dos dependentes 
93     tpDep dependente E N 1-1 002 - Tipo de dependente conforme tabela abaixo: 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou 
viva há mais de 5 (cinco) anos. 
02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 
03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola 
técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 
04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos. 
06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com 
idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de 
nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha 
detido sua guarda judicial até os 21 anos. 
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07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
08 - Pais, avós e bisavós. 
09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e 
do qual detenha a guarda judicial. 
10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou 
curador. 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

94     nomeDep dependente E C 1-1 060 - Nome do Dependente 
95     dtNascto dependente E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
96     cpfDep dependente E N 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF 

Validação: Deve ser um número de CPF válido.  O número é 
obrigatório se for maior de dezoito anos. 

97     depIRRF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF. 
Valores Válidos: S, N 

98     depSF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício 
de salário-família. 
Valores Válidos: S, N 

99     aposentadoria dadosTrabalhador G - 1-1 - - Informação de aposentadoria do trabalhador 
100     trabAposentado aposentadoria E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário 

da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

101     contato dadosTrabalhador G - 0-1 - - Informações de Contato 
102     fonePrincipal contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD.   

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

103     foneAlternativo contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

104     emailPrincipal contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
105     emailAlternativo contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
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S-2240 - Alteração de Contrato de Trabalho 
 

Evento utilizado para alterações do contrato de trabalho, tais como: Remuneração e periodicidade de 
pagamento, Duração do contrato de Trabalho,  Local de Trabalho, Cargo ou Função, Jornada de Trabalho, etc.    
 
O evento não deve ser utilizado para corrigir informações enviadas incorretamente no evento de admissão do 
trabalhador.   Neste caso deve ser enviado arquivo retificador do próprio evento de admissão. 
 
Não é permitido enviar esse evento caso já exista, no registro eletrônico, em relação ao mesmo vínculo (cpf + 
matrícula), evento de desligamento anterior a data de alteração. 
 
A retificação ou exclusão do evento é permitida desde que para substituir ou cancelar a informação enviada no 
último evento de alteração de contrato de trabalho enviado para o mesmo vínculo (cpf + matrícula). 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAltContratual eSocial 2 Evento Alteração Contratual 1-1 Id O 

ideEvento evtAltContratual 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAltContratual 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtAltContratual 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

altContratual evtAltContratual 3 Informações do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
infoContrato altContratual 4 Informações do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
remuneracao infoContrato 5 Informações da remuneração e 

periodicidade de pagamento 
1-1 - O 

duracao infoContrato 5 Duração do Contrato de Trabalho 1-1 - O 
trabTemporario infoContrato 5 Dados sobre trabalho temporário 0-1 - OC 
ideTomadorServ trabTemporario 6 Identifica a empresa contratante para a 

qual o trabalhador temporário será 
alocado.  

1-1 - O 

ideTrabSubstituido trabTemporario 6 Identificação do trabalhador 
substituído 

0-1 - O (se {motivoContratacao} 
= 1) 

N (nos demais casos) 
localTrabalho infoContrato 5 Informações do local de trabalho 1-1 - O 
horContratual infoContrato 5 Informações do Horário Contratual do 

Trabalhador 
0-1 - O (se {tpRegimeJor} = [1]) 

N (nos demais casos) 
horario horContratual 6 Informações diárias do horário 

contratual 
1-N dia, codHorContratual O 

infoAtivDesemp infoContrato 5 Atividades desempenhadas pelo 
trabalhador 

0-1 - OC 

descAtividade infoAtivDesemp 6 Descrição das Atividades 
Desempenhadas 

0-99 descAtivDesemp O 

filiacaoSindical infoContrato 5 Filiação Sindical do Trabalhador 0-1 - OC 
alvaraJudicial infoContrato 5 Dados do Alvará Judicial 0-1 - O (se idade na data de 

admissão for menor que 14 
anos, em qualquer 

categoria, ou se idade maior 
que 14 e menor que 16 em 

categoria diferente de 
"Aprendiz") 

N (nas demais situações) 
 
 

Registros do evento S-2240 - Alteração de Contrato de Trabalho 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAltContratual eSocial G - 1-1 - - Evento Alteração Contratual 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
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REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB 
REGRA_ALTERACAO_CONTRATUAL_EXTEMP 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAltContratual A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAltContratual A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAltContratual G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAltContratual G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtAltContratual G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   altContratual evtAltContratual G - 1-1 - - Informações do Contrato de Trabalho 
20   dtAlteracao altContratual E D 1-1 - - Preencher com a data da alteração das informações 
21    infoContrato altContratual G - 1-1 - - Informações do Contrato de Trabalho 
22    tpRegimeTrab infoContrato E N 1-1 001 - Tipo de regime trabalhista 

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho 
2 - RJU - Regime Jurídico Único 
3 - RJP - Regime Jurídico Próprio 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

23    tpRegimePrev infoContrato E N 1-1 001 - Tipo de regime previdenciário conforme tabela abaixo: 
1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social 
2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 
3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

24    tpRegimeJor infoContrato E N 1-1 001 - Identifica o regime de jornada do empregado: 
1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 
2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da 
CLT; 
3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

25    natAtividade infoContrato E N 1-1 001 - Natureza da atividade, conforme tabela abaixo: 
1 - Trabalho Urbano 
2 - Trabalho Rural 
Valores Válidos: 1, 2 

26    codCateg infoContrato E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve existir na tabela de categorias (tabela 1).  Se a 
categoria for relativa a "aprendiz" ([103]), a idade do 
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trabalhador deve estar entre 14 e 24 anos.   Se for maior que 24 
anos, a categoria deve ser aceita apenas se forem preenchidas as 
informações do grupo {infoDeficiencia}. 

27    codFuncao infoContrato E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
28    codCargo infoContrato E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
29    codCBO infoContrato E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
30    dataBase infoContrato E N 0-1 002 - Mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador. 
Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor 
ou igual a 12. 

31     remuneracao infoContrato G - 1-1 - - Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 
32     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
33     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

34     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

35     duracao infoContrato G - 1-1 - - Duração do Contrato de Trabalho 
36     tpContrato duracao E N 1-1 001 - Tipo de contrato de trabalho conforme tabela abaixo: 

1 - Prazo indeterminado; 
2 - Prazo determinado. 
Valores Válidos: 1, 2 

37     dtTermino duracao E D 0-1 - - Data do Término 
Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

38     trabTemporario infoContrato G - 0-1 - - Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na 
contratação de trabalhador temporário. 

39     motivoContratacao trabTemporario E N 1-1 001 - Motivo da contratação de trabalhador temporário: 
1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal 
regular; 
2 - Acréscimo extraordinário de serviços. 
Valores Válidos: 1, 2 

40      ideTomadorServ trabTemporario G - 1-1 - - Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador 
temporário será alocado. 

41      tpInscricao ideTomadorServ E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). 

42      nrInscricao ideTomadorServ E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contratante dos serviços, 
conforme indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser um CNPJ ou CPF 
válido, conforme o {tpInscricao} indicado. 

43      ideTrabSubstituido trabTemporario G - 0-1 - - Identificação do trabalhador substituído.  O preenchimento é 
obrigatório se o {motivoContratacao} for igual a [1]. 

44      cpfTrabSubstituido ideTrabSubstituido E C 1-1 011 - Cpf do trabalhador substituído. 
Validação: Deve ser um CPF válido. 

45      
matricTrabSubstituido 

ideTrabSubstituido E C 1-1 030 - Matrícula do trabalhador que está sendo substituído 

46     localTrabalho infoContrato G - 1-1 - - Informações do local de trabalho 
47     tpInscricao localTrabalho E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
48     nrInscricao localTrabalho E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 

indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o 
{tpInscricao}, e o número informado deve pertencer ao 
contribuinte (CNPJ, CNO, CAEPF, CPF) 

49     codLotacao localTrabalho E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa para a lotação 
(departamento, setor, escritório, contratante, etc.) onde o 
trabalhador exerce suas atividades.  
Validação: Deve ser um código existente na tabela de 
LOTACOES. 

50     descComplementar localTrabalho E C 0-1 080 - Descrição complementar do local de trabalho. 
51     horContratual infoContrato G - 0-1 - - Informações do Horário Contratual do Trabalhador.   O 

preenchimento é obrigatório se {tpRegimeJor} = [1]. 
52     qtdHorasSemanal horContratual E N 1-1 004 - Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do 

trabalhador 
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53     tpJornada horContratual E N 1-1 001 - Tipo da Jornada: 
1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um 
horário por dia da semana e folga fixa; 
2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, 
permutas, horários rotativos, etc.); 
Valores Válidos: 1, 2 

54     descTpJornada horContratual E C 0-1 100 - Descrição do tipo de jornada. 
Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2] 

55      horario horContratual G - 1-N - - Informações diárias do horário contratual 
56      dia horario E N 1-1 001 - Preencher com o código relativo ao dia do horário: 

1 - Segunda-Feira; 
2 - Terça-Feira; 
3 - Quarta-Feira; 
4 - Quinta-Feira; 
5 - Sexta-Feira; 
6 - Sábado; 
7 - Domingo; 
8 - Dia variável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

57      codHorContratual horario E C 1-1 030 - Preencher com o código atribuído pelo empresa para o Horário 
Contratual. 
Validação: Deve existir na tabela de horários/turnos de trabalho 

58     infoAtivDesemp infoContrato G - 0-1 - - Atividades desempenhadas pelo trabalhador 
59      descAtividade infoAtivDesemp G - 0-99 - - Descrição das Atividades Desempenhadas 
60      descAtivDesemp descAtividade E C 1-1 400 - Descrição da atividade desempenhada.   Deve ser informado um 

registro para cada uma das atividades desempenhadas pelo 
trabalhador. 

61     filiacaoSindical infoContrato G - 0-1 - - Filiação Sindical do Trabalhador 
62     cnpjSindTrabalhador filiacaoSindical E N 1-1 014 - preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador 

encontra-se filiado. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido. 

63     alvaraJudicial infoContrato G - 0-1 - - Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em 
caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer 
categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria 
diferente de "Aprendiz". 

64     nrProcJud alvaraJudicial E C 1-1 020 - Preencher com o número do processo judicial. 
Validação: Deve ser um número de processo válido, existente na 
tabela de PROCESSOS. 
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S-2260 - Comunicação de Acidente de Trabalho 
 

Evento enviado para comunicar acidente de trabalho envolvendo o trabalhador, ainda que não haja afastamento 
de suas atividades laborais. 
 
Se houver afastamento do trabalhador em decorrência do acidente, também deverá ser enviado, em seguida, o 
evento de afastamento temporário, no leiaute específico. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtCAT eSocial 2 Evento Comunicação de Acidente de 

Trabalho 
1-1 Id O 

ideEvento evtCAT 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtCAT 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideTrabalhador evtCAT 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador 

1-1 cpfTrab, nisTrab O 

cat evtCAT 3 Comunicação de Acidente de Trabalho. 1-1 dtAcidente, 
horaAcidente 

O 

localAcidente cat 4 Local do Acidente Um por 
arquivo

. 

- O 

parteAtingida cat 4 Parte do Corpo Atingida 1-N codParteAtingida O 
agenteCausador cat 4 Agente Causador 1-N codAgenteCausador O 

testemunha cat 4 Testemunhas do Acidente 0-50 nomeTestemunha OC 
atestado cat 4 Atestado Médico 0-1 - OC 
emitente atestado 5 Médico/Dentista que emitiu o atestado 1-1 - O 

catOrigem cat 4 CAT de origem 0-1 - O (se {tpCat} do registro 
superior for igual a [2]) 
N (Nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-2260 - Comunicação de Acidente de Trabalho 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtCAT eSocial G - 1-1 - - Evento Comunicação de Acidente de Trabalho 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALHADOR 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT 
REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE 
REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtCAT A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtCAT A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtCAT G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
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Validação: Deve ser igual a [1] 
11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 

aplicativo emissor do evento 
12   ideEmpregador evtCAT G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideTrabalhador evtCAT G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador 
16   cpfTrab ideTrabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideTrabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   cat evtCAT G - 1-1 - - Comunicação de Acidente de Trabalho. 
19   dtAcidente cat E D 1-1 - - Data do Acidente 

Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de 
admissão do trabalhador. 

20   horaAcidente cat E N 1-1 004 - Hora do Acidente 
21   horasTrabAntesAcidente cat E N 1-1 004 - Horas trabalhadas antes do acidente 
22   tpAcidente cat E N 1-1 001 - Tipo de Acidente de Trabalho, conforme tabela abaixo: 

1 - Típico; 
2 - Doença; 
3 - Trajeto para o local de trabalho ou entre o local de trabalho e 
a residência do empregado. 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

23   tpCat cat E N 1-1 001 - Tipo de CAT, conforme tabela abaixo: 
1 - Inicial; 
2 - Reabertura; 
3 - Comunicação de Óbito 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

24   indCatParcial cat E C 1-1 001 - Indicar se trata-se de CAT parcial ou não: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

25   indCatObito cat E C 1-1 001 - Houve Óbito? 
S - Sim 
N - Não 
Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre 
ser preenchido com "S". 
Valores Válidos: S, N 

26   indComunicPolicia cat E C 1-1 001 - Houve comunicação à autoridade policial: 
S - Sim 
N - Não 
Valores Válidos: S, N 

27   codSitGeradora cat E N 0-1 009 - preencher com o código da situação geradora do acidente, 
conforme tabela 16 

28    localAcidente cat G - Um 
por 

arqui
vo. 

- - Local do Acidente 

29    tpLocal localAcidente E N 1-1 001 - Tipo do Local do acidente: 
1 - Em estabelecimento da empregadora; 
2 - em empresa onde a empregadora presta serviço; 
3 - em via pública; 
4 - em área rural; 
5 - embarcação; 
9 - outros; 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9 

30    descLocal localAcidente E C 0-1 080 - Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, 
posto de trabalho, etc.) 

31    descLogradouro localAcidente E C 0-1 080 - Descrição do logradouro 
32    nrLogradouro localAcidente E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
33    codMunicipio localAcidente E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 
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34    uf localAcidente E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

35    cnpjLocalAcidente localAcidente E N 0-1 014 - Deve ser preenchido quando o acidente ou doença ocupacional 
ocorrer em empresa onde a empregadora presta serviço. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, obrigatório se {tpLocal} 
for igual a [2] 

36    parteAtingida cat G - 1-N - - Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de 
trabalho. 

37    codParteAtingida parteAtingida E N 1-1 009 - Preencher com o código correspondente a parte atingida, 
conforme tabela 13 

38    agenteCausador cat G - 1-N - - Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de 
trabalho. 

39    codAgenteCausador agenteCausador E N 1-1 009 - Preencher com o código correspondente ao agente causador do 
acidente, conforme tabela 14. 

40    testemunha cat G - 0-50 - - Testemunhas do Acidente 
41    nomeTestemunha testemunha E C 1-1 060 - Nome da testemunha 
42    descLogradouro testemunha E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
43    nrLogradouro testemunha E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
44    bairro testemunha E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
45    codMunicipio testemunha E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

46    uf testemunha E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

47    cep testemunha E N 0-1 008 - Código de Endereçamento Postal 
Validação: Se informado, deve ser um CEP válido. 

48    telefone testemunha E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

49    atestado cat G - 0-1 - - Atestado Médico 
50    codCNES atestado E N 0-1 007 - Código da unidade de atendimento médico no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde 
51    dtAtendimento atestado E D 1-1 - - Data do atendimento 
52    hrAtendimento atestado E N 1-1 004 - Hora do atendimento 
53    indInternacao atestado E C 1-1 001 - Indicativo de Internação: 

S - Sim; 
N - Não; 

54    durTratamento atestado E N 1-1 004 - Duração estimada do tratamento, em dias 
55    indAfastamento atestado E C 1-1 001 - Indicativo do afastamento: 

S - Sim; 
N - Não 

56    descLesao atestado E C 0-1 400 - Descrição e natureza da lesão 
57    diagProvavel atestado E C 0-1 100 - Diagnóstico Provável 
58    codCID atestado E C 1-1 005 - Informar o código na tabela de classificação internacional de 

doenças 
Validação: Deve ser um código existente na tabela CID 

59    observacao atestado E C 0-1 255 - Observação 
60     emitente atestado G - 1-1 - - Médico/Dentista que emitiu o atestado 
61     nomeEmitente emitente E C 1-1 060 - Nome do médico/dentista que emitiu o atestado 
62     nrOc emitente E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
63     ufOC emitente E C 1-1 002 - Sigla da UF do órgão de classe 
64    catOrigem cat G - 0-1 - - Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido 

quando tratar-se de CAT de reabertura. 
65    dtCatOrigem catOrigem E D 1-1 - - Informar a data da CAT de origem 
66    nrCatOrigem catOrigem E C 1-1 015 - Informar o número da CAT de origem, quando tratar-se de CAT 

de reabertura. 
Validação: O número informado deve ser de uma CAT já 
informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador. 
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S-2280 - Atestado de Saúde Ocupacional 
 

O evento que detalha as informações relativas ao ASO efetuado para o trabalhador. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtASO eSocial 2 Evento ASO 1-1 Id O 

ideEvento evtASO 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtASO 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtASO 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

aso evtASO 3 Atestado de Saúde Ocupacional 1-1 - O 
exame aso 4 Exames realizados 0-99 - OC 
risco aso 4 Riscos Ocupacionais Específicos 0-99 codAgente OC 

monitBiologica aso 4 Informações da Monitoração Biológica 0-1 - OC 
resultMonitoracao monitBiologica 5 Resultado da Monitoração Biológica 1-99 codAgenteQuimico, 

matBiologico, 
codAnalise 

O 

respMonitoracao monitBiologica 5 Responsável pela Monitoração 
Biológica 

1-1 - O 

medico aso 4 Médico responsável 1-1 - O 
crm medico 5 CRM 1-1 - O 

 
 

Registros do evento S-2280 - Atestado de Saúde Ocupacional 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtASO eSocial G - 1-1 - - Evento ASO 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtASO A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtASO A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtASO G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtASO G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
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de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtASO G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   aso evtASO G - 1-1 - - Detalhamento das informações do ASO 
20   dtAso aso E D 1-1 - - Data do Atestado de Saúde Ocupacional. 
21   tpAso aso E N 1-1 001 - Tipo de Atestado de Saúde Ocupacional emitido, conforme 

tabela abaixo: 
1 - admissional; 
2 - periódico, conforme planejamento do PCMSO; 
3 - de retorno ao trabalho 
4 - de mudança de função; 
5 - de monitoração pontual, não enquadrado nos casos 
anteriores; 
6 - Demissional. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

22   resultadoAso aso E N 1-1 001 - Resultado do ASO, conforme tabela abaixo: 
1 - Apto; 
2 - Apto com restrições; 
3 - Inapto; 
Validação: Deve ser igual a [1,2] se {tpAso} = [1].  Deve ser 
igual a [1] se {tpAso} = [6]; 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

23    exame aso G - 0-99 - - Registro que detalha os exames complementares porventura 
realizados pelo trabalhador e referentes ao ASO.   O não 
preenchimento siginifica a não realização de exames 
complementares. 

24    dtExame exame E D 1-1 - - Data do exame realizado 
Validação: Deve ser uma data anterior ou igual a data do ASO a 
que se refere o exame. 

25    descExame exame E C 1-1 080 - Informar a descrição do exame realizado (ex: RX Tórax, 
espirometria, hemograma completo, etc.) 

26    risco aso G - 0-99 - - Detalhar, caso exista, a ocorrência de exposição a agentes 
nocivos que, por sua, natureza, concentração, intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. 

27    codAgente risco E C 1-1 006 - Informar o código do agente, conforme tabela 7. 
Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o 
mesmo código vinculados ao mesmo registro superior. 

28    monitBiologica aso G - 0-1 - - Informações da Monitoração Biológica, a qual deve ser efetuada 
para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos 
discriminados nos Quadros I e II da NR-07. 

29     resultMonitoracao monitBiologica G - 1-99 - - Resultado da Monitoração Biológica 
30     codAgenteQuimico resultMonitoracao E C 1-1 002 - Código do agente químico ao qual o trabalhador está exposto 

conforme tabela 21. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

31     matBiologico resultMonitoracao E N 1-1 001 - Material Biológico: 
1 - Urina; 
2 - Sangue; 
Validação: Deve ser compatível com o agente químico, 
conforme tabela 21. 
Valores Válidos: 1, 2 

32     codAnalise resultMonitoracao E C 1-1 004 - Código da análise efetuada, conforme tabela 21 
Validação: Deve ser compatível com o agente químico e com o 
material biológico, conforme tabela 21. 

33     expExcessiva resultMonitoracao E C 1-1 001 - Exposição Excessiva? 
S - Sim 
N - Não 

34     ordemExame resultMonitoracao E N 1-1 001 - Ordem do Exame: 
1 - Referencial;  
2 - Sequencial. 
Valores Válidos: 1, 2 

35     indResultado resultMonitoracao E N 1-1 001 - Indicação dos Resultados: 
1 - Normal;  
2 - Alterado;  
3 - Estável;  
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4 - Agravamento;  
5 - Ocupacional; 
6 - Não Ocupacional. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

36     dtIniMonitoracao resultMonitoracao E D 1-1 - - Data de início da monitoração 
Validação: Deve ser uma data válida, posterior a data de 
admissão do trabalhador. 

37     dtFimMonitoracao resultMonitoracao E D 1-1 - - Data final da monitoração 
Validação: Deve ser uma data posterior a data inicial da 
monitoração 

38     respMonitoracao monitBiologica G - 1-1 - - Registro onde são prestadas as informações sobre o profissional 
responsável pela monitoração biológica em atendimento aos 
requisitos das NR-07 e NR-09 do MTE. 

39     nisResponsavel respMonitoracao E N 1-1 011 - NIS do responsável pela monitoração 
Validação: Deve ser um NIS válido. 

40     nrCRM respMonitoracao E C 1-1 008 - Número de inscrição do médico encarregado do exame no 
Conselho Regional de Medicina. 

41     ufCRM respMonitoracao E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

42    medico aso G - 1-1 - - Médico responsável 
43    nomeMedico medico E C 1-1 060 - Preencher com o nome do médico encarregado do exame 

médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO 
44    foneContato medico E C 0-1 013 - Número do telefone de contato, com DDD 

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

45     crm medico G - 1-1 - - CRM 
46     nrCRM crm E C 1-1 008 - Número de inscrição do médico encarregado do exame no 

Conselho Regional de Medicina. 
47     ufCRM crm E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. 

Validação: Deve ser uma UF válida. 
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S-2320 - Afastamento Temporário 
 

Evento utilizado para comunicar afastamento temporário do trabalhador, bem como eventuais alterações e 
prorrogações.  
 
Caso o trabalhador possua mais de um vínculo de trabalho com a empresa, é necessário o envio do evento para 
cada um dos vínculos. 
 
O evento enviado incorretamente pode ser tornado sem efeito (excluído) ou pode ser retificado, desde que não 
tenha ocorrido envio de evento posterior (prorrogação, alteração de motivo), e nem tenha havido o envio de 
arquivo de folha de pagamento mensal de competência igual ou posterior a data do evento. 
 
O envio de evento com data retroativa (para data anterior ou igual ao último mês/ano para o qual já houve 
envio de arquivo de folha de pagamento) poderá implicar na necessidade de retificação dos arquivos de folha já 
enviados, somente podendo ser considerado como "processado" após o envio dos arquivos retificadores da 
folha de pagamento. 
 
Todos os afastamentos temporários por qualquer dos motivos elencados na tabela 18 deverão ser informados, 
mesmo os afastamentos por licença médica inferiores a 15 dias. As licenças médicas são aquelas que indicam a 
incapacidade do empregado ao trabalho por "n" dias. Nesse sentido, por exemplo, uma falta do empregado para 
realização de exames médicos não deve ser considerada como afastamento e sim como falta, que pode ser 
justificada por um atestado de comparecimento médico. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAfastTemp eSocial 2 Evento Afastamento Temporário 1-1 Id O 

ideEvento evtAfastTemp 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAfastTemp 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtAfastTemp 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoAfastamento evtAfastTemp 3 Informações do Afastamento 
Temporário 

1-1 - O 

infoAtestado infoAfastamento 4 Informações Complementares - 
Atestado Médico 

0-1 - O (se o motivo do 
afastamento indicado no 

registro superior igual a [03, 
04, 06, 08]) 

N (Nos demais casos) 
emitente infoAtestado 5 Médico/Dentista que emitiu o atestado 1-1 - O 

infoCessao infoAfastamento 4 Informações Complementares - Cessão 
de Trabalhador 

0-1 - O (se 
{codMotAfastamento} = 

[16]) 
N (nas demais situações) 

infoMandadoSindical infoAfastamento 4 Informações Complementares - 
afastamento para exercício de 
mandado sindical 

0-1 - O (se 
{codMotAfastamento} = 

[10]) 
N (nas demais situações) 

 
 

Registros do evento S-2320 - Afastamento Temporário 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAfastTemp eSocial G - 1-1 - - Evento Afastamento Temporário 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
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REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_EXISTE_CAT_ANTERIOR 
REGRA_EXISTE_AFASTAMENTO_ANTERIOR 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAfastTemp A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAfastTemp A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAfastTemp G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAfastTemp G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtAfastTemp G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoAfastamento evtAfastTemp G - 1-1 - - Informações do Afastamento Temporário 
20   dtAfastamento infoAfastamento E D 1-1 - - Data do Afastamento 

Validação: A data deve ser posterior a data de admissão do 
vínculo ao qual se refere o evento 

21   codMotAfastamento infoAfastamento E N 1-1 002 - Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, 
conforme tabela 18 

22   tpAcidenteTransito infoAfastamento E C 0-1 001 - Tipo de Acidente de Trânsito: 
1 - Atropelamento 
2 - Colisão 
3 - Outros 
Validação: Somente pode ser preenchido se 
{codMotAfastamento} for igual a [01, 02, 03, 04] 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

23   observacao infoAfastamento E C 0-1 255 - Observação 
24    infoAtestado infoAfastamento G - 0-1 - - Informações complementares do evento de Afastamento 

Temporário, relativas ao atestado médico, obrigatórias apenas 
no caso de afastamento por motivo de doença (motivo igual a 
[03, 04, 06, 08]). 

25    codCID infoAtestado E C 0-1 005 - Informar o código na tabela de classificação internacional de 
doenças 
Validação: Deve ser um código existente na tabela CID 

26    qtdDiasAfastamento infoAtestado E N 1-1 003 - Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico 
27     emitente infoAtestado G - 1-1 - - Médico/Dentista que emitiu o atestado 
28     nomeEmitente emitente E C 1-1 060 - Nome do médico/dentista que emitiu o atestado 
29     nrOc emitente E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
30     ufOC emitente E C 1-1 002 - Sigla da UF do órgão de classe 
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31    infoCessao infoAfastamento G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente por órgãos da 
Administração Pública, nos casos de afastamento por cessão do 
trabalhador. 

32    cnpjCessionario infoCessao E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o 
trabalhador foi cedido 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do 
declarante. 

33    infoOnus infoCessao E N 1-1 001 - Ônus da Cessão: 
1 - Ônus do Cedente; 
2 - Ônus do Cessionário; 
3 - Ônus do Cedente e Cessionário; 
Valores Válidos: 1, 2, 3 

34    infoMandadoSindical infoAfastamento G - 0-1 - - Informações Complementares - afastamento para exercício de 
mandado sindical 

35    cnpjSindicato infoMandadoSindical E N 1-1 014 - CNPJ do Sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido e diferente do CNPJ do 
declarante. 

36    infoOnusRemuneracao infoMandadoSindical E N 1-1 001 - Ônus da Remuneração: 
1 - Empregador; 
2 - Sindicato; 
3 - Diferença Salarial paga pelo Sindicato; 
Valores Válidos: 1, 2, 3 
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S-2325 - Alteração de Motivo de Afastamento 
 

Evento utilizado para comunicar alteração de motivo de afastamento.   Deve ser utilizado em situações 
específicas, nos casos em que ocorre, de fato, modificação do motivo do afastamento, não servindo para 
correção de motivo enviado incorretamente no evento de afastamento. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAltMotAfast eSocial 2 Evento Alteração do Motivo do 

Afastamento 
1-1 Id O 

ideEvento evtAltMotAfast 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAltMotAfast 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtAltMotAfast 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoAltMotivo evtAltMotAfast 3 Alteração do Motivo do Afastamento 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2325 - Alteração de Motivo de Afastamento 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAltMotAfast eSocial G - 1-1 - - Evento Alteração do Motivo do Afastamento 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO 
REGRA_VALIDA_MOTIVO_ANTERIOR 
REGRA_PERMITE_ALT_MOT_AFASTAMENTO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAltMotAfast A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAltMotAfast A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAltMotAfast G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAltMotAfast G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 
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15   ideVinculo evtAltMotAfast G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoAltMotivo evtAltMotAfast G - 1-1 - - Alteração do Motivo do Afastamento 
20   dtAltMotivo infoAltMotivo E D 1-1 - - Preencher com a data da alteração do motivo de afastamento 

Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data do 
afastamento que está sendo alterado 

21   codMotivoAnterior infoAltMotivo E N 1-1 002 - Motivo anterior do afastamento, conforme tabela 18. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

22   codMotAfastamento infoAltMotivo E N 1-1 002 - Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, 
conforme tabela 18 

23   indEfeitoRetroativo infoAltMotivo E C 1-1 001 - Informar se a alteração de motivo tem efeito retroativo à a data 
de afastamento original. 
Valores Válidos: S, N 
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S-2330 - Retorno de Afastamento Temporário 
 

Evento utilizado para informar o retorno de trabalhador que encontrava-se afastado. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAfastRetorno eSocial 2 Evento Retorno do Afastamento 1-1 Id O 

ideEvento evtAfastRetorno 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAfastRetorno 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtAfastRetorno 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoRetorno evtAfastRetorno 3 Informações do Retorno do 
Afastamento 

1-1 - O 

 
 

Registros do evento S-2330 - Retorno de Afastamento Temporário 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAfastRetorno eSocial G - 1-1 - - Evento Retorno do Afastamento 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_VALIDA_MOTIVO_AFASTAMENTO 
REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO 
REGRA_VALIDA_DT_RETORNO_AFASTAMENTO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAfastRetorno A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAfastRetorno A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAfastRetorno G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAfastRetorno G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtAfastRetorno G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
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17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoRetorno evtAfastRetorno G - 1-1 - - Informações do Retorno do Afastamento 
20   dtRetorno infoRetorno E D 1-1 - - Preencher com a data do retorno do afastamento 

Validação: Deve ser uma data posterior a data do afastamento 
informada no evento correspondente 

21   codMotAfastamento infoRetorno E N 1-1 002 - Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, 
conforme tabela 18 

22   observacao infoRetorno E C 0-1 255 - Observação 
 
 
 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

142/230 
 

S-2340 - Estabilidade - Início 
 

Evento que indica a entrada do trabalhador na condição de estável em relação ao vínculo a que se refere o 
evento.    
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtEstabInicio eSocial 2 Evento Estabilidade - Início 1-1 Id O 

ideEvento evtEstabInicio 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtEstabInicio 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtEstabInicio 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoEstabInicio evtEstabInicio 3 Início de Estabilidade 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2340 - Estabilidade - Início 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtEstabInicio eSocial G - 1-1 - - Evento Estabilidade - Início 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_ESTABILIDADE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtEstabInicio A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtEstabInicio A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtEstabInicio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtEstabInicio G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtEstabInicio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
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ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoEstabInicio evtEstabInicio G - 1-1 - - Início de Estabilidade 
20   dtIniEstabilidade infoEstabInicio E D 1-1 - - Preencher com a data de início da estabilidade 
21   codMotivoEstabilidade infoEstabInicio E N 1-1 002 - Código do motivo da estabilidade: 

01 - Acidente de Trabalho; 
02 - Mandato Sindical; 
03 - Mandato Eleitoral; 
04 - Gravidez; 
05 - Prestação de Serviço Militar; 
06 - Convenção Coletiva de Trabalho 
07 - Candidato da CIPA; 
08 - Eleito Titular CIPA; 
09 - Eleito Suplente CIPA; 
10 - Membro do Conselho Nacional da Previdência Social 
(CNPS) 
11 - Membro de Comissão de Conciliação Prévia; 
12 - Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas; 
13 - Membros do Conselho Curador do FGTS; 
99 - Outros; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 99 

22   observacao infoEstabInicio E C 0-1 255 - Observação 
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S-2345 - Estabilidade - Término 
 

Evento que indica a saída do trabalhador da condição de estável em relação ao vínculo a que se refere o evento.  
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtEstabTermino eSocial 2 Evento Estabilidade - Término 1-1 Id O 

ideEvento evtEstabTermino 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtEstabTermino 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtEstabTermino 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoEstabTermino evtEstabTermino 3 Término de Estabilidade 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2345 - Estabilidade - Término 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtEstabTermino eSocial G - 1-1 - - Evento Estabilidade - Término 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_ESTABILIDADE 
REGRA_VALIDA_DT_TERMINO_ESTABILIDADE 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtEstabTermino A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtEstabTermino A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtEstabTermino G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtEstabTermino G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtEstabTermino G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
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Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoEstabTermino evtEstabTermino G - 1-1 - - Término de Estabilidade 
20   dtFimEstabilidade infoEstabTermino E D 1-1 - - Preencher com a data do término da estabilidade 
21   codMotivoEstabilidade infoEstabTermino E N 1-1 002 - Código do motivo da estabilidade: 

01 - Acidente de Trabalho; 
02 - Mandato Sindical; 
03 - Mandato Eleitoral; 
04 - Gravidez; 
05 - Prestação de Serviço Militar; 
06 - Convenção Coletiva de Trabalho 
07 - Candidato da CIPA; 
08 - Eleito Titular CIPA; 
09 - Eleito Suplente CIPA; 
10 - Membro do Conselho Nacional da Previdência Social 
(CNPS) 
11 - Membro de Comissão de Conciliação Prévia; 
12 - Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas; 
13 - Membros do Conselho Curador do FGTS; 
99 - Outros; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 99 

22   observacao infoEstabTermino E C 0-1 255 - Observação 
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S-2360 - Condição Diferenciada de Trabalho - Início 
 

Este evento se destina a registrar as condições de trabalho do empregado, indicando a prestação de serviços em 
condições insalubres e/ou perigosas, além da descrição da exposição a fatores de riscos e respectivas medidas 
de controle. 
 
As informações prestadas neste evento irão integrar o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtCDTInicio eSocial 2 Evento Condição Diferenciada de 

Trabalho - Início 
1-1 Id O 

ideEvento evtCDTInicio 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtCDTInicio 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtCDTInicio 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoCDTInicio evtCDTInicio 3 Condição de Trabalho 1-1 - O 
fatoresRisco infoCDTInicio 4 Indicação dos Fatores de Riscos. 0-50 codAgente O (se {tpCondicao} for 

igual a [03]) 
N (nos demais casos) 

epi fatoresRisco 5 Equipamentos de Proteção Individual 0-50 - O (se {utilizacaoEPI} = 
[1,2]) 

N (nos demais casos) 
requisitosEPI infoCDTInicio 4 Equipamento de Proteção Individual - 

Requisitos 
0-1 - OC (se {utilizacaoEPI} = 

[1,2]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-2360 - Condição Diferenciada de Trabalho - Início 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtCDTInicio eSocial G - 1-1 - - Evento Condição Diferenciada de Trabalho - Início 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO 
REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_CDT 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtCDTInicio A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtCDTInicio A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtCDTInicio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 
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11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtCDTInicio G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtCDTInicio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoCDTInicio evtCDTInicio G - 1-1 - - Condição de Trabalho 
20   dtIniCondicao infoCDTInicio E D 1-1 - - Informar a data a partir da qual o trabalhador está sujeito às 

condições de trabalho informadas no evento. 
Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de 
admissão do vínculo a que se refere. 

21   tpCondicao infoCDTInicio E N 1-1 002 - Preencher com o código relativo ao tipo de condição 
diferenciada a qual está sujeito o trabalhador: 
01 - Insalubridade 
02 - Periculosidade 
03 - Fator de Risco 
04 - Membro do SESMT 
05 - Designado da CIPA 
06 - Trabalhador treinado para utilização de material de 
primeiros socorros 
07 - Autorizado a trabalhar em instalações elétricas 
08 - Autorizado a operar e intervir em máquinas 
09 - Responsável Técnico pela Segurança em Espaço Confinado 

22    fatoresRisco infoCDTInicio G - 0-50 - - O registro apresenta o detalhamento dos agentes nocivos aos 
quais o trabalhador encontra-se exposto a partir da data 
informada no registro superior (Data da Condição de Trabalho), 
devendo ser preenchido apenas quando o {tpCondicao} 
informado no registro superior for igual a [03]. 

23    codAgente fatoresRisco E C 1-1 006 - Informar o código do agente, conforme tabela 7. 
Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o 
mesmo código vinculados ao mesmo registro superior. 

24    intensidConcentracao fatoresRisco E C 0-1 015 - Intensidade ou Concentração da exposição do trabalhador ao 
agente nocivo.   Caso o fator de risco não seja passível de 
mensuração, preencher com N/A (Não aplicável) 

25    tecMedicao fatoresRisco E C 0-1 040 - Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração 
26    utilizacaoEPC fatoresRisco E N 1-1 001 - Utilização de EPC: 

0 - Não Aplicável; 
1 - Eficaz; 
2 - Não Eficaz. 
Valores Válidos: 0, 1, 2 

27    utilizacaoEPI fatoresRisco E N 1-1 001 - Utilização de EPI: 
0 - Não Aplicável; 
1 - Eficaz; 
2 - Não Eficaz. 
Valores Válidos: 0, 1, 2 

28     epi fatoresRisco G - 0-50 - - Equipamentos de Proteção Individual 
29     caEPI epi E C 0-1 020 - Preenchimento obrigatório se {utilizacaoEPI} for igual a [1,2] 
30    requisitosEPI infoCDTInicio G - 0-1 - - Registro onde são prestadas as informações sobre o atendimento 

aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI utilizados. 
O registro só deve ser preenchido se houver ao menos um 
registro {fatoresRisco} com o respectivo campo 
{utilizacaoEPI} informado como 1 ou 2. 

31    medProtecao requisitosEPI E C 1-1 001 - Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, 
de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo 
EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou 
ainda em caráter complementar ou emergencial? 
S - Sim 
N - Não 
Valores Válidos: S, N 
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32    condFuncionamento requisitosEPI E C 1-1 001 - Foram observadas as condições de funcionamento e do uso 
ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação 
técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

33    prazoValidade requisitosEPI E C 1-1 001 - Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de 
Aprovação - CA do MTE? 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

34    periodicTroca requisitosEPI E C 1-1 001 - Foi observada a periodicidade de troca definida pelos 
programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado 
pelo usuário em época própria? 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

35    higienizacao requisitosEPI E C 1-1 001 - Foi observada a higienização? 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 
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S-2365 - Condição Diferenciada de Trabalho - Término 
 

Evento utilizado para informar o término de condição diferenciada de trabalho a qual esteve sujeito o 
trabalhador indicado no evento. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtCDTTermino eSocial 2 Evento Condição Diferenciada de 

Trabalho - Término 
1-1 Id O 

ideEvento evtCDTTermino 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtCDTTermino 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtCDTTermino 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoCDTTermino evtCDTTermino 3 Condição de Trabalho - Término 1-1 - O 
fatoresRisco infoCDTTermino 4 Indicação dos Fatores de Riscos. 0-50 codAgente O (se {tpCondicao} for 

igual a [03]) 
N (nos demais casos) 

 
 

Registros do evento S-2365 - Condição Diferenciada de Trabalho - Término 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtCDTTermino eSocial G - 1-1 - - Evento Condição Diferenciada de Trabalho - Término 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtCDTTermino A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtCDTTermino A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtCDTTermino G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtCDTTermino G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtCDTTermino G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 
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Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoCDTTermino evtCDTTermino G - 1-1 - - Registro que detalha as informações do evento. 
20   dtFimCondicao infoCDTTermino E D 1-1 - - Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às 

condições diferenciadas de trabalho indicadas no evento. 
Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de 
admissão do vínculo a que se refere. 

21   tpCondicao infoCDTTermino E N 1-1 002 - Preencher com o código relativo ao tipo de condição 
diferenciada a qual está sujeito o trabalhador: 
01 - Insalubridade 
02 - Periculosidade 
03 - Fator de Risco 
04 - Membro do SESMT 
05 - Designado da CIPA 
06 - Trabalhador treinado para utilização de material de 
primeiros socorros 
07 - Autorizado a trabalhar em instalações elétricas 
08 - Autorizado a operar e intervir em máquinas 
09 - Responsável Técnico pela Segurança em Espaço Confinado 
Validação: Deve existir o evento de "início" da condição para o 
vínculo com o mesmo "Tipo de Condição" 

22    fatoresRisco infoCDTTermino G - 0-50 - - O registro apresenta o detalhamento do agente nocivo ao qual o 
trabalhador esteve exposto até a data informada no registro 
superior, devendo ser preenchido apenas quando o 
{tpCondicao} informado no registro superior for igual a [03]. 

23    codAgente fatoresRisco E C 1-1 006 - Informar o código do agente, conforme tabela 7. 
Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o 
mesmo código vinculados ao mesmo registro superior. 
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S-2400 - Aviso Prévio 
 

Este evento se destina a registrar a comunicação do aviso prévio dado pelo empregador ao empregado, ou 
recebido pelo empregador e dado pelo empregado. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtAvisoPrevio eSocial 2 Evento Aviso Prévio 1-1 Id O 

ideEvento evtAvisoPrevio 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtAvisoPrevio 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtAvisoPrevio 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoAvisoPrevio evtAvisoPrevio 3 Aviso Prévio 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2400 - Aviso Prévio 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtAvisoPrevio eSocial G - 1-1 - - Evento Aviso Prévio 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO 
REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtAvisoPrevio A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtAvisoPrevio A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
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17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoAvisoPrevio evtAvisoPrevio G - 1-1 - - Detalha as informações do evento trabalhista 
20   dtAvisoPrevio infoAvisoPrevio E D 1-1 - - Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de 

desligamento 
Validação: Deve ser uma data posterior a data de admissão do 
vínculo ao qual se refere o evento 

21   dtPrevDesligamento infoAvisoPrevio E D 1-1 - - Data prevista para o desligamento do trabalhador 
Validação: Deve ser uma data superior a {dtAvisoPrevio} 

22   tpAvisoPrevio infoAvisoPrevio E N 1-1 001 - Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, 
conforme tabela abaixo: 
1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao 
empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput 
do art. 488 da CLT] 
2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao 
empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo 
único do art. 488 da CLT] 
3 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), 
dispensado de seu cumprimento  
4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), 
não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo 
empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo 
(§2º do art. 487 da CLT) 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

23   observacao infoAvisoPrevio E C 0-1 255 - Observação 
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S-2405 - Cancelamento de Aviso Prévio 
 

Este evento se destina a registrar o cancelamento de aviso prévio comunicado anteriormente.    Deve ser 
utilizado apenas quando a empresa, após comunicar o AVISO PRÉVIO ao trabalhador, decide cancelar o 
mesmo. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtCancAvisoPrevio eSocial 2 Evento Cancelamento de Aviso Prévio 1-1 Id O 

ideEvento evtCancAvisoPrevio 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtCancAvisoPrevio 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtCancAvisoPrevio 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoCancAvisoPrevio evtCancAvisoPrevio 3 Cancelamento do Aviso Prévio 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2405 - Cancelamento de Aviso Prévio 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtCancAvisoPrevio eSocial G - 1-1 - - Evento Cancelamento de Aviso Prévio 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG 
REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtCancAvisoPrevio A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtCancAvisoPrevio A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtCancAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtCancAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtCancAvisoPrevio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
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ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoCancAvisoPrevio evtCancAvisoPrevio G - 1-1 - - Cancelamento do Aviso Prévio 
20   dtCancAvisoPrevio infoCancAvisoPrevio E D 1-1 - - Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio 

Validação: Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio 
que está sendo cancelado. 

21   observacao infoCancAvisoPrevio E C 0-1 255 - Observação 
22   motivoCancAvisoPrevio infoCancAvisoPrevio E N 1-1 001 - Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio: 

1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT; 
2 - Determinação Judicial; 
3 - Cumprimento de norma legal; 
9 - Outros; 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 9 
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S-2600 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início 
 

Evento utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo 
empregatício com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de 
contribuintes individuais (diretores não empregados e cooperados).  O envio deste evento é necessário também 
para os trabalhadores que já encontram-se em atividade na empresa na data de início do eSocial. 
Em caso de retificação, o evento retificador deverá se referir ao mesmo CPF que consta no evento que está 
sendo retificado. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTSVInicio eSocial 2 Evento Trabalhador Sem Vínculo - 

Início 
1-1 Id O 

ideEvento evtTSVInicio 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

trabalhador evtTSVInicio 3 Grupo de Informações do Trabalhador 1-1 cpfTrab O 
nascimento trabalhador 4 Grupo de informações do nascimento 

do trabalhador 
1-1 - O 

documentos trabalhador 4 Informações dos documentos pessoais 
do trabalhador 

0-1 - OC 

CTPS documentos 5 Carteira de Trabalho e Previdência 
Social 

0-1 - O 

RIC documentos 5 Registro de Identificação Civil 0-1 - OC 
RG documentos 5 Informações do Registro Geral (RG) 0-1 - OC 

RNE documentos 5 Informações do Registro Nacional de 
Estrangeiro 

0-1 - OC 

OC documentos 5 Informações do número de registro em 
Órgão de Classe (OC) 

0-1 - OC 

CNH documentos 5 Informações da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 

0-1 - OC 

endereco trabalhador 4 Endereço do Trabalhador 1-1 - O 
brasil endereco 5 Endereço no Brasil 0-1 - OC 

exterior endereco 5 Endereço no Exterior 0-1 - OC 
trabEstrangeiro trabalhador 4 Informações do Trabalhador 

Estrangeiro 
0-1 - OC 

infoDeficiencia trabalhador 4 Pessoa com Deficiência 0-1 - OC 
dependente trabalhador 4 Informações dos dependentes 0-50 tpDep, nomeDep, 

dtNascto 
OC 

contato trabalhador 4 Informações de Contato 0-1 - OC 
ideEmpregador evtTSVInicio 3 Informações de identificação do 

empregador 
1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoTSVInicio evtTSVInicio 3 Trabalhador Sem Vínculo - Início 1-1 - O 
trabalhadorAvulso infoTSVInicio 4 Trabalhador Avulso 0-1 - OC 
contribIndividual infoTSVInicio 4 Contribuinte Individual 0-1 - OC 

remuneracao contribIndividual 5 Informações da remuneração e 
periodicidade de pagamento 

1-1 - O 

fgts contribIndividual 5 Informações relativas ao FGTS 0-1 - O (se {codCateg} = [721]) 
N (nos demais casos) 

servPubIndConselho infoTSVInicio 4 Servidor Público indicado para 
Conselho ou Órgão Representativo; 

0-1 - OC 

remuneracao servPubIndConselho 5 Remuneração e Periodicidade de 
Pagamento. 

1-1 - O 

dirigenteSindical infoTSVInicio 4 Dirigente Sindical 0-1 - OC 
empresaOrigem dirigenteSindical 5 Empresa de Origem do Dirigente 

Sindical 
1-1 - O 

estagiario infoTSVInicio 4 informações do estagiário 0-1 - OC 
instEnsino estagiario 5 Instituição de Ensino 1-1 - O 

ageIntegracao estagiario 5 Agente de Integração 0-1 - OC 
supervisorEstagio estagiario 5 Supervisor do Estágio 0-1 - OC 

 
 

Registros do evento S-2600 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTSVInicio eSocial G - 1-1 - - Evento Trabalhador Sem Vínculo - Início 
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Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS 
REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO 
REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_TPTRAB 
REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CATEG_TPTRAB 
REGRA_TSV_VALIDA_ORIGEM_DIRIGENTE_SINDICAL 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO 
REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE 
REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTSVInicio A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTSVInicio A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTSVInicio G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   trabalhador evtTSVInicio G - 1-1 - - Grupo de Informações do Trabalhador 
13   cpfTrab trabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
14   nisTrab trabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

15   nomeTrab trabalhador E C 1-1 060 - Nome do Trabalhador 
16   sexo trabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador: 

M - Masculino 
F - Feminino 
Valores Válidos: M, F 

17   racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Indígena 
2 - Branca 
4 - Negra 
6 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 
8 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, 
mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça) 
9 - Não informado 
Valores Válidos: 1, 2, 4, 6, 8, 9 

18   estadoCivil trabalhador E N 1-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme tabela abaixo: 
1 - Solteiro 
2 - Casado 
3 - Separado 
4 - Divorciado 
5 - Viúvo 
6 - União Estável 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

19   grauInstrucao trabalhador E N 1-1 002 - Grau de instrução do trabalhador, conforme tabela: 
01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido 
instrução, não se alfabetizou; 
02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª 
série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola 
regular; 
03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 
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04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 
5ª a 8ª série) 
05 - Ensino Fundamental Completo; 
06 - Ensino Médio incompleto; 
07 - Ensino Médio completo; 
08 - Educação Superior incompleta; 
09 - Educação Superior completa; 
10 - Pós-Graduação completa; 
11 - Mestrado completo; 
12 - Doutorado completo; 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

20    nascimento trabalhador G - 1-1 - - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 
21    dtNascto nascimento E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
22    codMunicipio nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

23    uf nascimento E C 0-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

24    paisNascto nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, 
conforme tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

25    paisNacionalidade nascimento E N 1-1 003 - Preencher com o código do país de nacionalidade do 
trabalhador, conforme  tabela 22. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela. 

26    nomeMae nascimento E C 0-1 060 - Nome da mãe do trabalhador 
27    nomePai nascimento E C 0-1 060 - Nome do Pai do Trabalhador 
28    documentos trabalhador G - 0-1 - - Informações dos documentos pessoais do trabalhador 
29     CTPS documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
30     nrCtps CTPS E C 1-1 011 - Número da carteira de trabalho e Previdência Social do 

trabalhador - CTPS. 
31     serieCtps CTPS E C 1-1 005 - Número de série da CTPS. 
32     ufCtps CTPS E C 1-1 002 - UF da expedição da CTPS. 

Validação: Deve ser uma UF válida. 
33     RIC documentos G - 0-1 - - Informações do Registro de Identificação Civil 
34     nrRic RIC E N 1-1 014 - Número do RIC 
35     orgaoEmissor RIC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
36     dtExpedicao RIC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
37     RG documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Geral (RG) 
38     nrRg RG E C 1-1 014 - Número do RG 
39     orgaoEmissor RG E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
40     dtExpedicao RG E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
41     RNE documentos G - 0-1 - - Informações do Registro Nacional de Estrangeiro 
42     nrRne RNE E C 1-1 014 - Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros 
43     orgaoEmissor RNE E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
44     dtExpedicao RNE E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
45     OC documentos G - 0-1 - - Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) 
46     nrOc OC E C 1-1 014 - Número de Inscrição no Órgão de Classe 
47     orgaoEmissor OC E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
48     dtExpedicao OC E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
49     dtValidade OC E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
50     CNH documentos G - 0-1 - - Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
51     nrCnh CNH E N 1-1 014 - Número da CNH 
52     orgaoEmissor CNH E C 1-1 020 - Órgão emissor do documento 
53     dtExpedicao CNH E D 1-1 - - Data da expedição do documento 
54     dtValidade CNH E D 0-1 - - Preencher com a data de validade, se houver. 

Validação: Se informada, deve ser posterior a data de expedição. 
55    endereco trabalhador CG - 1-1 - - Grupo de informações do endereço do Trabalhador 
56     brasil endereco G - 0-1 - - Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. 
57     tpLogradouro brasil E C 1-1 003 - Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. 

Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. 
58     descLogradouro brasil E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
59     nrLogradouro brasil E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
60     complemento brasil E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
61     bairro brasil E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
62     cep brasil E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Deve ser um CEP válido. 
63     codMunicipio brasil E N 1-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. 

64     uf brasil E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
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Validação: Deve ser uma UF válida. 
65     exterior endereco G - 0-1 - - Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. 
66     paisResidencia exterior E N 1-1 003 - Preencher com o código do país, conforme tabela 22. 

Validação: Deve ser um codigo existente na tabela 
67     descLogradouro exterior E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
68     nrLogradouro exterior E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
69     complemento exterior E C 0-1 030 - Complemento do logradouro. 
70     bairro exterior E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
71     nomeCidade exterior E C 1-1 030 - Nome da Cidade 
72     codPostal exterior E C 0-1 010 - Código de Endereçamento Postal 
73    trabEstrangeiro trabalhador G - 0-1 - - Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro 
74    dtChegada trabEstrangeiro E D 1-1 - - Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de 

estrangeiro 
75    dtNaturalizacao trabEstrangeiro E D 0-1 - - Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro 

naturalizado 
76    casadoBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Condição de casado com brasileiro(s) em caso de trabalhador 

estrangeiro, conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

77    filhosBr trabEstrangeiro E C 1-1 001 - Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros, 
conforme tabela abaixo: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

78    infoDeficiencia trabalhador G - 0-1 - - Pessoa com Deficiência 
79    defFisica infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Física: 

S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

80    defVisual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência visual: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

81    defAuditiva infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência auditiva: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

82    defMental infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Mental: 
S - Sim; 
N - Não; 
Valores Válidos: S, N 

83    defIntelectual infoDeficiencia E C 1-1 001 - Deficiência Intelectual: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

84    reabilitado infoDeficiencia E C 1-1 001 - Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 
trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 
avaliação profissional ou por processo de reabilitação funcional, 
foi considerado apto a retornar ao trabalho: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

85    observacao infoDeficiencia E C 0-1 255 - Observação 
86    dependente trabalhador G - 0-50 - - Informações dos dependentes 
87    tpDep dependente E N 1-1 002 - Tipo de dependente conforme tabela abaixo: 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou 
viva há mais de 5 (cinco) anos. 
02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 
03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola 
técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 
04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos. 
06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com 
idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de 
nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha 
detido sua guarda judicial até os 21 anos. 
07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 
qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando 
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 
08 - Pais, avós e bisavós. 
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09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e 
do qual detenha a guarda judicial. 
10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou 
curador. 
Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

88    nomeDep dependente E C 1-1 060 - Nome do Dependente 
89    dtNascto dependente E D 1-1 - - Preencher com a data de nascimento 
90    cpfDep dependente E N 0-1 011 - Número de Inscrição no CPF 

Validação: Deve ser um número de CPF válido.  O número é 
obrigatório se for maior de dezoito anos. 

91    depIRRF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de dedução do IRRF. 
Valores Válidos: S, N 

92    depSF dependente E C 1-1 001 - Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício 
de salário-família. 
Valores Válidos: S, N 

93    contato trabalhador G - 0-1 - - Informações de Contato 
94    fonePrincipal contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD.   

Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

95    foneAlternativo contato E C 0-1 013 - Número de telefone do trabalhador, com DDD 
Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o 
mínimo de dez dígitos. 

96    emailPrincipal contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
97    emailAlternativo contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 
98   ideEmpregador evtTSVInicio G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
99   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

100   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

101   infoTSVInicio evtTSVInicio CG - 1-1 - - Trabalhador Sem Vínculo - Início 
102    trabalhadorAvulso infoTSVInicio G - 0-1 - - Informações do Trabalhador Avulso 
103    dtInicio trabalhadorAvulso E D 1-1 - - Data de ingresso no ogmo ou no Sindicato 

Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do 
trabalhador. 

104    codCateg trabalhadorAvulso E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria 
informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra 
de validação. 

105    contribIndividual infoTSVInicio G - 0-1 - - Informações de contribuinte individual (diretor não empregado, 
cooperados, etc.) 

106    codCateg contribIndividual E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve ser uma categoria relativa a diretor não 
empregado ou cooperado. 

107    dtInicio contribIndividual E D 1-1 - - Para o diretor não empregado, preencher com a data de posse no 
cargo.   Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa. 
Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do 
trabalhador. 

108    codCargo contribIndividual E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de cargos 

109    codFuncao contribIndividual E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela de funções 

110    codCBO contribIndividual E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 

111     remuneracao contribIndividual G - 1-1 - - Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 
112     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
113     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

114     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
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Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 
115     fgts contribIndividual G - 0-1 - - Informações relativas ao FGTS, exclusiva para a categoria de 

Diretor não empregado com direito ao FGTS. 
116     optanteFGTS fgts E N 1-1 001 - Opção pelo FGTS: 

1 - Optante; 
2 - Não Optante 
Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o 
campo deve ser preenchido como "Optante" 

117     dtOpcaoFGTS fgts E D 0-1 - - Informar a data de opção pelo FGTS do trabalhador 
Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador 
"Optante" pelo FGTS.   A data de opção deve ser sempre igual 
ou posterior a data de admissão.  Caso a data de admissão seja 
posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de 
admissão. 

118    servPubIndConselho infoTSVInicio G - 0-1 - - Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão 
Representativo; 

119    dtInicio servPubIndConselho E D 1-1 - - Data de posse no cargo 
Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do 
trabalhador. 

120    codCateg servPubIndConselho E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria 
informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra 
de validação. 

121    codCargo servPubIndConselho E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
122    codFuncao servPubIndConselho E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
123    codCBO servPubIndConselho E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
124     remuneracao servPubIndConselho G - 1-1 - - Remuneração e Periodicidade de Pagamento. 
125     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
126     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

127     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

128    dirigenteSindical infoTSVInicio G - 0-1 - - Dirigente Sindical 
129    dtInicio dirigenteSindical E D 1-1 - - Data de início do mandato no sindicato 

Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do 
trabalhador. 

130    codCateg dirigenteSindical E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria 
informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra 
de validação. 

131     empresaOrigem dirigenteSindical G - 1-1 - - Empresa de Origem do Dirigente Sindical 
132     categOrigem empresaOrigem E N 1-1 003 - preencher com o código correspondente à categoria de origem 

do dirigente sindical 
Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente 
Sindical" 

133     cnpjOrigem empresaOrigem E N 0-1 014 - Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente 
sindical. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de 
origem do trabalhador corresponder a "empregado". 

134     dtAdmissaoOrigem empresaOrigem E D 0-1 - - Preencher com a data de admissão do dirigente sindical na 
empresa de origem. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de 
origem do Dirigente for "empregado" 

135     matricOrigem empresaOrigem E C 0-1 030 - Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de 
origem. 
Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem 
do trabalhador corresponder a "empregado". 

136    estagiario infoTSVInicio G - 0-1 - - informações do estagiário 
137    dtInicio estagiario E D 1-1 - - Data do início do estágio 

Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do 
trabalhador. 

138    codCateg estagiario E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
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tabela 1 
Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria 
informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra 
de validação. 

139    natEstagio estagiario E C 1-1 001 - Natureza do Estágio: 
O - Obrigatório 
N - Não Obrigatório 
Valores Válidos: O,N 

140    nivEstagio estagiario E C 1-1 001 - Nível: 
1 - Fundamental 
2 - Médio 
3 - Formação Profissional 
4 - Superior 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

141    areaAtuacao estagiario E C 0-1 050 - Área de atuação do estagiário 
142    nrApolice estagiario E C 0-1 030 - Nr. Apólice de Seguro 
143    vlrBolsa estagiario E N 0-1 14 2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado. 
144    dtPrevistaTermino estagiario E D 1-1 - - Data prevista para o término do estágio 

Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do 
estágio. 

145     instEnsino estagiario G - 1-1 - - Instituição de Ensino 
146     cnpjInstEnsino instEnsino E N 1-1 014 - Preencher com o cnpj da instituição de ensino. 
147     nomeRazao instEnsino E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
148     descLogradouro instEnsino E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
149     nrLogradouro instEnsino E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
150     bairro instEnsino E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
151     cep instEnsino E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Se informado, deve ser um CEP válido. 
152     codMunicipio instEnsino E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

153     uf instEnsino E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

154     ageIntegracao estagiario G - 0-1 - - Agente de Integração 
155     cnpjAgenteIntegracao ageIntegracao E N 1-1 014 - CNPJ do agente de integração 

Validação: Deve ser um CNPJ válido 
156     nomeRazao ageIntegracao E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
157     descLogradouro ageIntegracao E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
158     nrLogradouro ageIntegracao E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
159     bairro ageIntegracao E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
160     cep ageIntegracao E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Se informado, deve ser um CEP válido. 
161     codMunicipio ageIntegracao E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

162     uf ageIntegracao E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

163     supervisorEstagio estagiario G - 0-1 - - Supervisor do Estágio 
164     cpfSupervisor supervisorEstagio E N 1-1 011 - CPF do responsável pela supervisão do estagiário 

Validação: Deve ser um CPF válido 
165     nomeSupervisor supervisorEstagio E C 1-1 060 - Nome do Supervisor do Estágio 
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S-2620 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual 
 

Evento utilizado para atualização de informações contratuais relativas a trabalhador que não possui vínculo 
empregatício com a empresa, tais como Diretor não Empregado, Servidor Público indicado para Conselho ou 
Órgão Representativo, etc..  Alterações nos dados pessoais do trabalhador deverão ser feitas através do evento 
"Alteração de Dados Cadastrais". 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTSVAltContratual eSocial 2 Evento Trabalhador Sem Vínculo - 

Alteração Contratual 
1-1 Id O 

ideEvento evtTSVAltContratual 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTSVAltContratual 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoTSVAlteracao evtTSVAltContratual 3 Trabalhador Sem Vínculo - Alteração 
Contratual 

1-1 - O 

contribIndividual infoTSVAlteracao 4 Contribuinte Individual 0-1 - OC 
remuneracao contribIndividual 5 Informações da remuneração e 

periodicidade de pagamento 
1-1 - O 

servPubIndConselho infoTSVAlteracao 4 Servidor Público indicado para 
Conselho ou Órgão Representativo; 

0-1 - OC 

remuneracao servPubIndConselho 5 Remuneração e Periodicidade de 
Pagamento. 

1-1 - O 

estagiario infoTSVAlteracao 4 informações do estagiário 0-1 - OC 
instEnsino estagiario 5 Instituição de Ensino 1-1 - O 

ageIntegracao estagiario 5 Agente de Integração 1-1 - O 
supervisorEstagio estagiario 5 Supervisor do Estágio 0-1 - OC 

 
 

Registros do evento S-2620 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTSVAltContratual eSocial G - 1-1 - - Evento Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTSVAltContratual A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTSVAltContratual A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTSVAltContratual G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtTSVAltContratual G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
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Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   infoTSVAlteracao evtTSVAltContratual CG - 1-1 - - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual 
16   cpfTrab infoTSVAlteracao E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab infoTSVAlteracao E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   dtAlteracao infoTSVAlteracao E D 1-1 - - Preencher com a data da alteração das informações 
19    contribIndividual infoTSVAlteracao G - 0-1 - - Informações do Contribuinte Individual 
20    codCateg contribIndividual E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 

tabela 1 
Validação: Deve ser uma categoria relativa a diretor não 
empregado ou a cooperado, para a qual tenha havido envio de 
evento de início. 

21    codCargo contribIndividual E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de cargos 

22    codFuncao contribIndividual E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela de funções 

23    codCBO contribIndividual E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 

24     remuneracao contribIndividual G - 1-1 - - Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 
25     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
26     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

27     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

28    servPubIndConselho infoTSVAlteracao G - 0-1 - - Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão 
Representativo; 

29    codCargo servPubIndConselho E C 1-1 030 - Preencher com o código do cargo 
30    codFuncao servPubIndConselho E C 0-1 030 - Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa 
31    codCBO servPubIndConselho E N 1-1 006 - Classificação Brasileira de Ocupação 

Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO 
32     remuneracao servPubIndConselho G - 1-1 - - Remuneração e Periodicidade de Pagamento. 
33     vlrSalFixo remuneracao E N 1-1 14 2 Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 
34     unidSalFixo remuneracao E N 1-1 001 - Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme 

tabela abaixo: 
1 - Por Hora 
2 - Por Dia 
3 - Por Semana 
4 - Por Quinzena 
5 - Por Mês 
6 - Por Tarefa 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

35     descSalVariavel remuneracao E C 0-1 090 - Descrição do salário variável e como este é calculado.  ex: 
Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

36    estagiario infoTSVAlteracao G - 0-1 - - informações do estagiário 
37    natEstagio estagiario E C 1-1 001 - Natureza do Estágio: 

O - Obrigatório 
N - Não Obrigatório 
Valores Válidos: O,N 

38    nivEstagio estagiario E C 1-1 001 - Nível: 
1 - Fundamental 
2 - Médio 
3 - Formação Profissional 
4 - Superior 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 

39    areaAtuacao estagiario E C 0-1 050 - Área de atuação do estagiário 
40    nrApolice estagiario E C 0-1 030 - Nr. Apólice de Seguro 
41    vlrBolsa estagiario E N 0-1 14 2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado. 
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42    dtPrevistaTermino estagiario E D 1-1 - - Data prevista para o término do estágio 
Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do 
estágio. 

43     instEnsino estagiario G - 1-1 - - Instituição de Ensino 
44     cnpjInstEnsino instEnsino E N 1-1 014 - Preencher com o cnpj da instituição de ensino. 
45     nomeRazao instEnsino E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
46     descLogradouro instEnsino E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
47     nrLogradouro instEnsino E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
48     bairro instEnsino E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
49     cep instEnsino E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Se informado, deve ser um CEP válido. 
50     codMunicipio instEnsino E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

51     uf instEnsino E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

52     ageIntegracao estagiario G - 1-1 - - Agente de Integração 
53     cnpjAgenteIntegracao ageIntegracao E N 1-1 014 - CNPJ do agente de integração 

Validação: Deve ser um CNPJ válido 
54     nomeRazao ageIntegracao E C 1-1 115 - Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a 

razão social, no caso de pessoa jurídica. 
55     descLogradouro ageIntegracao E C 1-1 080 - Descrição do logradouro 
56     nrLogradouro ageIntegracao E C 0-1 010 - Número do logradouro. 
57     bairro ageIntegracao E C 0-1 060 - Nome do bairro/distrito 
58     cep ageIntegracao E N 1-1 008 - Código de Endereçamento Postal 

Validação: Se informado, deve ser um CEP válido. 
59     codMunicipio ageIntegracao E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 
Validação: Se informado, deve ser um código existente na 
tabela do IBGE. 

60     uf ageIntegracao E C 1-1 002 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 
Validação: Deve ser uma UF válida. 

61     supervisorEstagio estagiario G - 0-1 - - Supervisor do Estágio 
62     cpfSupervisor supervisorEstagio E N 1-1 011 - CPF do responsável pela supervisão do estagiário 

Validação: Deve ser um CPF válido 
63     nomeSupervisor supervisorEstagio E C 1-1 060 - Nome do Supervisor do Estágio 
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S-2680 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 
 

Evento utilizado para prestar informações sobre o encerramento de contrato ou de vinculação com a empresa 
de trabalhador sem vínculo empregatício, tais como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas 
categorias de contribuintes individuais (diretores não empregados, cooperados, etc.).   
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtTSVTermino eSocial 2 Evento Trabalhador Sem Vínculo de 

Emprego - Término 
1-1 Id O 

ideEvento evtTSVTermino 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtTSVTermino 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoTSVTermino evtTSVTermino 3 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego 
- Término 

1-1 cpfTrab, nisTrab O 

trabalhadorAvulso infoTSVTermino 4 Trabalhador Avulso 0-1 - OC 
contribIndividual infoTSVTermino 4 Contribuinte Individual 0-1 - OC 
verbasRescisorias contribIndividual 5 Verbas Rescisórias 0-1 - OC (se {codCateg} igual a 

[721]) 
N (nos demais casos) 

itensRemuneracao verbasRescisorias 6 Itens da Remuneração do Trabalhador 1-50 codRubrica O 
servPubIndConselho infoTSVTermino 4 Servidor Público indicado para 

Conselho ou Órgão Representativo; 
0-1 - OC 

dirigenteSindical infoTSVTermino 4 Dirigente Sindical 0-1 - OC 
estagiario infoTSVTermino 4 informações do estagiário 0-1 - OC 

 
 

Registros do evento S-2680 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtTSVTermino eSocial G - 1-1 - - Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtTSVTermino A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtTSVTermino A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtTSVTermino G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtTSVTermino G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
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de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   infoTSVTermino evtTSVTermino CG - 1-1 - - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término 
16   cpfTrab infoTSVTermino E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab infoTSVTermino E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18    trabalhadorAvulso infoTSVTermino G - 0-1 - - Informações do Trabalhador Avulso 
19    dtTermino trabalhadorAvulso E D 0-1 - - Data do Término 

Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

20    contribIndividual infoTSVTermino G - 0-1 - - Informações do Contribuinte Individual (diretor não empregado 
ou cooperado). 

21    codCateg contribIndividual E N 1-1 003 - Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme 
tabela 1 
Validação: Deve ser uma categoria relativa a diretor não 
empregado ou a cooperado, para a qual tenha havido envio de 
evento de início. 

22    dtTermino contribIndividual E D 1-1 - - Data do Término 
Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

23    
motDesligDirNaoEmpregado 

contribIndividual E N 0-1 002 - Motivo do desligamento do Diretor Não Empregado, conforme 
tabela: 
01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, 
por deliberação da assembléia, dos sócios cotistas ou da 
autoridade competente; 
02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não 
tenha sido reconduzido ao cargo; 
03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado 
04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca 
ou força maior 
05 - Morte do Diretor Não Empregado 
06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, 
encerramento ou supressão de parte da empresa 
Validação: Somente deve ser preenchido se a categoria 
corresponder a "Diretor Não Empregado" [721,722] 

24     verbasRescisorias contribIndividual G - 0-1 - - Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas 
rescisórias do trabalhador, preenchido exclusivamente no caso 
de Diretor Não Empregado com direito ao FGTS (categoria 
[721]); 

25     bcCP verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da contribuição 
previdenciária para o trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para 
o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 21, 22].   
Caso {codIncidCP} seja igual a [91,92] e {indDecisao} 
informado no processo seja diferente de [10] (decisão 
definitiva), o valor também deverá ser computado.  

26     bcIRRF verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o 
trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 13, 
14]  

27     bcFGTS verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o 
trabalhador. 
Validação: A soma de {bcFGTS} e {bcFGTSVerbasIndeniz} 
deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das 
rubricas de PROVENTOS menos as rubricas de  DESCONTOS, 
relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados 
a este) e cuja classificação da rubrica no campo 
{codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS para o respectivo 
código tenha sido definido como [11] 

28     bcFgtsMesAnt verbasRescisorias E N 0-1 14 2 Informar a base de cálculo do FGTS do mês anterior, caso ainda 
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não tenha havido recolhimento. 
Validação: Se informado, deve coincidir com o valor que consta 
no evento de remuneração do trabalhador relativo ao mês 
anterior ao desligamento.  

29     descCP verbasRescisorias E N 1-1 14 2 preencher com o valor descontado do segurado referente 
contribuição previdenciária destinada a seguridade social 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas 
nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja 
classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de 
RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como 
[31,32] 

30     vlrProventos verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total dos proventos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

31     vlrDescontos verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total dos descontos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

32     vlrLiquido verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Preencher com o valor líquido 
Validação: Deve corresponder a {vlrProventos} menos 
{vlrDescontos} 

33      itensRemuneracao verbasRescisorias G - 1-50 - - Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração 
do trabalhador.   

34      codRubrica itensRemuneracao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 
rubrica em sua folha de  pagamento. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de rubricas. 

35      qtdRubrica itensRemuneracao E N 0-1 006 2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, 
cotas, meses, percentual, etc.). 

36      vlrUnitario itensRemuneracao E N 0-1 14 2 Preencher com o valor unitário da rubrica. 
37      vlrRubrica itensRemuneracao E N 1-1 14 2 Valor total da rubrica 
38    servPubIndConselho infoTSVTermino G - 0-1 - - Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão 

Representativo; 
39    dtTermino servPubIndConselho E D 0-1 - - Data do Término 

Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

40    dirigenteSindical infoTSVTermino G - 0-1 - - Dirigente Sindical 
41    dtTermino dirigenteSindical E D 0-1 - - Data do Término 

Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 

42    estagiario infoTSVTermino G - 0-1 - - informações do estagiário 
43    dtTermino estagiario E D 0-1 - - Data do Término 

Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato 
informada no evento de início respectivo. 
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S-2800 - Desligamento 
 

Este evento se destina a registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. A princípio, deve ser o 
último evento relativo a um determinado "Vínculo Trabalhista". 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtDesligamento eSocial 2 Evento Desligamento 1-1 Id O 

ideEvento evtDesligamento 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtDesligamento 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtDesligamento 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoDesligamento evtDesligamento 3 Desligamento 1-1 - O 
sucessaoVinculo infoDesligamento 4 Sucessão do Vínculo Trabalhista 0-1 - O (se 

{motivoDesligamento} = 
[11,12]) 

N (nos demais casos) 
verbasRescisorias infoDesligamento 4 Verbas Rescisórias 0-1 - OC 
itemRemuneracao verbasRescisorias 5 Itens da Remuneração do Trabalhador 1-50 codRubrica O 
infoAgenteNocivo verbasRescisorias 5 Grau de Exposição a Agentes Nocivos 1-1 grauExp OC 

 
 

Registros do evento S-2800 - Desligamento 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtDesligamento eSocial G - 1-1 - - Evento Desligamento 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EXIBE_ALERTA_EVENTO_FORA_DO_PRAZO 
REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR 
REGRA_DESLIG_POR_SUCESSAO 
REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO 
REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_ESTAVEL 
REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_SUCESSAO 
REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtDesligamento A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtDesligamento A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtDesligamento G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtDesligamento G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 
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conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtDesligamento G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoDesligamento evtDesligamento G - 1-1 - - Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo 

identificado no registro superior. 
20   motivoDesligamento infoDesligamento E N 1-1 002 - Código de Motivo do Desligamento, conforme tabela 19. 

Validação: Deve ser um código existente na tabela 
21   dtDesligamento infoDesligamento E D 0-1 - - Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo 

vínculo ou deixar em branco caso o vínculo não tenha sido 
encerrado. 
Validação: Não deverá ser preenchida apenas se 
{motivoDesligamento} for igual a [11,12] 

22   indPagtoAPI infoDesligamento E C 1-1 001 - Indicativo de pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo 
empregador, ao empregado: 
S - Sim; 
N - Não. 
Valores Válidos: S, N 

23   dtTerminoAPI infoDesligamento E D 0-1 - - Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. 
Validação: Obrigatório se {indPagtoAPI} for igual a [S], 
devendo ser igual ou posterior a {dtDesligamento} 

24   nrAtestadoObito infoDesligamento E C 0-1 030 - Número que identifica o registro do Atestado de Óbito. Campo 
preenchido no caso de desligamento por morte. 
Validação: Deve ser preenchido se {motivoDesligamento} for 
igual a [09,10] 

25   nrProcTrabalhista infoDesligamento E C 0-1 020 - Número que identifica o processo trabalhista, quando o 
desligamento se der por este motivo. 

26   bcFgtsMesAnt infoDesligamento E N 0-1 14 2 Informar a base de cálculo do FGTS do mês anterior, caso ainda 
não tenha havido recolhimento. 
Validação: Se informado, deve coincidir com o valor que consta 
no evento de remuneração do trabalhador relativo ao mês 
anterior ao desligamento.  

27   observacao infoDesligamento E C 0-1 255 - Preencher com qualquer anotação relevante sobre o 
desligamento do trabalhador, que ainda não esteja consignada 
em campo próprio. 

28    sucessaoVinculo infoDesligamento G - 0-1 - - Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do 
vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora. 

29    cnpjSucessora sucessaoVinculo E N 1-1 014 - Preencher com o CNPJ da empresa sucessora. 
Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do 
CNPJ do declarante. 

30    verbasRescisorias infoDesligamento G - 0-1 - - Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas 
rescisórias do trabalhador.  

31    bcCP verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo da contribuição 
previdenciária para o trabalhador. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para 
o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 21, 22].   
Caso {codIncidCP} seja igual a [91,92,93,94] e {indDecisao} 
do respectivo processo seja diferente de [10] (decisão 
definitiva), o valor também deverá ser computado.  

32    bcIRRF verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o 
trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as 
rubricas de  DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de 
itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da 
rubrica no campo {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS 
para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 13, 
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14]  
33    bcFGTS verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o 

trabalhador. 
Validação: A soma de {bcFGTS} e {bcFGTSVerbasIndeniz} 
deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das 
rubricas de PROVENTOS menos as rubricas de  DESCONTOS, 
relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados 
a este) e cuja classificação da rubrica no campo 
{codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS para o respectivo 
código tenha sido definido como [11] 

34    bcFGTSVerbasIndeniz verbasRescisorias E N 0-1 14 2 Base de Cálculo do FGTS relativo às verbas indenizatórias 
Validação: A soma de {bcFGTS} e {bcFGTSVerbasIndeniz} 
deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das 
rubricas de PROVENTOS menos as rubricas de  DESCONTOS, 
relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados 
a este) e cuja classificação da rubrica no campo 
{codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS para o respectivo 
código tenha sido definido como [11]  

35    descCP verbasRescisorias E N 1-1 14 2 preencher com o valor descontado do segurado referente 
contribuição previdenciária destinada a seguridade social 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas 
nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja 
classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de 
RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como 
[31,32] 

36    vlrProventos verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Informar o valor total dos proventos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

37    vlrDescontos verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Preencher com o valor total dos descontos 
Validação: Deve corresponder ao somatório do campo 
{vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*) relacionadas nos 
registros de itens da remuneração (vinculados a este). 

38    vlrLiquido verbasRescisorias E N 1-1 14 2 Preencher com o valor líquido 
Validação: Deve corresponder a {vlrProventos} menos 
{vlrDescontos} 

39     itemRemuneracao verbasRescisorias G - 1-50 - - Registro que relaciona as rubricas que compõe a remuneração 
do trabalhador.   

40     codRubrica itemRemuneracao E C 1-1 030 - Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a 
rubrica em sua folha de  pagamento. 
Validação: Deve ser um código existente na tabela de rubricas. 

41     qtdRubrica itemRemuneracao E N 0-1 006 2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, 
cotas, meses, percentual, etc.). 

42     vlrUnitario itemRemuneracao E N 0-1 14 2 Preencher com o valor unitário da rubrica. 
43     vlrRubrica itemRemuneracao E N 1-1 14 2 Valor total da rubrica 
44     infoAgenteNocivo verbasRescisorias G - 1-1 - - Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração 

de trabalhador empregado, permitindo o detalhamento do grau 
de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a 
cobrança da contribuição adicional para financiamento dos 
benefícios de aposentadoria especial. 

45     grauExp infoAgenteNocivo E N 1-1 001 - Preencher com o código que representa o grau de exposição a 
agentes nocivos, conforme tabela 2. 
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4 
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S-2820 - Reintegração 
 

Evento enviado em caso de reintegração de trabalhador previamente desligado da empresa.   Esse evento deve 
ser enviado com data posterior a data do evento de desligamento.   A partir do envio do evento, fica 
restabelecido o vínculo de trabalho. 
 

Tabela de Resumo dos Registros 
Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 

eSocial  1 e-Social 1-1 - O 
evtReintegracao eSocial 2 Evento Reintegração 1-1 Id O 

ideEvento evtReintegracao 3 Informações de Identificação do 
Evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtReintegracao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

ideVinculo evtReintegracao 3 Informações de Identificação do 
Trabalhador e do Vínculo 

1-1 cpfTrab, nisTrab, 
matricula 

O 

infoReintegracao evtReintegracao 3 Reintegração 1-1 - O 
 
 

Registros do evento S-2820 - Reintegração 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtReintegracao eSocial G - 1-1 - - Evento Reintegração 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EXISTE_VINCULO 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO 
REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtReintegracao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtReintegracao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtReintegracao G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento 
6   indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 - Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de 

retificação. 
Valores Válidos: 1, 2 

7   nrRecibo ideEvento E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. 
Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetificacao} = 
[2] 

8   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 
1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

9   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

10   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

11   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

12   ideEmpregador evtReintegracao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
13   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

14   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

15   ideVinculo evtReintegracao G - 1-1 - - Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo 
16   cpfTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 

Validação: Deve ser um CPF válido. 
17   nisTrab ideVinculo E N 1-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 

ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
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trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

18   matricula ideVinculo E C 1-1 030 - Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa 
19   infoReintegracao evtReintegracao G - 1-1 - - Reintegração 
20   tpReintegracao infoReintegracao E N 1-1 001 - Tipo de Reintegração: 

1 - Reintegração por Determinação Judicial; 
2 - Reintegração por Anistia Legal; 
9 - Outros; 

21   nrProcJud infoReintegracao E C 0-1 020 - Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher 
com o número do processo. 
Validação: Deve ser informado se {tpReintegracao} = [1], 
devendo existir na tabela de PROCESSOS. 

22   nrLeiAnistia infoReintegracao E C 0-1 020 - Número da Lei de Anistia: 
Lei 6.683/1979; 
Lei 8.632/1993; 
Lei 10.559/2002; 
Lei 10.790/2003; 
Lei 11.282/2006; 
Validação: Deve ser preenchido se {tpReintegracao} for igual a 
[2] 
Valores Válidos: Número da Lei de Anistia: 
Lei 6.683/1979; 
Lei 8.632/1993; 
Lei 10.559/2002; 
Lei 10.790/2003; 
Lei 

23   dtEfeito infoReintegracao E D 1-1 - - Preencher com a data a partir da qual o trabalhador deverá ser 
considerado como reintegrado. 
Validação: Deve ser posterior a data de desligamento informado 
no evento de desligamento. 

24   dtEfeitoRetorno infoReintegracao E D 1-1 - - Informar a data do efetivo retorno ao trabalho 
Validação: Deve ser igual ou posterior a {dtEfeito} 
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S-2900 - Exclusão de Eventos 
 

Arquivo utilizado pelo contribuinte para para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente. 
Tabela de Resumo dos Registros 

Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição 
eSocial  1 e-Social 1-1 - O 

evtExclusao eSocial 2 Exclusão de Evento Enviado 
Indevidamente 

1-1 Id O 

ideEvento evtExclusao 3 Informações de identificação do 
evento 

1-1 - O 

ideEmpregador evtExclusao 3 Informações de identificação do 
empregador 

1-1 tpInscricao, nrInscricao O 

infoExclusao evtExclusao 3 Informação do evento que será 
excluído 

1-1 - O 

ideTrabalhador infoExclusao 4 Registro que identificação a qual 
trabalhador pertence o evento que será 
excluído. 

0-1 - O(se {tpEvento} 
corresponder a evento 

trabalhista (S-2100 a S-
2820) ou de remuneração 

(S-1200)) 
N(nos demais casos) 

ideFolhaPagto infoExclusao 4 Registro que identifica a qual folha de 
pagamento pertence o evento que será 
excluído. 

0-1 - O(se não existir o grupo 
{ideTrabalhador}) 

N (nos demais casos) 
 
 

Registros do evento S-2900 - Exclusão de Eventos 
 

# Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc 
1 eSocial  G - 1-1 - - e-Social 
2  evtExclusao eSocial G - 1-1 - - Exclusão de Evento Enviado Indevidamente 

Regras de Validação:  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR 
REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO 

3  Id evtExclusao A C 1-1 036 - Identificação única do evento. 
Validação: Deve ser um Id válido, conforme descrito na 
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO. 

4  versao evtExclusao A C 1-1 011 - Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração 
do arquivo. 

5   ideEvento evtExclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do evento 
6   tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - Identificação do ambiente: 

1 - Produção 
Valores Válidos: 1 

7   procEmi ideEvento E N 1-1 001 - Processo de emissão do evento: 
1- Emissão com aplicativo do empregador 
Valores Válidos: 1 

8   indSegmento ideEvento E N 1-1 001 - Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, 
conforme abaixo: 
1 - Normal 
Validação: Deve ser igual a [1] 

9   verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento.  Informar a versão do 
aplicativo emissor do evento 

10   ideEmpregador evtExclusao G - 1-1 - - Informações de identificação do empregador 
11   tpInscricao ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

12   nrInscricao ideEmpregador E C 1-1 015 - Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme 
indicado no campo {tpInscricao} 
Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número 
de CNPJ válido.   Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um 
CPF válido. 

13   infoExclusao evtExclusao G - 1-1 - - Registro que identifica o evento objeto da exclusão. 
14   tpEvento infoExclusao E C 1-1 006 - Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 9. 

Validação: Deve existir na tabela 9 e, ainda: 
* Ser um dos eventos trabalhistas (S-2100 a S-2820); 
* Ser um dos eventos de folha de pagamentos (S-1100 a S-
1500); 
* Não pode ser um dos eventos relativos à tabelas do 
contribuinte (S-1000 a S-1080) 

15   nrReciboEvento infoExclusao E N 0-1 015 - Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. 
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Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento 
indicado em {tpEvento} e não constar como excluído.  Além 
disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a 
identificação do trabalhador, inclusive o evento de remuneração,  
o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo 
trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab} 

16    ideTrabalhador infoExclusao G - 0-1 - - Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento 
que será excluído. 

17    cpfTrab ideTrabalhador E N 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador 
Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do 
RET. 

18    nisTrab ideTrabalhador E N 0-1 011 - Preencher com o número de inscrição do segurado, o qual pode 
ser o PIS, PASEP ou NIT.  
Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao 
trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de 
estagiário. 

19    ideFolhaPagto infoExclusao G - 0-1 - - Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o 
evento que será excluído. 

20    indApuracao ideFolhaPagto E N 1-1 001 - Indicativo de período de apuração: 
1 - Mensal; 
2 - Anual (Folha do 13o Salário). 
Valores Válidos: 1, 2 

21    perApuracao ideFolhaPagto E C 1-1 007 - Informar o ano/mês (formato AAAA-MM) da folha de 
pagamento, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano 
(formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] 
Validação: Deve ser um ano/mês ou ano válido, posterior a 
implementação do eSocial. 
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TABELA DE REGRAS DE PREENCHIMENTO DOS EVENTOS 
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Nome da Regra Descrição Cód Msg 
REGRA_CODRUBRICA_EXISTE_NA_TABE
LA 

O código informado deve existir na tabela de rubricas  

REGRA_TPINSCRICAO_EXISTE O tipo de inscrição deve existir na tabela 5  
REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR O evento somente pode ser recepcionado se existir evento de informações cadastrais do empregador vigente 

para a data do evento, ou seja, a data do evento (ou período de apuração, no caso de evento de folha de 
pagamentos) deve estar compreendida entre o {iniValidade} e {fimValidade} do evento de informações do 
empregador) 

 

REGRA_TPINSCRICAO_PJ_OU_PF O tipo de inscrição deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  
REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITA
NTE 

Em caso de {inclusao} ou {alteração}, verificar a existência de outro registro em período de vigência 
conflitante. 

 

REGRA_INFO_EMP_PERMITE_EXCLUSAO Em caso de {exclusao}, o registro identificado pelo período de validade deve existir , e o registro somente 
poderá ser excluído se não houver outros arquivos de eventos (folha de pagamentos, admissão, etc.) 
relativos ao período que está sendo excluído. 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL Em caso de arquivo gerado por Pessoa Jurídica, a {iniValidade} deverá ser sempre igual ou posterior a data 
de início das atividades da empresa constante na base de dados do CNPJ (ou a "data do primeiro vínculo", 
se existente no cadastro) 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_
BASE_ALCANTARA 

A classificação tributária [70] (Base Alcântara) somente pode ser utilizada se {tpInscricao} = [1] (Cnpj) e 
{nrInscricao} iniciar com 07752497. 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAT A alíquota RAT informada deverá ser validada em função do CNAE Preponderante informado, só sendo 
permitida divergência de alíquota em caso de preenchimento do registro de informações de processo 
judicial - alíquota RAT. 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_FAP O FAP informado deve corresponder aquele definido para a empresa no cadastro da RFB.  Só será 
permitida divergência em caso de preenchimento do registro de informações do processo judicial - alíquota 
FAP. 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CNAE_PREP
ONDERANTE 

o CNAE PREPONDERANTE deve ser um CNAE atribuído a pelo menos um dos estabelecimentos da 
empresa (VALIDAR NO CADASTRO DO CNPJ) 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_ENDERECO_
ESTABS 

Para que o evento de informações do empregador seja recepcionado, é necessário que as informações de 
endereço de todos os estabelecimentos (ativos) da empresa estejam válidos.  
* Validar se os CEP´s que constam são válidos; 
* Validar CEP x CodMunicipio 

 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_
CPF 

As informações de identificação do trabalhador (CPF, NOME E DATA DE NASCIMENTO) Deverão ser 
validadas na base de dados do CPF para evitar erro de identificação do trabalhador.   

 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_
CNIS 

Nos casos em que o NIS for informado, deverá ser efetuada validação do CPF, NIT e DT_NASCIMENTO 
na base de dados no CNIS. 

 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR O CPF identificado no evento de alteração de dados cadastrais deve existir na base do RET para o 
empregador. 

 

REGRA_EXISTE_VINCULO O vínculo identificado pelo CPF + Matrícula deve existir na base de dados do RET;  
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENT
O 

O vínculo identificado pelo CPF + Matrícula deve estar ativo na data do evento (ou seja, a data do evento 
deve estar compreendida entre a admissão e o desligamento) 

 

REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO Em caso de retificação, o evento retificador deve referir-se ao mesmo vínculo (CPF + Matricula) do evento 
original; 

 

REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_F
OPAG 

O envio de evento ocorrido em período anterior ou igual ao período para o qual já tenha sido enviado 
arquivo de folha de pagamento não marca como inconsistentes os arquivos de folha já enviados. 

 

REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR Se existir evento de CAT em data anterior a data do evento indicando óbito do trabalhador ({catObito} = 
[S]), nenhum novo evento poderá ser recebido em data posterior a {dtAcidente} para o mesmo vínculo, 
exceto o evento DESLIGAMENTO. 

 

REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO Deve existir evento de "início" de trabalhador sem vínculo para o CPF + Tipo de Trabalhador (verificar 
inclusive o código da categoria, no caso de "contribuinte individual") informado em data igual ou anterior a 
data do evento (ou ao período de apuração, no caso de folha de pagamentos). 

 

REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO A data do evento deve estar compreendida entre a data de início e de término indicadas nos eventos de 
"Trabalhador Sem Vínculo". 

 

REGRA_EVE_FOPAG_EXIGE_ABERTURA Para recepção do evento é necessário que já tenha sido enviado o evento de "abertura" da folha de 
pagamentos (original ou com indicativo de retificação) para o período de apuração indicado no evento.  

 

REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO Tratamento semelhante ao REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO, ou seja, se o evento de abertura 
correspondente estiver indicando "Retificação", torna-se necessária a marcação de cada evento retificador  
com o indicativo de retificação e com o número de recibo correspondente ao evento do mesmo tipo para o 
período que está sendo retificado (folha fechada).  Caso o evento não tenha sido enviado na folha que 
encontra-se "fechada", não há informação de retificação no próprio evento. 

 

REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLA
SSTRIB 

Verificar compatibilidade entre o tipo de evento e a classificação tributária do contribuinte, conforme 
abaixo: 
a) O evento S-1370 (Rec. Recebidos/repassados a clube de futebol) não pode informado se classTrib igual a 
[21,22] 
b) O evento S-1360 (Comerc. Prod Rural) somente pode ser informado pelas classTrib [06,07,21,22] 
c) O evento S-1350 (Aquis. Prod Rural) não deve ser informado pela classTrib [22]; 
d) O evento S-1340 (Serv. Prest. Pela Coop Trab) somente pode ser informado pela classTrib [99] 
e) O evento S-1330 (Serv. Tomados de Coop Trab) não pode ser informado pelas classificações tributárias 
[21,22]; 
f) O evento S-1320 (Serv. Prest. Cessão de MO) não pode ser informado pela classTrib [21,22] 
g) O evento S-1310 (Serv. Tomados Cessão Mão de Obra) não pode ser informado pela classTrib [21,22] 
h) O evento S-1380 (Inf. Compl. Desoneração) somente pode ser enviado por empregador cuja 
classificação tributária seja igual a [02,03,99] e {indDesFolha} seja igual a [1,2]; 

 

REGRA_EVE_FOPAG_CONTROLE_DUPLIC Tratamento semelhante ao REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE, ou seja, enquanto o período  
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IDADE estiver "aberto", não será efetuado controle de duplicidade de eventos, ou seja, o envio de um novo evento 
para o contribuinte substitui o evento enviado anteriormente, sem a necessidade de deixar "explícita" a 
retificação no evento enviado no escopo da mesma folha.  

REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ 
DECTERCEIRO 

O evento não pode ser informado em arquivo relativo ao décimo terceiro salário ({indApuracao} = [2] )  

REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_CE
DIDO 

O evento de admissão de trabalhador cedido ({tpAdmissao} = [4]) deve atender as seguintes regras: 
1) somente pode ser enviado por empregador cuja natureza juridica informada no evento de informações do 
empregador seja relativa a administração pública (natureza juridica iniciada por [1]) 
2) A informação da origem do trabalhador cedido, prestada no evento de admissão por cessão (tipo de 
admissão igual a 4), deverá ser validada no RET se a dtAdmissaoCedente for igual ou superior a data de 
início de vigência da e-Social (deve existir o vínculo do trabalhador na empresa cedente - cnpjCedente + 
cpf + matriculacedente + dtAdmissaoCedente).    
3) No caso anterior, deve existir também o respectivo afastamento pelo motivo de "Cessão" em data 
imediatamente anterior a data de admissão na empresa cessionária 

 

REGRA_ADMISSAO_TRABALHADOR_SU
CESSAO 

Caso o tipo de Admissão seja preenchido com [2,3] (sucessão) e a data de admissão seja posterior ao início 
da vigência da e-Social, deverá ser efetuada checagem do vínculo de origem através dos campos 
cnpjEmpregadorAnterior, matriculaAnterior, dtInicioVinculo, informados no registro de "sucessão de 
vínculo trabalhista".  Neste caso, para aceitação do evento é necessária a existência de Evento de 
desligamento por sucessão para o vínculo anterior e a dtInicialVinculo deve ser igual a:  
* dtAdmissao do evento de admissão na empresa sucedida, caso a admissão nesta data seja do tipo 
"normal" (Tipo de Admissao = [1]); ou 
* dtInicioVinculo do evento de admissão da empresa sucedida, caso a admissão nesta também tenha sido 
por sucessão. 

 

REGRA_EVETRAB_RETIFICACAO_MESM
O_VINCULO 

O arquivo de retificação do evento deve referir-se ao mesmo vínculo (cpf + matrícula) informado no 
arquivo original (que está sendo retificado). 

 

REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCO
NTRIB 

A validação de informações relativas às tabelas do próprio contribuinte (LOTAÇÕES, CARGOS, 
RUBRICAS, PROCESSOS, HORÁRIOS/TURNOS DE TRABALHO, ETC.) deverá ser efetuada levando-
se em consideração a data do evento (ou o período de apuração, no caso de eventos de folha).   Ou seja, 
deve existir o registro "vigente" na data/período do evento. 

 

REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA
_CLASSTRIB 

A categoria do trabalhador deve ser compatível com a classificação tributária do contribuinte.  

REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGT
S 

Restrições entre Data de Opção x Categoria do trabalhador: 
1. A "data de opção" é obrigatória para todas as categorias de "empregado".  Além disso, verificar: 
2. Não pode ser anterior a 01/01/1967; 
3. Para a categoria 105 (Empregado - Temporário), a data de opção deve ser igual ou posterior a 
22/01/1998. 
4. Para a categoria 104 (doméstico), a data de opção deve ser igual ou posterior à data de admissão e nunca 
anterior a 01/03/2000. 
5. Para a categoria 103 (aprendiz), a data de opção deve ser igual ou posterior a 20/12/2000. 
6. Para admissão de empregado posterior a 04/10/1988, exceto doméstico (104), a data de opção deve ser 
igual à data de admissão. 
7. Para a categoria 721 (Diretor não empregado com FGTS), a data de opção deve ser igual ou posterior a 
02/06/1981. 

 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICUL
A 

A chave de identificação de cada vínculo trabalhista na empresa (CNPJ base) é a MATRICULA, que é 
atribuída pelo Empregador. Não poderá existir no RET, para a mesma empresa, trabalhador com mesmo 
número de matrícula do trabalhador a ser admitido (Recusar Evento);  

 

REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO A exclusão do evento: 
1.é permitida desde que não existam outros eventos no RET para o mesmo vínculo.(Recusar Evento); 
2.implicará na marcação dos arquivos de folha de pagamento como não consistidos com o RET, referentes 
às competências a partir da data de admissão; 

 

REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DTADMIS
SAO 

A retificação do evento para modificar a data de admissão: 
1. somente é possível se não existirem eventos anteriores a nova data de admissão; (Recusar Evento) 
2. caso a nova data seja de mês anterior em relação a data de admissão que consta no RET  os eventos de 
folha de pagamento referentes ao período compreendido entre o novo mês de admissão e o mês anterior a 
antiga data de admissão deverão ser marcados como não consistidos 
3. caso a nova data seja de mês posterior, os arquivos de folha de pagamento referentes ao período 
compreendido entre a antiga data de admissão e ao mês imediatamente anterior a nova data deverão ser 
marcados como não consistidos 

 

REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_
ATIVIDADES 

A {dtAdmissao} deve ser igual ou posterior a DATA DE ABERTURA DA EMPRESA ou a DATA DO 
PRIMEIRO VÍNCULO (se preenchida na base de CNPJ). 

 

REGRA_ADMISSAO_LOTACAO_COMPAT_
CLASSTRIB 

Na informação relativa ao local de trabalho (lotação), observar tabela de compatibilidade entre a 
classificação tributária do empregador e o tipo de lotação atribuída ao trabalhador;  

 

REGRA_ALTERACAO_NIS_TRABALHADO
R 

Se houver alteração do NIS do trabalhador, aplicar REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  

REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_
ESOCIAL 

A data de admissão informada no evento de admissão deve ser igual ou posterior a data de início da e-
Social 

 

REGRA_ADMISSAO_ANTERIOR_INICIO_E
SOCIAL 

A data de admissão informada no evento de cadastro inicial do vínculo deve ser anterior a data de início da 
e-Social 

 

REGRA_EXIBE_ALERTA_EVENTO_FORA_
DO_PRAZO 

Para as situações abaixo, emitir aviso de que o evento está sendo informado fora do prazo: 
- No caso do Evento de Desligamento, caso o evento esteja sendo informado fora do prazo estabelecido 
(nos dez dias que sucedem à data de desligamento, inclusive). 
- No caso do Evento de Admissão, caso o evento seja informado a partir do dia seguinte à data de admissão. 

 

REGRA_EMPREGADOR_VALIDA_GILRAT A aliqRAT deve ser aquela definida no Decreto 3.048/99 para o CNAE preponderante do empregador.  Só  
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permite divergência se houver informação complementar de processo judicial relativo à alíquota RAT cujo 
{indDecisao} indicado no processo for igual a [10]. 

REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_
EXCLUIDO 

Em caso de exclusão, deve existir o registro na tabela com o mesmo código e período de validade 
informados no evento. 

 

REGRA_EMPREGADOR_VALIDA_FAP O FAP informado deve ser aquele atribuído à empresa na tabela de FAP.  A divergência só é permitida se 
existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que suspendeu a 
aplicação da alíquota com {indDecisao} = [10] 

 

REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_
ALTERADO 

Em caso de alteração, deve existir registro na tabela com o mesmo código e período de validade informados 
no evento. 

 

REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIOD
O_CONFLITANTE 

Em caso de inclusão,  não deve existir outro registro na tabela com o mesmo código de identificação 
(chave) em período de vigência conflitante com o período informado no registro atual. 

 

REGRA_TABRUBRICA_COMPAT_CODINCI
DCP_INDPROVDESC 

No preenchimento dos campos {codIncidCP}, {codIncidIRRF}, {codIncidSIND} somente podem ser 
utilizados os códigos iniciados com "3" (descontos) se {indProvDesc} for igual a DESCONTO.  No caso 
específico do {codIncidCP}, a classificação como "51" (salário-família) somente poderá ser utilizada se a 
respectiva rubrica for relativa a PROVENTO. 

 

REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIO
DO_CONFLITANTE 

Em caso de alteração de período de validade das informações, não deve existir outro registro na tabela com 
o mesmo código de identificação (chave) em período de vigência conflitante com o novo período de 
validade informado. 

 

REGRA_TABRUBRICA_COMPAT_CODINCI
DCP_NATUREZA 

Rubricas classificadas na tabela de natureza de rubricas como "Complemento de Auxílio-Doença" 
({natRubrica} = 4003) não podem ser classificadas como base de cálculo da Previdência, ou seja 
{codIncidCP} deve ser igual a [00]. 

 

REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLO
TACAO_CLASSTRIB 

O tipo de lotação deve ser compatível com a CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA do empregador, conforme 
definido na tabela de tipos de lotação. 

 

REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PR
OPRIO 

Se o tipo de lotação indicar obra própria [02,22], o CNO informado no campo {nrInscEstab} deve pertencer 
ao contribuinte. 

 

REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PA
RCIAL 

Se o tipo de lotação indicar empreitada parcial [03], o CNO informado no campo {nrInscEstab} deve 
pertencer ao CNPJ/CPF indicado no campo {nrInscProprietario} 

 

REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTA
B 

Para os TIPOS DE LOTAÇÃO correspondentes a "obra própria" (02, 22), o CNO indicado no campo 
tpInscricaoEstab deve existir na tabela de ESTABELECIMENTOS/OBRAS.   De forma semelhante, para 
os tipos de lotação 01 e 11 (estab da própria empresa), o CNPJ indicado em tpInscricaoEstab devem existir 
na tabela. 

 

REGRA_ALTERACAO_CADASTRAL_TRA
BALHADOR 

As informações de "nascimento" e de "Trabalhador Estrangeiro" não devem existir no evento de alteração 
cadastral 

 

REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPER
PORTUARIO 

Para o tipo de lotação 08, o CNPJ indicado no campo tpInscricaoEstab deve existir na tabela de 
OPERADORES PORTUÁRIOS 

 

REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTER
CEIROS 

Para o tipo de lotação 11, o código de FPAS/Terceiros indicado no registro deve ser diferente daquele 
definido na tabela de ESTABELECIMENTOS/OBRAS para o estabelecimento especificado no campo 
nrInscrEstab.    
Para o tipo de lotação 09, os códigos de FPAS/Terceiros indicados no registro devem ser iguais a 680/0131.  
Além disso, o FPAS indicado deve ser compatível com a classificação tributária do contribuinte. 

 

REGRA_ALTERACAO_CONTRATUAL_EXT
EMP 

Caso exista arquivo de folha de pagamentos em período igual ou superior a data da alteração contratual, 
avaliar as informações modificadas, pois, em caso de alteração de categoria, cargo, lotação, as informações 
já prestadas na folha de pagamento devem ser marcadas como inconsistentes. 

 

REGRA_TABESTAB_COMPATIB_FPAS_CL
ASSTRIB 

O FPAS atribuído ao estabelecimento deve ser compatível com a classificação tributária indicada no evento 
de informações do empregador. 
(*) No caso do OGMO, o FPAS aceito para o estabelecimento (TABELA DE ESTAB/OBRAS) poderá ser 
apenas o 540.   O FPAS 680 será o FPAS "válido" o "operador portuário" (indicado na tabela de lotações). 

 

REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM Se informado nrCatOrigem e a dtCatOrigem for posterior ao início da e-Social, o nrCatOrigem informado 
deve existir no RET e ser relativo ao vínculo. 

 

REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE Em caso de retificação do evento de ASO para alterar a {dtAcidente}, verificar a existência de evento 
subsequente de afastamento em decorrência de acidente de trabalho, de forma a evitar inconsistência na 
cronologia dos eventos.  (ex: acidente em jan/201x, afastamento em jan/201x por acidente de trabalho, 
depois tenta alterar a data do acidente do evento para mar/201x).  Neste caso, ou seja, se houver evento de 
afastamento temporário por acidente de trabalho, a dtAcidente somente poderá ser retificada para uma data 
anterior a dtAfastamento). 

 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT Não deve ser aceita a exclusão do evento de CAT que estiver sendo referenciado por uma CAT de 
reabertura (campo nrCatOrigem de outro evento CAT); 

 

REGRA_EXISTE_CAT_ANTERIOR Se {motAfastamento} for igual a [01] (acidente de trabalho) é necessário a existência do evento 
"Comunicação de Acidente de Trabalho" em data anterior ou igual a Data do Afastamento para o mesmo 
trabalhador (desde que a data do afastamento seja posterior a data base definida para implantação da e-
Social} 

 

REGRA_EXISTE_AFASTAMENTO_ANTERI
OR 

É necessário que o trabalhador esteja, na data do afastamento, em atividade (ou seja, não pode existir 
evento de afastamento anterior a {dtAfastamento} sem o respectivo retorno. 

 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENT
O 

Não deve ser aceita a exclusão do evento de afastamento se já houver evento de alteração de motivo ou de 
retorno respectivo; 

 

REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENT
O 

Deve existir evento de Afastamento data anterior, para o mesmo vínculo, sem evento de retorno 
correspondente; 

 

REGRA_VALIDA_MOTIVO_ANTERIOR O motivo anterior informado no evento deve ser igual ao motivo do afastamento indicado no evento de 
afastamento correspondente. 

 

REGRA_PERMITE_ALT_MOT_AFASTAME
NTO 

A alteração do motivo de afastamento é permitida desde que evento de afastamento tenha ocorrido pelos 
motivos 01 ou 03.   Além disso, as alterações permitidas são: 
- de 01 para 03; 
- de 01 para 14; 
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- de 03 para 01; 
- de 03 para 14; 

REGRA_VALIDA_MOTIVO_AFASTAMENT
O 

O motivo de afastamento indicado no evento de retorno deve ser igual ao motivo informado no evento de 
afastamento respectivo (ou, se existente, no evento de alteração de motivo) 

 

REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_ESTABI
LIDADE 

Não é permitido o envio de evento de aquisição de estabilidade se já houver evento idêntico (pelo mesmo 
motivo) para o mesmo vínculo com data anterior e sem o respectivo evento indicando o retorno da 
estabilidade.   A regra também deve ser aplicada em relação aos motivos 07, 08 e 09, os quais são 
mutuamente excludentes, não podendo haver dois eventos de início sem o respectivo encerramento para 
estes códigos. 

 

REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_ESTABI
LIDADE 

Para aceitação do evento de término de estabilidade é necessária a existência de evento de INÍCIO de 
estabilidade para o mesmo vínculo e com o mesmo motivo e com data de início da estabilidade anterior a 
data do término informada noevento, e para o qual ainda não conste o respectivo evento de TÉRMINO. 

 

REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO Não pode haver outro evento de AVISO PRÉVIO para o mesmo vínculo, salvo se houver o respectivo 
evento de CANCELAMENTO DE AVISO PRÉVIO com data anterior a data do novo evento de AVISO 
PRÉVIO. 

 

REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT Para aceitação do evento de término de condição diferenciada de trabalho é necessária a existência de 
evento de INÍCIO para o mesmo vínculo e com o mesmo {tpCondicao} em data anterior a data do evento, e 
para o qual ainda não conste o respectivo evento de TÉRMINO.  Além disso, se {tpCondicao} igual a [03], 
o {codAgente} informado no evento de término também deve ser igual ao {codAgente} indicado no evento 
de início. 

 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO Não deve ser aceita a exclusão do evento de início de condição diferenciada de trabalho se já houver evento 
de término respectivo; 

 

REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO Em caso de retificação do evento de início de trabalhador sem vínculo, o evento retificador deverá se referir 
ao mesmo CPF e "tipo de Trabalhador" informado no evento original.   Por integrar a "chave" de 
identificação para este tipo de evento, o "tpTrabalhador" não pode ser objeto de retificação.  Caso tenha 
sido informado incorretamente, o evento de início deverá ser excluído e o novo evento com o tipo correto 
deverá ser enviado. 

 

REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASS
TRIB_TPTRAB 

'Verificar se o tipo de trabalhador é compatível com a classificação tributária do contribuinte (informada no 
evento de informações do empregador): 
1) O tipo "Avulso" somente poder ser utilizado se a classificação tributária for igual a [09] ou [10]; 
2) O tipo "Cooperado" somente pode ser utilizado se o indCooperativa definido no evento de informações 
cadastrais do empregador for diferente de "zero"; 
3) O tipo "Dirigente Sindical" somente pode ser utilizado se a classificação tributária for igual a [10] ou 
[14]; 
4) O tipo "Diretor não empregado" e "Servidor Público indicado..." somente podem ser utilizados se 
{tpInscricao} do empregador for igual a [1] (PJ). 
5) O tipo "Estagiário" não pode ser utilizado pela classificação tributária [22] (Seg. Especial); 

 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO Não é possível excluir evento de início se já existir evento de alteração ou de término de trabalhador sem 
vínculo de emprego relativos ao cpf + tipo de trabalhador. 

 

REGRA_DESLIG_POR_SUCESSAO No caso de sucessão de vínculo trabalhista (motivos de desligamento [11,12]), a data de desligamento não 
deverá ser preenchida. A data de desligamento que será considerada no RET para fins de validação da folha 
de pagamentos será o dia imediatamente anterior à data da admissão informada na nova empresa (onde 
ocorreu o evento de admissão por sucessão) 

 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTE
RIOR 

Não deve existir qualquer evento para o vínculo indicado no evento de desligamento com data posterior a 
{dtDesligamento}, uma vez que o desligamento põe termo ao vínculo trabalhista. 

 

REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CATEG
_TPTRAB 

A categoria atribuída ao trabalhador sem vínculo deve ser compatível com o tipo de trabalhador indicado no 
evento: 
1) se tipo de trabalhador = avulso, permite apenas as categorias 201 e 202, conforme a classificação 
tributária seja igual a 09 ou 10; 
2) se tipo de trabalhador = diretor não empregado, permite categorias 721 e 722; 
3) se tipo de trabalhador = servidor público indicado para conselho ou ..., permite apenas a categoria 305; 
4) se tipo de trabalhador = dirigente sindical, permite apenas a categoria 401; 
5) se tipo de trabalhador = estagiário, permite apenas a categoria 901; 

 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFAST
ADO 

Somente é permitido o envio de evento de desligamento para trabalhador que possua afastamento sem 
retorno se o motivo de desligamento for "Rescisão por encerramento da empresa" (13) ou "Transferência" 
(11,12); 

 

REGRA_DESLIG_VERIFICA_FOPAG_POST
ERIOR 

Se já existir folha de pagamentos para período igual ou posterior à data do desligamento e que contenha 
remuneração para o vínculo ao qual se refere o desligamento, as referidas folhas de pagamento deverão ser 
marcadas como inconsistentes, devendo ser objeto de retificação pela empresa. 

 

REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO Em caso de exclusão do evento de desligamento, o vínculo é novamente considerado ativo, e as folhas 
elaboradas a partir da competência do desligamento deverão ser marcadas como inconsistentes, devendo ser 
objeto de retificação pela empresa.  

 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_ESTAV
EL 

Se o trabalhador estiver na condição de estável na data do desligamento e a motivo de desligamento for 
igual a "dispensa sem justa causa", deve ser gerada mensagem de aviso informando a situação. 

 

REGRA_REINTEG_EXISTE_DESLIGAMEN
TO 

Somente poderá ser enviado se o último evento enviado para o vínculo for o evento de DESLIGAMENTO, 
desde que o motivo do desligamento seja diferente de "óbito". 

 

REGRA_REINTEG_VERIFICA_FOPAG_POS
TERIOR 

Arquivos de folha de pagamento porventura enviados para períodos iguais ou posteriores a {dtEfeito} serão 
marcados como inconsistentes , devendo ser objeto de retificação pela empresa. 

 

REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO Em caso de exclusão do evento de reintegração, o vínculo é novamente considerado encerrado desde a data 
do desligamento, e as folhas elaboradas a partir da competência do desligamento nas quais conste o 
trabalhador deverão ser marcadas como inconsistentes, devendo ser objeto de retificação pela empresa. 

 

REGRA_TSV_VALIDA_ORIGEM_DIRIGEN
TE_SINDICAL 

Em evento de início de mandato de dirigente sindical, se a categoria for relativa a "empregado" e a data de 
início for posterior ao início da e-Social, Deve 
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existir informação do vínculo indicado na empresa de origem informada no evento (cnpj + cpf do 
trabalhador + matricula de origem + data de admissão). 

REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO Para aceitação do evento é necessária a existência de evento de AVISO PRÉVIO para o mesmo vínculo em 
data anterior a data do evento, e para o qual ainda não conste o respectivo evento de CANCELAMENTO. 

 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVI
O 

Não deve ser aceita a retificação de evento de aviso prévio para o qual já exista evento de cancelamento de 
aviso prévio respectivo. 

 

REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE Não é possível o envio de dois eventos de início de trabalhador sem vínculo para o mesmo trabalhador 
(CPF) relativamente ao mesmo tipo (avulso, contribuinte individual, dirigente sindical, estagiário, servidor 
público indicado para conselho ou órgão...) em períodos concomitantes. 

 

REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALH
ADOR 

O {cpfTrab} informado no evento deve existir na base de dados do RET (como empregado ou como TSV), 
e deve estar ativo na data do acidente.   Caso contrário, as informações de {infoAdicionais} deverão ser 
preenchidas, e a categoria informada deve ser relativa a trabalhador não sujeito a evento de admissão ou de 
início de trabalhador sem vínculo (atualmente categorias 701, 702, 703, 711, 712, 713) 

 

REGRA_RETIFICA_ABERTURA_FOPAG Em caso de retificação, é necessário identificar o número do recibo do evento de abertura anterior relativo a 
folha "fechada" que será objeto de retificação.   Se o número do recibo referir-se a outro evento de abertura 
de folha ainda não "fechada", ou referir-se a evento encaminhado por outro empregador, o mesmo será 
rejeitado.   Em resumo, somente pode ser objeto de "retificação" a folha mensal que estiver "fechada" e for 
relativa ao mesmo empregador (considerando a raiz do cnpj, em caso de pj). 

 

REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO Se o evento de abertura correspondente estiver indicando "Retificação", torna-se necessária a marcação de 
cada evento retificador de remuneração com o indicativo de retificação e com o número de recibo 
correspondente ao evento de remuneração que encontra-se na folha que está sendo retificada (folha 
fechada).   Caso a remuneração pertença a um novo trabalhador, não existente dentre aqueles que constam 
no arquivo original, o evento trará o indicativo de "original". 

 

REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDA
DE 

Enquanto o período estiver "aberto", não será efetuado controle de duplicidade de eventos, ou seja, o envio 
de um novo evento para um determinado CPF substitui o evento enviado anteriormente, sem a necessidade 
de deixar "explícita" a retificação no evento enviado no escopo da mesma folha.  Exemplos: 
Caso 1 - Envio da folha de pagamentos "original": 
1.1 - a empresa envia o evento de abertura da competência; 
1.2 - a empresa envia o evento do trabalhador "A"; 
1.3 - a empresa envia o evento do trabalhador "B"; 
1.4 - a empresa envia o evento do trabalhador "A"; 
... 
1.X - encerramento; 
O evento 1.4 irá substituir a informação prestada no evento 1.2, sem a necessidade de que o próprio evento 
faça a referência a retificação do evento 1.2. 
 
Caso 2: Supondo que a empresa encerrou o envio da folha descrita no caso 1.  Para retificá-la: 
2.1 - A empresa envia o evento de abertura da folha, com indicativo de retificação, fazendo referência ao 
recibo do evento 1.1; 
2.2 - A empresa envia o evento de remuneração do trabalhador "A", com indicativo de retificação e fazendo 
referência ao recibo do evento 1.4; 
2.3 - A empresa envia o evento de remuneração do trabalhador "B", com indicativo de retificação e fazendo 
referência o recibo do evento 1.3; 
2.4 - A empresa envia o evento de remuneração do trabalhador "A" novamente, com indicativo de 
retificação e fazendo referência ao recibo do evento 1.4; 
...  
2.X - encerramento; 
Neste caso, o evento 2.4 não deve fazer referência a informação prestada no evento 2.2, pois a mesma não 
é, de fato, a informação que será retificada, e sim a informação "original", que pertence a uma folha 
"fechada", e que foi prestada no evento 1.4; 

 

REGRA_REMUN_EXISTE_FPAS_ESTAB No evento de remuneração, caso o registro de identificação do estabelecimento indique um número de 
CNPJ ou CNO, verificar a existência do estabelecimento indicado na tabela de 
ESTABELECIMENTOS/OBRAS, com o preenchimento da respectiva informação de FPAS.  

 

REGRA_REMUN_TRAB_ EXISTENTE_RET A) Se houver remuneração no registro {remunPeriodoApuracao}, verificar a categoria e executar as 
seguintes validações: 
1) se a categoria indicar "segurado empregado", aplicar a regra REGRA_EXISTE_VINCULO, 
considerando o CPF apresentado na identificação do trabalhador e a matrícula indicada no registro 
{remunPeriodoApuracao}.  Em caso de existência, aplicar a regra 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO , considerando como data do evento o período de 
apuração da folha; 
2) se a categoria indicar um dos tipos de trabalhador sujeito a registro de "Trabalhador Sem Vínculo" 
[201,202,721,722, 731,732,733,734,735,736,741, 901], aplicar a regra 
REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO.   Em caso de existência, aplicar a 
REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO, considerando como data do evento do período de apuração da 
folha. 
B) Se houver remuneração no registro {remunPeriodoAnterior} com categoria relativa a "segurado 
empregado", executar a REGRA_EXISTE_VINCULO, considerando o CPF apresentado na identificação 
do trabalhador e a matrícula da respectiva remuneração.   Em caso de existência, aplicar 
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO, considerando como data do evento o período de apuração 
indicado no {perReferencia}; 

 

REGRA_REMUN_VALIDA_NRRECIBODES
LIG 

Se o registro {infoRescisao} for preenchido e a categoria for relativa a "empregado", deve existir no RET o 
evento de desligamento indicado no campo {nrReciboDeslig}, e o mesmo deve ser relativo ao mesmo 
vínculo ao qual se refere a remuneração (cpf + matrícula). 
Se a categoria for relativa a "Diretor Não Empregado com FGTS", deve existir no RET o evento de 
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Término de Contrato de Trabalhador  
REGRA_REMUN_CONFERE_VALORES_RE
SCISAO 

Se o registro {infoRescisao} for preenchido, os valores monetários indicados em {remunPeriodoApuracao} 
devem ser iguais aos valores informados no evento de desligamento indicado pelo {nrReciboDeslig} 

 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAME
NTO 

Se existir no RET evento de desligamento para o trabalhador/vínculo ao qual se refere a remuneração, deve 
ser preenchida a informação relativa ao número do evento de desligamento (registro {infoRescisao}) 

 

REGRA_REMUN_CONFERE_CONTRIBSEG A soma das rubricas relativas à contribuição descontada do segurado deve ser conferida através da apuração 
da base de cálculo do trabalhador e da aplicação da alíquota correspondente, conforme tabela de salários de 
contribuição. 

 

REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_C
LASSTRIB 

A categoria indicada no evento de remuneração deve ser compatível com a classificação tributária do 
contribuinte (definida no evento de informações do empregador). 

 

REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_T
PLOTACAO 

A categoria indicada no evento de remuneração deve ser compatível com o tipo de lotação (indicado na 
tabela de LOTAÇÕES) da lotação informada no registro {ideEstabLotacao}. 

 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET A categoria indicada no registro de remuneração de trabalhadores sujeitos ao RET (segurado empregado ou 
trabalhador sem vínculo) deve ser igual àquela existente no RET para o referido vínculo (matrícula) ou tipo 
de trabalhador. 

 

REGRA_REMUN_VALIDA_LOTACAO_TRA
BALHADOR 

Se a categoria indicada no registro de remuneração do período de apuração {remunPeriodoApuracao} 
indicar "Segurado Empregado", deve existir pelo menos um registro de remuneração vinculado ao 
estabelecimento/lotação existente no RET.   A informação de estabelecimento e lotação do trabalhador 
empregado é prestada no evento de admissão, podendo ser modificada pelo evento de alteração do contrato 
de trabalho, devendo ser observada, ainda, a informação vigente para o período de apuração ao qual se 
refere a remuneração. 

 

REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOS_NR
CNO 

O {nrCno} não deve ser informado se {indObra} = [0]. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o 
{nrCNO} informado deve ser de propriedade do {cnpjPrestador} ao qual se refere a nota fiscal. Se 
{indObra} for igual a 2 (Empreitada Parcial), o {nrCNO} informado deve ser de propriedade do 
estabelecimento {nrInscricao} indicado em {ideEstabelecimento}. Se {indObra} for igual a 3 
(Subempreitada), o {nrCNO} informado deve ser de propriedade do CNPJ ou CPF indicado em 
{proprietarioCNO}  

 

REGRA_EVE_FOPAG_SERVPRESTADOS_N
RCNO 

O {nrCno} não deve ser informado se {indObra} = [0]. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o 
{nrCNO} informado deve ser de propriedade do {ideEstabPrestador}. Se {indObra} for igual a 2 
(Empreitada Parcial), o {nrCNO} informado deve ser de propriedade do contratante indicado em 
{ideContratante}. Se {indObra} for igual a 3 (Subempreitada), o {nrCNO} informado deve ser de 
propriedade do {proprietarioCNO}  

 

REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOSCO
OP_NRCNO 

O {nrCno} não deve ser informado se {indObra} = [0].  Caso seja igual a [1] (empreitada total), o 
{nrCNO} deve pertencer a prestadora de serviços {cnpjCooperativa}.  Se for igual a [2] (empreitada 
parcial), o {nrCno} deve pertencer ao estabelecimento contratante, indicado em {ideEstabelecimento}.  Se 
for igual a [3], o {nrCno} deve pertencer ao estabelecimento indicado em {nrInscProprietario}, informação 
que é prestada em {proprietarioCNO} 

 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEG
ORIA 

Com base na categoria indicada no registro superior ao qual a rubrica está vinculada, analisar: 
1) Se for relativa a segurado empregado ou avulso não é permitida a inclusão de registro cujo {codRubrica} 
classificada na tabela de RUBRICAS com {codIncidCP} igual a [33, 34], pois os referidos códigos são 
válidos apenas para contribuintes individuais; 
2) Se for relativa a contribuinte individual, não podem ser utilizados códigos de rubrica cuja classificação 
de incidência tributária informada nos campos {codIncidCP} e {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS 
correspondente seja específica de segurados empregados.   Portanto, não são aceitas rubricas cujo:  
2a) {codIncidCP} classificado como: [12, 21, 22, 32, 51,92, 93, 94]; 
2b) {codIncidIRRF} classificado como: [12,13,32,33]; 
2c) {codIncidCP} seja igual a [33,34] se a CATEGORIA do respectivo trabalhador (registro superior) for 
diferente de [711,712,713,734,735,736]. 
2d) {codIncidCP} classificado como [31] se {classTrib} do contribuinte for igual a [21,22] (Pessoa Física) 
e {tpLotacao} = [21,23], pois não existe previsão legal de desconto de contribuição do segurado 
contribuinte individual que é contratado por outro contribuinte individual, exceto se {tpLotacao} da 
respectiva lotação = [22] (obra de pessoa física) 
3) Se for relativa a dirigente sindical,  observar a "categoria de origem" (informada no evento de início) 
para determinar se o mesmo é empregado ou contribuinte individual e aplicar uma das duas regras 
anteriores; 
4) Se for relativa ao estagiário, não podem ser aceitas rubricas cujo {codIncidCP} ou {codIncidFGTS} seja 
diferente de [00] 

 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTER
CEIRO 

Se {indApuracao} do registro de abertura do evento de remuneração for igual a [2] (décimo terceiro 
salário), são permitidas apenas as rubricas na remuneração do período de apuração cujo {codIncidCP} da 
tabela de RUBRICAS seja igual a [00, 12, 22, 32, 92,94] e cujo {codIncidIRRF} seja igual a [00, 12, 32, 
92].  A mesma regra deve ser observada em relação  a {remunPeriodoAnterior}, se o {perApuracao} indicar 
um ANO (AAAA). 

 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_AFASTA
MENTO 

Se a categoria indicada no registro de remuneração ({remunPeriodoApuracao} ou 
{remunPeriodoAnterior}) ao qual a rubrica encontra-se vinculada for relativa a SEGURADO 
EMPREGADO, e o mesmo encontre-se afastado durante o mês inteiro pelos motivos [01,02,03,04], não é 
permitida a inclusão de rubrica cujo {codIncidCP} seja diferente de [00]. 

 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_REGIME
_PREV 

Quando a categoria indicada no registro de remuneração ({remunPeriodoApuracao} ou 
{remunPeriodoAnterior}) indicar "segurado empregado", verificar no RET a informação prestada no campo 
{tpRegimePrev} do evento de admissão (e respectivas alterações), pois se {tpRegimePrev} igual a [2,3] 
somente podem ser incluídas rubricas com {codIncidCP} igual a [00]. 

 

REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA A data do aviso prévio não pode ser posterior à data atual.  
REGRA_EVE_FOPAG_SERVTOMADOSCO
OP_TOTALIZACAO 

O registro {totBaseCoop} apresenta a totalização das informações prestadas em {nfsTerceiros}, por 
estabelecimento identificado em {ideEstabelecimento}.   A totalização deve observar as seguintes situações: 
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* Para declarante isento/imune à contribuição (classificações tributárias [01, 04, 22, 70, 80]), as 
informações devem ser totalizados sempre no {indIncidencia} = [9]; 
* Se {classTrib} = [03], os valores destacados em {servPrestAtivConcomitantes}, se existentes, devem ser 
totalizados com {indIncidencia} = [2].   Se houver diferença entre os valores de base de cálculo indicados 
em {nfsTerceiros} e {servPrestCondEspeciais} e aqueles indicados nos registros 
{servPrestAtivConcomitantes}, a diferença deve ser totalizada no {indIncidencia} = [1]; 
* Nas demais situações, a totalização deve ser efetuada com {indIncidencia} = [1].  

REGRA_EVE_FOPAG_SERVPRESTADOSC
OOP_NRCNO 

O {nrCNO} não deve ser informado se {indObra} for igual a [0]. Se {indObra} for igual a [1] (empreitada 
total), o {nrCno} deve pertencer ao estabelecimento prestador de serviços, indicado em 
{ideEstabPrestador}. Se {indObra} for igual a [2] (empreitada parcial), o {nrCno} deve pertencer ao 
contratante indicado em {nrInscContratante}.   Se {indObra} = 3 (subempreitada), o {nrCno} deve 
pertencer ao {proprietarioCNO}. 

 

REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_
VALIDA_TOTAL 

Se não houver detalhamento das notas fiscais em {notasFiscais} para o registro, aplicar a seguinte regra nas 
informações de {ideProdutor}: 
Quando {indAquisicao} informado em {tipoAquisicao} correspondente for igual a [1], os valores de 
{vlrContribDescPR} e {vlrGilratDescPR} devem corresponder, respectivamente, a 2% e a 0,1% do 
{vlrBruto}.  Somente pode haver divergência se existir registro {infoProcJudicial} e o {indDecisao} do 
processo indicado for igual a [10].  O valor de {vlrSenarDescPR} deve corresponder a 0,2% do {vlrBruto}. 
Caso haja detalhamento de notas fiscais, os campos {vlrContribDescPR}, {vlrGilratDescPR}, e 
{vlrSenarDescPR} devem corresponder ao somatório dos respectivos campos nos registros de notas fiscais 
vinculados ao registro principal. 

 

REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_
VALIDA_NF 

Quando {indAquisicao} do registro ao qual a nota fiscal está vinculada for igual a [1], os valores de 
{vlrContribDescPR} e {vlrGilratDescPR} devem corresponder, respectivamente, a 2% e a 0,1% do 
{vlrBruto}.  Somente pode haver divergência se existir informação em {infoProcJudicial} e o {indDecisao} 
do processo indicado for igual a [10].  O valor de {vlrSenarDescPR} deve corresponder a 0,2% do 
{vlrBruto}. 

 

REGRA_EVE_FOPAG_ASSOCDESP_VALID
A_PREENCHIMENTO 

O evento deve apresentar preenchimento em pelo menos um dos grupos de informação: 
{infoRecursoRecebido} ou {infoRecurosRepassado} 

 

REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_J
UDICIAL 

O tipo de processo deve ser igual a [2] (Judicial).  

REGRA_ABREFOPAG_VALIDA_RAT_EMP
REGADOR 

Se existir, nas informações do empregador, indicativo de existência de processo administrativo/judicial 
relativo ao RAT, o número do processo indicado em {procAdmJudRAT} deve existir na tabela de 
processos. 

 

REGRA_ABREFOPAG_VALIDA_FAP_EMPR
EGADOR 

Se existir, nas informações do empregador, indicativo de existência de processo administrativo/judicial 
relativo ao FAP, o número do processo indicado em {procAdmJudFAP} deve existir na tabela de processos. 

 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DTADMISS
AO 

A data de admissão do trabalhador: 
* Para a categoria [103] (aprendiz), deve ser maior ou igual a [20/12/2000] 

 

REGRA_PAGTO_TRABALHADOR_EXISTE
NTE_RET 

Se o {codRendimento} for igual a [0561], o trabalhador identificado pelo cpf informado em 
nrInscBeneficiario deve existir no RET. 

 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRE
CIBO 

Validar {tpEvento}, da seguinte forma: 
* Somente é permitida a exclusão de eventos trabalhistas (S-2100 a S-2820) e de Folha de Pagamentos (S-
1100 a S-1500).  
* A exclusão de qualquer evento de folha de pagamentos é permitida após o ter sido enviado o evento de 
Abertura (original ou retificador) sem o respectivo evento de encerramento; 
* A exclusão de eventos individualizados de folha de pagamentos durante o procedimento de retificação (ou 
seja, após o envio do evento de abertura da folha indicando a retificação das informações) somente é 
efetivada após o envio do evento de encerramento correspondente; 
* A exclusão da folha de pagamentos "inteira" é efetuada através da indicação do {tpEvento} específico. 
* A exclusão de alguns tipos de evento pode ser rejeitada em algumas situações, as quais constam nas 
regras do próprio evento (ex: não é possível excluir um evento de admissão se já houver outro evento 
trabalhista posterior para o mesmo cpf/vínculo).  
* O {nrReciboEvento} indicado deve existir no RET, não podendo estar marcado como "excluído", e além 
disso, e o tipo do evento deve ser o mesmo indicado em {tpEvento} 
* Em caso de exclusão de qualquer evento trabalhista e do evento de remuneração, as informações de CPF 
e NIS do trabalhador indicados no evento de exclusão devem ser os mesmos que constam no evento objeto 
de exclusão. 

 

REGRA_ESPETACULO_CONFERE_CONTRI
BUICOES 

Efetuar o cálculo/conferência do {vlrContribuicao} de cada {indTpContrib} constante no registro 
{contribPrevSocial}.  

 

REGRA_EVE_FOPAG_VALIDA_INFO_COO
PERATIVA 

Evento somente pode ser prestado por PJ cujo {indCooperativa} indicado no evento de informações 
cadastrais do empregador seja igual a [1] (cooperativa de trabalho) 

 

REGRA_VALIDA_ID_EVENTO A identificação única do evento (Id) é composta por 36 caracteres, conforme abaixo: 
IDTNNNNNNNNNNNNNNAAAAMMDDHHMMSSQQQQQ 
ID - Texto Fixo "ID"; 
T - Tipo de Inscrição do Empregador (1 - CNPJ; 2 - CPF); 
NNNNNNNNNNNNNN - Número do CNPJ ou CPF do empregador - Completar com zeros à esquerda;  
AAAAMMDD - Ano, mês e dia da geração do evento; 
HHMMSS - Hora, minuto e segundo da geração do evento; 
QQQQQ - Número sequencial da chave.   Incrementar somente quando ocorrer geração de eventos na 
mesma data/hora. 
Texto Fixo 

 

REGRA_RESUMO_TOT_RUBRICA_PER_AT
UAL 

A soma das rubricas do período atual por categoria, informada no registro {totPeriodoApuracao}, deve 
coincidir com o somatório de {vlrRubrica} constante nos eventos de REMUNERAÇÃO (registro 
{remunPeriodoApuracao}) vinculados a mesma categoria e estabelecimento.  Para os eventos de 
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remuneração em que houver preenchimento de {infoRescisao}, os valores das rubricas a ser considerado é 
aquele constante do evento de DESLIGAMENTO respectivo, pois, neste caso, não há detalhamento as 
rubricas que compõe a rescisão no evento de remuneração.  

REGRA_RESUMO_TOT_RUBRICA_PER_A
NTERIOR 

A soma das rubricas de períodos anteriores por categoria, informada no registro {totPeriodoAnterior}, deve 
coincidir com o somatório de {vlrRubrica} constante nos eventos de REMUNERAÇÃO (registro 
{remunPeriodoAnterior}) vinculados a mesma categoria e estabelecimento. 

 

REGRA_RESUMO_VERIFICA_RUBRICAS_
SEM_TOTALIZACAO 

Todas as rubricas existentes nos registros {remunPeriodoApuracao} do evento de REMUNERAÇÃO 
devem existir para a respectiva categoria/estabelecimento entre os registros {totPeriodoApuracao}.   Em 
caso de preenchimento de {infoRescisao}, as rubricas que devem ser consideradas para verificação serão 
aquelas existentes no evento DESLIGAMENTO, pois, neste caso, não há detalhamento das rubricas que 
compõe a rescisão no evento de remuneração.  
Todas as rubricas existentes nos registros {remunPeriodoAnterior} do evento de REMUNERAÇAÕ devem 
existir para a respectiva categoria/estabelecimento entre os registros {totPeriodoAnterior}  

 

REGRA_RESUMO_VALIDA_EVENTO_BAS
ES 

Para aceitação do evento de encerramento de folha deve existir o evento de Bases de Cálculo e 
Contribuições (S-1400).    Além disso, é necessário repetir as validações do evento de bases, pois pode 
haver envio de evento retificador posterior (remuneração, outras informações, etc.), tornando as 
informações do evento de bases de cálculo inconsistentes. 

 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT A aliqRAT deve ser aquela definida no Decreto 3.048/99 para o CNAE preponderante do estabelecimento.  
REGRA_TABESTAB_VALIDA_FAP O FAP informado deve ser aquele atribuído à empresa na tabela de FAP.  A divergência só é permitida se 

existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permitir a 
aplicação de alíquotas diferenciadas por estabelecimento com {indDecisao} = [10]. 

 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_CNAE O {cnaePreponderante} informado para o estabelecimento deve existir na tabela CNAE e  deve constar 
entre as atividades do estabelecimento no cadastro do CNPJ, CNO ou CAEPF. 

 

REGRA_ABREFOPAG_APURACAO_FAP O campo {indApurAliqFap} somente pode ser igual a [2] se houver informação sobre a existência de 
processo judicial relativo ao FAP nas informações do empregador. 

 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CPF_CONTA
TO 

As informações de identificação do contato (CPF, NOME) deverão ser validadas na base de dados do CPF.  

REGRA_TABOPPORTUARIO_VALIDA_OG
MO 

O evento somente pode ser encaminhado por OGMO (classificação tributária = [09])  

REGRA_PAGTO_CONTROLE_DUPLICIDA
DE 

Nos eventos cujo campo nrInscBeneficiario é informado, não deve haver dois eventos no mesmo período 
de apuração com o mesmo codRendimento e nrInscBeneficiario.  Nos eventos em que o campo 
nrInscBeneficiario não é informado, não deve haver dois eventos no mesmo período de apuração com o 
mesmo codRendimento e nomeBeneficiario 

 

REGRA_VALIDA_DT_TERMINO_ESTABILI
DADE 

A data do término da estabilidade deve ser igual ou anterior a data atual.  

REGRA_VALIDA_DT_RETORNO_AFASTA
MENTO 

A data de retorno deve ser igual ou anterior a data atual.  

REGRA_DIRF_COMPATIB_TPDEDUCAO_C
ODRENDIMENTO 

O {indTpDeducao} deve ser compatível com o Código do Rendimento informado no evento.  

REGRA_DIRF_PREENCHIMENTO_EXCLUS
IVO_BPF 

O preenchimento do grupo de informações é exclusivo para beneficiário Pessoa Física.  

REGRA_DIRF_COMPATIB_TPISENCAO_C
ODRENDIMENTO 

O {tpIsencao} deve ser compatível com o Código do Rendimento informado no evento.  

REGRA_PAGTO_VALIDA_PERIODO_APUR
ACAO 

No evento de pagamento (DIRF), {indApuracao} deve ser sempre igual a [1] (apuração mensal)  

REGRA_DIRF_COMPATIB_CODRENDIME
NTO_SCP 

Em arquivo enviado por PJ, os códigos de rendimento 1708 e 3426 podem ser informados para o próprio 
declarante quando este não é sócio ostensivo de SCP (indSocioOstensivo do evento Informações do 
Empregador igual [N]). 

 

REGRA_DIRF_COMPATIB_CODRENDIME
NTO_TPBENEFICIARIO 

O codRendimento deve ser compatível com o tpInscBeneficiario.  

REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO Se o evento estiver indicando "Retificação", o evento correspondente ao número de recibo original 
informado deve referir-se ao mesmo beneficiário e código de pagamento indicados no evento retificador.   
Caso o erro tenha ocorrido em relação a qualquer uma destas duas informações (beneficiário/código do 
rendimento), o evento incorreto deve ser "excluído", através do evento específico de exclusão, e o evento 
correto deverá ser encaminhado como "original". 

 

REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_CDT Não é permitido o envio de evento de início de condição diferenciada de trabalho se já houver evento 
idêntico (pelo mesmo motivo) para o mesmo vínculo com data anterior e sem o respectivo evento indicando 
o término da condição.  

 

REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLE
MENTAR 

Se o grupo de "informações complementares" (infoComplementares) for preenchido, as informações de 
NOME e DATA DE NASCIMENTO devem ser validadas na base do CPF. 

 

REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENT
O_SUCESSAO 

A exclusão de evento deve ser rejeitada em caso de desligamento cujo motivo de seja igual a [11,12], e já 
exista evento de admissão por sucessão para o mesmo trabalhador na empresa indicada no campo 
{cnpjSucessora},  

 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO O preenchimento do grupo {infoObra} somente pode ser efetuado em estabelecimento CNO, por empresa 
cujo {indDesFolha} indicado nas informações do empregador seja igual a [2].   A informação prestada no 
campo {indSubsPatronalCNO} deverá ser validada em função da data de início da obra, constante no 
cadastro do CNO, da seguinte forma: 
1) Para obras iniciadas até 30/03/2013, deve ser igual a [2] (contribuição patronal não substituída); 
2) Para obras iniciadas entre 01/04/2013 e 30/05/2013, deve ser igual a [1] (contribuição patronal 
integralmente substituída); 
3) Para obras iniciadas entre 01/06/2013 e 30/10/2013, pode ser igual a [1] ou [2]; 
4) Para obras iniciadas a partir de 01/11/2013, deve ser igual [1]; 
Esta informação é unica para o CNO, não podendo existir duas informações diferentes ao longo do tempo. 

 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

184/230 
 

REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENT
O 

Para recepção do evento de Reintegração é necessária a existência de evento de desligamento para o mesmo 
vínculo e com data do desligamento anterior à data do desligamento. 

 

REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENT
O_REINTEG 

Não é permitida a exclusão de evento de desligamento se existir evento de REINTEGRAÇÃO para o 
mesmo vínculo com data posterior à data de desligamento. 

 

 
TABELAS DO ESOCIAL 

 
Tabela 1 – Categorias de Trabalhadores 

Grupo Código Descrição 
Empre- 

gado 
101 Empregado – Geral 
102 Empregado – Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008 
103 Empregado – Aprendiz 
104 Empregado – Doméstico 
105 Empregado – contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98 
106 Empregado – contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74  
107 Trabalhador não vinculado ao RGPS com direito ao FGTS 

Avulso 201 
 

Trabalhador Avulso – Portuário 

202 
 

Trabalhador Avulso – Não Portuário (Informação do Sindicato) 

203 
 

Trabalhador Avulso – Não Portuário (Informação do Contratante) 

Servi- 
dor 

Público 

301 Servidor Público – Titular de Cargo Efetivo 
302 Servidor Público – Ocupante de Cargo exclusivo em comissão 
303 Servidor Público – Exercente de Mandato Eletivo 
304 Servidor Público – Agente Público 
305 Servidor Público vinculado a RPPS indicado para conselho ou órgão representativo, na 

condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública. 
306 Servidor Público –  Contrato Temporário 

Dirig.  
Sind. 

401 Dirigente Sindical – Em relação a Remuneração Recebida no Sindicato. 

Contri- 
buinte  

 
Indivi- 
dual 

701 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Empresas em geral 
702 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Contribuinte individual, por pessoa 

física em geral, ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras 
703 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Entidade Beneficente de 

Assistência Social isenta da cota patronal 
711 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Empresas em geral 
712 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Contribuinte 

individual, por pessoa física em geral, ou por missão diplomática e repartição consular 
de carreira estrangeiras 

713 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Entidade Beneficente 
de Assistência Social isenta da cota patronal 

721 Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS 
722 Contribuinte individual – Diretor não empregado sem FGTS 
731 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a empresa por intermédio de 

cooperativa de trabalho 
732 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a Entidade Beneficente de 

Assistência Social isenta da cota patronal ou para pessoa física 
733 Contribuinte individual – Cooperado eleito para direção da Cooperativa 
734 Contribuinte individual – Transportador Cooperado que presta serviços a empresa por 
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intermédio de cooperativa de trabalho 
735 Contribuinte individual – Transportador Cooperado que presta serviços a Entidade 

Beneficente de Assistência Social isenta da cota patronal ou para pessoa física 
736 Contribuinte individual – Transportador Cooperado eleito para direção da Cooperativa 
741 Contribuinte individual – Cooperado filiado a cooperativa de produção 
751 Contribuinte individual – Micro Empreendedor Individual, quando contratado por PJ 

Esta- 
giário 

901 Estagiário 
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TABELAS DO ESOCIAL 

 
Tabela 1 – Categorias de Trabalhadores 

Grupo Códig
o 

Descrição 

Empre- 
gado 

101 Empregado – Geral 
102 Empregado – Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008 
103 Empregado – Aprendiz 
104 Empregado – Doméstico 
105 Empregado – contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98 
106 Empregado – contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74  
107 Trabalhador não vinculado ao RGPS com direito ao FGTS 

Avulso 201 
 

Trabalhador Avulso – Portuário 

202 
 

Trabalhador Avulso – Não Portuário (Informação do Sindicato) 

203 
 

Trabalhador Avulso – Não Portuário (Informação do Contratante) 

Servi- 
dor 

Público 

301 Servidor Público – Titular de Cargo Efetivo 
302 Servidor Público – Ocupante de Cargo exclusivo em comissão 
303 Servidor Público – Exercente de Mandato Eletivo 
304 Servidor Público – Agente Público 
305 Servidor Público vinculado a RPPS indicado para conselho ou órgão representativo, na 

condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública. 
306 Servidor Público –  Contrato Temporário 

Dirig.  
Sind. 

401 Dirigente Sindical – Em relação a Remuneração Recebida no Sindicato. 

Contri- 
buinte  

 
Indivi- 
dual 

701 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Empresas em geral 
702 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Contribuinte individual, por pessoa 

física em geral, ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras 
703 Contribuinte individual – Autônomo contratado por Entidade Beneficente de Assistência 

Social isenta da cota patronal 
711 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Empresas em geral 
712 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Contribuinte 

individual, por pessoa física em geral, ou por missão diplomática e repartição consular 
de carreira estrangeiras 

713 Contribuinte individual – Transportador autônomo contratado por Entidade Beneficente 
de Assistência Social isenta da cota patronal 

721 Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS 
722 Contribuinte individual – Diretor não empregado sem FGTS 
731 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a empresa por intermédio de 

cooperativa de trabalho 
732 Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a Entidade Beneficente de 

Assistência Social isenta da cota patronal ou para pessoa física 
733 Contribuinte individual – Cooperado eleito para direção da Cooperativa 
734 Contribuinte individual – Transportador Cooperado que presta serviços a empresa por 

intermédio de cooperativa de trabalho 
735 Contribuinte individual – Transportador Cooperado que presta serviços a Entidade 
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Beneficente de Assistência Social isenta da cota patronal ou para pessoa física 
736 Contribuinte individual – Transportador Cooperado eleito para direção da Cooperativa 
741 Contribuinte individual – Cooperado filiado a cooperativa de produção 
751 Contribuinte individual – Micro Empreendedor Individual, quando contratado por PJ 

Esta- 
giário 

901 Estagiário 

 
 
 
 

 Tabela 2 – Grau de Exposição a Agentes Nocivos 
Código Descrição 
1 Não exposto a agente nocivo na atividade atual 
2 Exposição a agente nocivo – aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho 
3 Exposição a agente nocivo – aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho 
4 Exposição a agente nocivo – aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho 
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Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 

Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

1000 
Salário, vencimento, soldo 
ou subsídio. 

Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado 
de acordo com a CLT e a remuneração mensal do servidor público, 
civil ou militar. Deve ser classificado nesse código também, a 
remuneração paga ao trabalhador afastado pelos motivos de doença 
ou acidente de trabalho, por período de até 15 dias. 

1002 
Descanso semanal 
remunerado - DSR 

Valor correspondente a um dia de trabalho do empregado, incidente 
sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, 
adicional noturno, produção, comissão, etc. 

1003 Horas extraordinárias 
Valor correspondente a hora de trabalho do empregado, acrescido 
de percentual de no mínimo, 50%. 

1004 

Horas extraordinárias – 
Indenização de banco de 
horas 

Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias, 
inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram 
compensadas. 

1005 Direito de arena 
Valores pagos ao atleta a título direito de arena decorrente do 
espetáculo. 

1007 Luvas e premiações Valores pagos ao atleta a título de prêmios e luvas. 

1009 
Salário-família – 
complemento 

Valor pago ao trabalhador, excedente ao valor do salário-família 
fixado pela previdência social. 

1010 
Salário in natura - pagos 
em bens ou serviços 

Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, que 
correspondente ao valor pago ao trabalhador em bens ou serviços, a 
qualquer título como moradia, alimentação, vestuário, transporte, 
etc. 

1011 Sobreaviso 
Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho 
do empregado, estipulado em acordo ou convenção coletiva. 

1014 
Bolsa de estudo - 
estagiário 

Valor pago ao trabalhador estudante em atividades práticas de 
complementação do currículo escolar. Lei nº 11.788 de 25/09/2008. 

1099 Outras verbas salariais 
Outras verbas salariais (proventos) não previstas nos itens 
anteriores. 

1201 
Adicional de função / 
cargo confiança 

Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função 
de confiança - mínimo de 40% do salário-base. 

1202 Adicional de insalubridade Adicional por serviços em condições de insalubridade. 

1203 
Adicional de 
periculosidade Adicional por serviços em condições perigosas. 

1204 Adicional de transferência 
Adicional pago em razão de transferência de empregado, pago 
regularmente. 

1205 Adicional noturno 

Valor correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora normal, 
trabalho realizado em horário noturno (de 22:00 hs. a 05:00 hs. na 
atividade urbana e de 20:00 hs. a 04:00 hs. na atividade rural) – 
conforme art. 7º, inciso IX. 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 – beta 2 
 

189/230 
 

Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 

Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

1206 
Adicional por tempo de 
serviço 

Verba paga ao trabalhador em virtude do tempo de serviço para o 
mesmo empregador - convenção coletiva / estatuto da empresa. 

1207 
Comissões, porcentagens, 
produção 

Valor pago ao trabalhador pela contraprestação de serviço, 
normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais 
desse trabalhador. 

1208 Gueltas 
Gratificações pagas por fornecedores diretamente ao empregado, 
ou repassadas pelo empregador. 

1209 Gorjetas 
Gorjetas pagas por clientes diretamente ao empregado, ou 
repassadas pelo empregador. 

1210 
Gratificação por acordo ou 
convenção coletiva Verba estabelecida em contrato ou convenção coletiva de trabalho. 

1211 Gratificações 

Gratificações pagas por liberalidade do empregador ou ajustadas, 
expressas ou tácitas não pactuadas em acordos ou convenções 
coletivas, tais como produtividade, etc. 

1212 

Participação em lucros ou 
resultados da empresa – 
PLR 

Valores pagos a trabalhadores a título de participação em lucros ou 
resultados da empresa, quando pagas ou creditadas ao empregado 
de acordo com lei específica. 

1213 Quebra de caixa 

Valor pago para cobrir os riscos assumidos pelo empregado que 
trabalha com manuseio de valores, para compensar eventuais 
descontos ou diferenças de numerários. 

1299 
Outros Adicionais e 
Auxílios 

Valores pagos a trabalhadores relativos a outros adicionais e 
auxílios não previstos nos itens anteriores. 

1401 Abono 
Qualquer abono concedido de forma espontânea ou em virtude de 
convenção coletiva, norma, etc. 

1402 Abono PIS / PASEP Abono PIS / PASEP repassado pela empresa 

1403 Abono legal 
As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 
expressamente desvinculados do salário, por força da lei. 

1404 Auxílio babá 

O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição 
mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de 
trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da 
remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, 
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o 
limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança. 

1405 Assistência médica 

O valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência 
médica ou odontológica, inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico 
hospitalares e outras similares. 

1406 Auxílio-creche 
O reembolso creche pago em conformidade com a legislação 
trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da 
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Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 

Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. 

1407 Auxílio-educação 

Valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à 
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que 
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: 
1) não seja utilizado em substituição de parcela salarial; 
2) o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estuado, 
considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) 
da remuneração do segurado a que se destina ou o valor 
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal 
do salário de contribuição, o que for maior; 

1408 Previdência complementar 

O valor relativo a programa de previdência complementar, aberto 
ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e 
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT. 

1409 Salário-família 

Valor do salário-família, pago no valor limite legal, em virtude do 
número de filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer 
idade. 

1601 Ajuda de custo - aeronauta 
E o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da lei nº 
5.929, de 30 de outubro de 1973. 

1602 
Ajuda de custo de 
transferência 

Valor pago ao trabalhador em parcela única, em razão de 
transferência de seu local trabalho (art. 470 CLT). 

1603 
Diárias de viagem - acima 
de 50% do salário 

Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, superior a 
50% do salário-base desse, desde que não exigida a prestação de 
contas. 

1604 
Diárias de viagem - até 
50% do salário 

Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, desde que 
não exceda a 50% do seu salário-base mensal. 

1605 

Ressarcimento de despesas 
pelo uso de veículo do 
empregado 

Indenização de despesas ao trabalhador, pela utilização de veículo 
de sua propriedade. 

1606 
Outras indenizações e 
ressarcimentos 

Valor pago ao trabalhador relativo a outras indenizações e 
ressarcimentos não previstos nos itens anteriores. 

1801 
Alimentação / cesta básica 
– inscrita no PAT 

Fornecimento de alimentação "in natura" ou cesta básica, ao 
trabalhador, quando a empresa é inscrita no PAT - Programa de 
Alimentação de Trabalhador. 

1802 
Alimentação / cesta básica 
– não inscrita no PAT 

Fornecimento de alimentação "in natura" ou cesta básica, ao 
trabalhador, quando a empresa não é inscrita no PAT - Programa de 
Alimentação de Trabalhador. 

1803 
Vale-transporte (lei nº 
7.418/85) 

Fornecimento de vale-transporte observado o disposto na lei nº 
7.418/85. Devem ser classificados nesse código. 
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Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 

Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

1804 Etapas (marítimos) Valor pago ao trabalhador marítimo, a título de alimentação. 

3501 Direitos autorais Valor pago em decorrência da cessão de direitos autorais. 

3503 
Prestação de serviços – 
Transportador Autônomo 

Valor pago a contribuintes individuais em trabalhos de natureza 
eventual e sem vínculo trabalhista, na prestação de serviços de 
fretes e carretos. 

3504 

Prestação de serviços, 
exceto transportador 
autônomo 

Valores pagos a contribuintes individuais em trabalhos de natureza 
eventual e sem vínculo trabalhista, na prestação de serviços, exceto 
fretes e carretos. 

3505 
Retiradas (pró-labore) de 
diretores empregados 

Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores empregados 
(CLT). 

3506 
Retiradas (pró-labore) de 
diretores não empregados 

Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores não 
empregados. 

3508 
Retiradas (pró-labore) de 
proprietários ou sócios 

Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a proprietários ou sócios 
da empresa. 

3509 Vestuário e equipamentos 

Valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de 
trabalho para prestação dos respectivos serviços. 

3510 Prêmios Prêmios diversos pagos ao trabalhador. 

3511 
Pagamentos a não 
residentes no país 

Valor relativo a pagamentos efetuados a pessoas físicas não 
residentes no país. 

3512 Empréstimos 
Valor pago pelo empregador ao trabalhador (provento) a título de 
empréstimo para posterior desconto. 

3513 Reembolsos diversos 
Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos 
indevidos efetuados em competências anteriores 

4001 
Auxílio-acidente do 
trabalho 

Adiantamento efetuado pelo empregador ao trabalhador relativo a 
benefício a ser pago pela previdência social ao trabalhador 
acidentado. 

4002 
Complementação salarial 
de auxílio-doença 

Valor pago pela empresa relativo a complementação salarial de 
auxílio-doença, extensiva à totalidade dos empregados. 

4003 Licença-prêmio 
Valor da remuneração mensal do trabalhador, pago a título de 
licença-prêmio, em decorrência de afastamento do trabalho. 

4004 
Remuneração do dirigente 
sindical 

Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da 
atividade sindical. 

4005 Salário maternidade 

Valor correspondente a remuneração mensal da trabalhadora 
empregada durante a licença maternidade, quando pago pelo 
empregador. 

5001 13º salário - 1ª parcela Valor relativo à primeira parcela (adiantamento) do 13° salário. 
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Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento 

Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

5002 13º salário 
Valor relativo ao 13° salário ou à diferença de 13° salário paga após 
o dia 20 de dezembro. 

5501 

Férias - abono ou 
gratificação de férias 
superior a 20 dias 

Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 
(vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de 
cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou 
acordo coletivo. 

5502 

Férias - abono ou 
gratificação de férias não 
excedente a 20 dias 

Remuneração a título de abono de férias, desde que não excedente 
a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em 
virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de 
convenção ou acordo coletivo. 

5503 Férias - abono pecuniário 

Valor correspondente a conversão em dinheiro de 1/3 dos dias de 
férias a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adicional 
constitucional. 

5505 Férias - gozadas 

Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da 
concessão das férias a que o empregado adquiriu direito, inclusive 
o adicional constitucional. 

5507 
Férias - o dobro na 
vigência do contrato 

Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da 
concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, 
inclusive o adicional constitucional. 

5509 Desconto de férias 
Valor correspondente a remuneração (dias) de férias do mês 
corrente pago no mês anterior. 

6001 
13º salário relativo ao 
aviso-prévio indenizado 

Valor correspondente ao 13° salário incidente sobre o aviso-prévio 
indenizado. 

6002 
13° salário proporcional na 
rescisão 

Valor correspondente ao 13° salário proporcional pago na rescisão 
do contrato de trabalho, exceto o pago sobre o aviso-prévio 
indenizado. 

6003 Aviso-prévio - indenizado 

Valor da maior remuneração do trabalhador, correspondente a 30 
dias de trabalho. (enunciado nº 305 do tribunal superior do trabalho 
TST). 

6004 
Férias - o dobro na 
rescisão 

Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da 
rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no 
prazo legal, inclusive o adicional constitucional. 

6006 Férias proporcionais 

Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a 
época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de 
trabalho, inclusive a projeção do aviso-prévio indenizado. 

6007 Férias vencidas na rescisão 

Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da 
rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro 
do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional. 

6009 
Indenização compensatória 
- multa rescisória 20 ou 

Valor pago ao empregado a título de indenização por demissão sem 
justa causa ou culpa recíproca (essa reconhecida pela justiça do 
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Código Nome da Natureza da 
Rubrica  Descrição da Natureza da Rubrica 

40% (CF/88) trabalho), por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. 

6010 
Indenização do art. 9º lei 
nº 7.238/84 

Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa 
ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data 
base. 

6011 

Indenização do art. 14 da 
lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973 

Valor pago ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, 
importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário 
mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 

6012 
Indenização do art. 479 da 
CLT 

Valor correspondente a metade da remuneração devida ate o 
termino do contrato a prazo determinado em caso de rescisão 
antecipada. 

6014 

Indenização recebida a 
título de incentivo a 
demissão. Valor pago a título de incentivo a demissão. 

6015 Multa do art. 477 da CLT. 
Valor pago ao trabalhador por atraso no pagamento de rescisão do 
contrato de trabalho (§ 8º do art. 477 da CLT 160 UFIR) 

6016 
Saldo de salários pagos na 
rescisão 

Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão 
contratual. 

6017 Desconto do aviso-prévio 
Valor descontado do trabalhador que tenha pedido demissão e não 
cumpriu aviso-prévio. 

7901 Insuficiência de saldo 

Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de 
descontos em relação a proventos. Classificar nessa opção, tanto o 
valor do provento no mês em que houver a insuficiência de saldo, 
como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores. 

9001 Adiantamentos 
Valor relativo a proventos/descontos a título de adiantamentos em 
geral, como de salários e outros, exceto a 1a. parcela do 13° salário. 

9201 
Contribuição 
Previdenciária mensal 

Contribuição previdenciária descontada do trabalhador no salário 
mensal e nas férias. 

9202 

Contribuição 
previdenciária sobre o 13 ° 
salário 

Contribuição previdenciária descontada do trabalhador no 13° 
salário. 

9203 Imposto de renda mensal 
Imposto de renda retido na fonte sobre as verbas remuneratórias 
mensais 

9204 
Imposto de renda sobre 
férias 

Imposto de renda retido na fonte sobre as verbas remuneratórias 
relativas ao período de férias. 

9205 
Imposto de renda sobre 
13° salário 

Imposto de renda retido na fonte sobre as verbas remuneratórias 
relativas ao 13° salário 

9206 
Imposto de renda sobre 
PLR 

Imposto de renda retido na fonte sobre as verbas remuneratórias 
relativas a Participação em Lucros ou Resultados. 
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9207 

Imposto de renda sobre 
rendimentos recebidos 
acumuladamente 

Imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos 
acumuladamente. 

9208 Atrasos 
Valor descontado, correspondente a atrasos no início da jornada de 
trabalho ou à saída antecipada do empregado. 

9209 Faltas 
Valor descontado, correspondente a faltas do empregado ao 
trabalho. 

9210 DSR s/faltas e atrasos 
Valor descontado correspondente ao Descanso Semanal 
Remunerado – DSR, calculado sobre faltas e atrasos do empregado. 

9211 Contribuição Sindical 

Desconto do valor correspondente a um dia de trabalho, efetuado 
no mês de março de cada ano a título de imposto sindical, 
mensalidade sindical do sindicalizado ou associado e também as 
contribuições para custeio das atividades assistenciais e do sistema 
confederativo. 

9212 Convênios 

Valor descontado relativos a convênios diversos com empresas para 
fornecimento de produtos ou serviços ao empregado, sem 
pagamento imediato, mas com posterior desconto em folha de 
pagamento como farmácias, supermercados, etc. 

9213 Pensão alimentícia Valor descontado correspondente a pensão alimentícia 

9214 
13° salário – desconto da 
primeira parcela 

Valor correspondente ao desconto da antecipação (primeira parcela) 
do 13° salário. 

9215 
Multa prevista no art. 480 
da CLT 

Valor descontado do empregado pela rescisão antecipada, por 
iniciativa do empregado, do contrato de trabalho a termo. 

9216 
Desconto de vale-
transporte 

Valor do desconto do vale-transporte referente a participação do 
trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em 
valor maior. 

9217 
Contribuição a Outras 
Entidades e Fundos 

Valor descontado de trabalhadores, relativo a contribuições 
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), como por 
exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de 
contribuintes individuais. 

9218 Retenções judiciais 
Valor descontado relativo a retenções de verbas devidas a 
trabalhadores por ordem judicial, exceto pensão alimentícia 

9219 
Desconto de assistência 
médica ou odontológica 

Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo 
ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. 

9220 Alimentação – desconto 
Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo 
ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. 

9221 
Desconto de outros 
impostos e contribuições 

Desconto de outros impostos, taxas e contribuições, exceto Imposto 
de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e 
contribuições destinadas a outras entidades e fundos. 
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9222 
Previdência complementar 
– parte do empregado 

Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo 
ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. 

9223 Seguro de vida – desconto 
Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo 
ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. 

9224 
Empréstimos consignados 
– desconto 

Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos 
consignados, para repasse a instituição financeira consignatária. 

9225 
Empréstimos do 
empregador – desconto 

Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos 
efetuados pelo empregador ao trabalhador. 

9226 
Danos e prejuízos 
causados pelo trabalhador 

Valor descontado do trabalhador para reparar danos e prejuízos 
causados pelo mesmo ao empregador. 

9290 

Desconto de pagamento 
indevido em meses 
anteriores 

Valor correspondente a desconto de verbas pagas indevidamente ao 
trabalhador em meses anteriores e que estão sendo descontadas no 
mês de referência, exceto valores relativos a assistência médica, 
alimentação, previdência complementar e seguro de vida. 

9299 Outros descontos Outros descontos não previstos nos itens anteriores 

9901 

Base de cálculo da 
contribuição 
previdenciária Valor de natureza informativa, não relativo a provento ou desconto. 

9902 Base de cálculo do FGTS Valor de natureza informativa, não relativo a provento ou desconto. 

9903 Base de cálculo do IRRF Valor de natureza informativa, não relativo a provento ou desconto. 

9904 
Base de cálculo do FGTS 
rescisório Valor de natureza informativa, não relativo a provento ou desconto. 

9905 Serviço militar 

Valor informativo, relativo a remuneração a que teria direito, se em 
atividade, o trabalhador afastado do trabalho para prestação do 
serviço militar obrigatório. 

9906 
Horas extraordinárias – 
Banco de horas 

Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas 
extraordinárias incorporadas ao banco de horas. 

9907 
Horas compensadas – 
Banco de horas 

Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas 
compensadas no banco de horas. 

9908 Seguros 

Valor informativo, relativo a prêmio de seguro de vida em grupo 
pago pelo empregador a empresa de seguros como benefício do 
trabalhador. 

9909 Assistência Médica 

Valor informativo, relativo à assistência prestada por serviço 
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela 
conveniado, como benefício ao trabalhador. 

9989 Outros valores Outros valores informativos, que não sejam proventos nem 
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informativos descontos. 
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Tabela 4 – Códigos e Alíquotas de Fpas/Terceiros 
Cód. 
FPAS DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES BASE DE 

CÁLCULO TERCEIROS CÓDIGO DE 
TERCEIROS ALÍQUOTA 

507 

 
INDÚSTRIA – TRANSPORTE FERROVIÁRIO e de 
CARRIS URBANOS (inclusive Cabos Aéreos) 
EMPRESA METROVIÁRIA – EMPRESA DE 
TELECOMUNICAÇÕES – OFICINA GRÁFICA DE 
EMPRESA JORNALÍSTICA – Oficinas Mecânicas de 
Manutenção e Reparação de Veículos e Máquinas, 
inclusive de concessionárias – ESCRITÓRIO E 
DEPÓSITO DE EMPRESA INDUSTRIAL – 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL – 
ARMAZÉNS GERAIS – SOCIEDADE 
COOPERATIVA (estabelecimento no qual explora 
atividade econômica relacionada neste código) – 
TOMADOR DE SERVIÇO DE TRABALHADOR 
AVULSO – contribuição sobre a remuneração de 
trabalhador avulso vinculado à indústria. 
INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS 
(frigorífico) de animal de qualquer espécie, inclusive o 
setor industrial das agroindústrias de piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura e avicultura (exceto quanto 
aos empregados envolvidos diretamente com o abate – 
FPAS 531) 
SETOR INDUSTRIAL DA AGROINDÚSTRIA de 
florestamento e reflorestamento quando não aplicável a 
substituição, na forma do art. 22 A da Lei 8.212/91 
ESTALEIRO – setor de fabricação e desmontagem de 
embarcações navais 
 
 
 
 

EMPRESAS 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SENAI* 

+ SESI* 

+ SEBRAE 

TOTAL 

 

 

0001 

0002 

0004 

0008 

0064 

0079 

 

 

2,5% 

0,2% 

1,0% 

1,5% 

0,6% 

5,8% 

 
*Havendo recolhimento direto ao SESI e/ou ao SENAI por meio de convênio, o 
código da entidade para a qual é efetuado o recolhimento direto deve ser 
deduzido do código a ser informado no campo do Código de Terceiros, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 

Situação do 
Contribuinte 

Combinação dos Códigos 
de  

Terceiros 

Código 
de  

Terceiros 

Alíquota 

Com convênio SESI + SENAI 
Com convênio SESI 
Com convênio SENAI 
Sem convênio 

0001+0002+0064 
0001+0002+0004+0064 
0001+0002+0008+0064 
0001+0002+0004+0008+0064 

0067 
0071 
0075 
0079 

3,3% 
4,3% 
4,8% 
5,8% 

 
 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados  

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SEBRAE 
+ SESCOOP 

TOTAL 

 

0001 
0002 
0064 
4096 
4163 

 

2,5% 
0,2% 
0,6% 
2,5% 
5,8% 

515 

 
COMÉRCIO ATACADISTA – COMÉRCIO 
VAREJISTA – AGENTE AUTÔNOMO DO 
COMÉRCIO - COMÉRCIO ARMAZENADOR – 
TURISMO E HOSPITALIDADE (inclusive salão de 
barbeiro, instituto de beleza, empresa de compra, 
venda, locação e administração de imóvel, engraxate, 
empresa de asseio e conservação, sociedade 
beneficente e religiosa etc.) – ESTABELECIMENTO 
DE SERVIÇO DE SAÚDE (hospital, clínica, casa de 
saúde, laboratório de pesquisas e análises clínicas, 
cooperativa de serviço médico, banco de sangue, 
estabelecimento de ducha, massagem e fisioterapia e 
empresa de prótese) – COMÉRCIO 
TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA 
DE ÓLEO DIESEL, ÓLEO COMBUSTÍVEL E 
QUEROSENE (exceto quanto aos empregados 
envolvidos diretamente na atividade de transporte - 
Dec. 1.092/94 - FPAS 612) – EMPRESA E SERVIÇOS 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS – 
ESCRITÓRIO, CONSULTÓRIO OU LABORATÓRIO 
DE PROFISSIONAIS LIBERAIS (pessoa jurídica) – 
CONSÓRCIO – AUTO-ESCOLA – CURSO LIVRE  – 
LOCAÇÕES DIVERSAS  – PARTIDO POLÍTICO – 
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO 
(contribuição sobre a folha de salário de seus 
empregados)  – SOCIEDADE COOPERATIVA 
(estabelecimento no qual explora atividade econômica 
relacionada neste código) - TOMADOR DE SERVIÇO 
DE TRABALHADOR AVULSO – contribuição sobre a 
remuneração de trabalhador avulso vinculado ao 
comércio – EMPRESAS DE FACTORING 

 

EMPRESAS 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SENAC 

+ SESC 

+ SEBRAE 

TOTAL 

 

 

0001 

0002 

0016 

0032 

0064 

0115 

 

 

2,5% 

0,2% 

1,0% 

1,5% 

0,6% 

5,8% 

 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SEBRAE 

+ SESCOOP 

TOTAL 

0001 

0002 

0064 

4096 

4163 

2,5% 

0,2% 

0,6% 

2,5% 

5,8% 



Manual de Orientação do eSocial – Versão 1.2 
 

 

Tabela 4 – Códigos e Alíquotas de Fpas/Terceiros 
Cód. 
FPAS DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES BASE DE 

CÁLCULO TERCEIROS CÓDIGO DE 
TERCEIROS ALÍQUOTA 

523 

 
 
SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE 
EMPREGADO, TRABALHADOR AVULSO OU 
EMPREGADOR, PERTENCENTE A ATIVIDADE 
OUTRORA NÃO VINCULADA AO ex-IAPC - 
EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO 
(exclusivamente em relação aos tripulantes de 
embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro – 
REB, Lei nº 9.432, de 1997 e Decreto n° 2.256, de 
1997), PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 
PRIVADO CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. 
 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

TOTAL 

 

0001 

0002 

0003 

 

2,5% 

0,2% 

2,7% 

531 

 
INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR - DE 
LATICÍNIO - DE BENEFICIAMENTO DE CHÁ E 
MATE - DA UVA - DE EXTRAÇÃO E 
BENEFICIAMENTO DE FIBRAS VEGETAIS E DE 
DESCAROÇAMENTO DE ALGODÃO - DE 
BENEFICIAMENTO DE CAFÉ E DE CEREAIS – DE 
EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA SERRARIA, DE 
RESINA, LENHA E CARVÃO VEGETAL – 
MATADOURO OU ABATEDOURO E O SETOR DE 
ABATE DE ANIMAL DE QUALQUER ESPÉCIE, 
inclusive das agroindústrias de PISCICULTURA, 
CARCINICULTURA, SUINOCULTURA E 
AVICULTURA, E CHARQUEADA. 
 
 

 

Remuneração 

dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

TOTAL 

0001 

0002 

0003 

2,5% 

2,7% 

5,2% 

540 

 
 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL 
OU LACUSTRE  (exceto em relação aos tripulantes de 
embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro – 
REB – FPAS 523) – AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO – 
SERVIÇO PORTUÁRIO – EMPRESA DE 
DRAGAGEM [Serviços de dragagem em portos, 
terminais, marinas, área marítima (canais / mares) 
fluvial e lacustre, ou seja,  dragagem no meio 
aquaviário]  – EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE PORTOS – SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS (inclusive empresas de Praticagem) – 
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA (em 
relação aos empregados permanentes) – EMPRESA DE 
CAPTURA DE PESCADO (inclusive armador de pesca 
em relação aos empregados envolvidos na atividade de 
captura de pescado e do escritório). ESTALEIRO – setor 
de reparos e consertos sem desmontagem de 
embarcações navais 
 
 

Remuneração 

dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ DPC 

TOTAL 

0001 

0002 

0128 

0131 

2,5% 

0,2% 

2,5% 

5,2% 

558 

 
EMPRESA AEROVIÁRIA, INCLUSIVE TÁXI-
AÉREO – EMPRESA DE SERVIÇO AÉREO 
ESPECIALIZADO – EMPRESA DE 
TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS – 
IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA E DE SERVIÇOS AUXILIARES – 
EMPRESA DE FABRICAÇÃO, REPARO E 
MANUTENÇÃO OU REPRESENTAÇÃO DE 
AERONAVE, SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS – 
EMPRESA DE EQUIPAMENTO AERONÁUTICO - 
TRANSPORTE ESPACIAL. 
 

Remuneração 

dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ FUNDO AEROVIÁRIO 

TOTAL 

0001 

0002 

0256 

0259 

2,5% 

0,2% 

2,5% 

5,2% 
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566 

 
 
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO – EMPRESA DE 
PUBLICIDADE - EMPRESA JORNALÍSTICA - 
EMPRESA DE DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 
– ESTABELECIMENTO DE CULTURA FÍSICA – 
ESTABELECIMENTO HÍPICO – ESCRITÓRIO, 
CONSULTÓRIO DE PROFISSIONAL LIBERAL 
(pessoa física) – SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO DE 
PROFISSIONAL, EMPREGADO OU 
EMPREGADOR, PERTENCENTE A ATIVIDADE 
OUTRORA VINCULADA AO ex-IAPC – 
CONDOMÍNIO – CRECHE – ASSOCIAÇÕES 
DESPORTIVAS (exceto clubes de futebol profissional 
– FPAS 647 e 779) - ENTIDADES RECREATIVAS, 
CULTURAIS, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
SOCIEDADE COOPERATIVA  (estabelecimento no 
qual explora atividade econômica relacionada neste 
código) 
 

 

EMPRESAS 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SESC 

+ SEBRAE 

TOTAL 

 

 

0001 

0002 

0032 

0064 

0099 

 

 

2,5% 

0,2% 

1,5% 

0,3% 

4,5% 

 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SEBRAE 

+ SESCOOP 

TOTAL 

 

 

 

0001 

0002 

0064 

4096 

4163 
 

 

 

2,5% 

0,2% 

0,3% 

2,5% 

5,5% 
 

574 

 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – SOCIEDADE 
COOPERATIVA (estabelecimento no qual explora 
atividade econômica relacionada neste código) 

EMPRESAS 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SESC 

+ SEBRAE 

TOTAL  

 

0001 

0002 

0032 

0064 

0099 

 

2,5% 

0,2% 

1,5% 

0,3% 

4,5% 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SEBRAE 
+ SESCOOP 

TOTAL  

 

0001 
0002 
0064 
4096 
4163 

 

 

2,5% 
0,2% 
0,3% 
2,5% 
5,5% 

 

582 

ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO (União, Estado, 
Distrito Federal e Município, inclusive suas respectivas 
Autarquias e as Fundações com personalidade jurídica 
de direito público.) – ORGANISMO OFICIAL 
BRASILEIRO E INTERNACIONAL do qual o Brasil 
seja membro efetivo e mantenha, no exterior, brasileiro 
civil que trabalhe para a união ainda que lá domiciliado 
e contratado – REPARTIÇÃO DIPLOMÁTICA 
BRASILEIRA sediada no exterior que contrata 
auxiliares locais - MISSÃO DIPLOMÁTICA OU 
REPARTIÇÃO CONSULAR de carreira estrangeira e 
órgão a ela subordinado no Brasil, ou a membro dessa 
missão ou repartição, observadas as exclusões legais 
(Decreto-Lei nº 2.253/85), ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO DE 
FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO 
REGULAMENTADA. 

Nota: não se incluem no FPAS 582 as MISSÕES DIPLOMÁTICAS 
E OUTROS ORGANISMOS A ELAS EQUIPARADOS, 
INCLUSIVE SEUS MEMBROS, que sejam partícipes de acordo 
internacional de isenção reconhecido pelo Brasil, os quais deverão se 
enquadrar no FPAS 876. 

 

  0000 0% 

590 

 
CARTÓRIO, TABELIONATO, oficializados ou não.  

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

 

0001 

 

2,5% 

Brasileiros contratados no Brasil e transferido para 
prestar serviços no exterior, conforme disposto no art. 
11 da Lei nº 7.064, de 1982. 

- - 0000 0% 
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0604 

 
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, 
Contribuinte Individual e Segurado Especial, nos 
termos da Lei 11.718/2008; 
 

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA, 
inclusive na atividade de criação de pescado em 
cativeiro, em relação a todos os seus empregados;  
 

CONSORCIO SIMPLIFICADO DE 
PRODUTORES RURAIS;  
 

AGROINDÚSTRIA não relacionada no caput do 
Decreto Lei nº 1.146/1970, relativamente aos segurados 
e envolvidos no processo de produção própria, setor 
rural, exceto as agroindústrias de piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura, avicultura e florestamento 
e reflorestamento nos termos da Lei nº 10.684/2003; 
 

SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 
RURAL, relativamente em relação aos segurados 
contratados para a colheita da produção de seus 
cooperados. 
Exclui-se deste código a prestação de serviços a 
terceiros, nos termos da Lei 10.256/2001. 
 

Remuneração 

dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

TOTAL 

0001 

0002 

0003 

2,5% 

0,2% 

2,7% 

612 

 
EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES - 
EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – 
EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO 
(exclusivamente em relação à folha de pagamento dos 
empregados envolvidos diretamente na atividade de 
transporte) – SOCIEDADE COOPERATIVA 
(estabelecimento no qual explora atividade econômica 
relacionada neste código)  

EMPRESAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SEBRAE 
+ SEST 

+ SENAT 
TOTAL 

 

 

0001 
0002 
0064 
1024 
2048 
3139 

 

 

2,5% 
0,2% 
0,6% 
1,5% 
1,0% 
5,8% 

 
*Havendo recolhimento direto ao SEST e/ou ao SENAT por meio de convênio, 
o código da entidade para o qual é efetuado o recolhimento direto deve ser 
deduzido do código a ser informado no campo do Código de Terceiros, 
conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Situação do 
Contribuinte 

Combinação dos 
 Códigos de  

Terceiros 

Código  
de  

Terceiros 

Alíquota 

 
Com convênio SEST + SENAT 
Com convênio SEST 
Com convênio SENAT 
Sem convênio 

 
0001+0002+0064 
0001+0002+0064+2048 
0001+0002+0064+1024 
0001+0002+0064+1024+2048 

 
0067 
2115 
1091 
3139 

 
3,3% 
4,3% 
4,8% 
5,8% 

 
 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SEBRAE 
+ SESCOOP 

TOTAL 
 

 

0001 
0002 
0064 
4096 
4163 

 

 

2,5% 
0,2% 
0,6% 
2,5% 
5,8% 

 

620 

 
TOMADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTADOR 
RODOVIÁRIO AUTÔNOMO (contribuição 
previdenciária a cargo da empresa tomadora e 
contribuição descontada do transportador autônomo 
para o SEST e o SENAT). 

 
Salário de 

Contribuição 
Previdenciári

a (20% do 
valor bruto 
do frete ou 

carreto) 
 

 SEST 

+ SENAT 

TOTAL 

 
1024 

2048 

3072 

 
1,5% 

1,0% 

2,5% 

639 

 

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, com isenção requerida e concedida pela 
Previdência Social, inclusive aquela transformada em 
entidade de fins econômicos na forma do artigo 7° da 
Lei 9131/95, no período de pagamento parcial das 
contribuições patronais, nos termos do art. 13 da Lei n° 
11.096, de 13 de janeiro de 2005. 
 

  0000 0% 
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647 

 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA QUE MANTÉM 
EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL, em 
qualquer modalidade desportiva e CLUBE DE 
FUTEBOL PROFISSIONAL – contribuição descontada 
dos empregados, atletas ou não, e as destinadas a outras 
entidades ou fundos. 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+SESC 

+ SEBRAE 

TOTAL 

 

 

0001 

0002 

0032 

0064 

0099 

 

 

2,5% 

0,2% 

1,5% 

0,6% 

4,5% 
 

655 

 
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO (Lei n.º 
6.019/74) – contribuição sobre a remuneração do 
trabalhador temporário. 

 
 
 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 0001 2,5% 

680 

 
ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA com relação a 
contribuição sobre a remuneração de trabalhador avulso 
vinculado à Diretoria de Portos e Costas. 

Remuneração 
dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ DPC 

TOTAL 

0001 

0002 

0128 

0131 

 

2,5% 

0,2% 

2,5% 

5,2% 
 

736 

 
BANCO COMERCIAL - BANCO DE 
INVESTIMENTO – BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA - 
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO - SOCIEDADE DE CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO  - SOCIEDADE CORRETORA – 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS  – EMPRESA DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL – EMPRESA DE 
SEGURO PRIVADO E DE CAPITALIZAÇÃO 
(inclusive seguro saúde) – AGENTE AUTÔNOMO DE 
SEGURO PRIVADO E DE CRÉDITO – ENTIDADE 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (aberta e fechada). 
 

 

Remuneração 
dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

TOTAL 

0001 

0002 

0003 

2,5% 

0,2% 

2,7% 

744 

 
EMPRESA ADQUIRENTE, CONSUMIDORA, 
CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA de 
produção rural de produtor pessoa física; 
 
 

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA 
(Contribuinte Individual e Segurado Especial), quando 
venderem seus produtos a outro produtor rural pessoa 
física, consumidor pessoa física, destinatário incerto ou 
não comprovar formalmente o destino da produção ou a 
adquirente domiciliado no exterior; 
 
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA E 
AGROINDÚSTRIA (exceto as agroindústrias de 
piscicultura, carcinicultura, suinocultura, avicultura, 
florestamento e reflorestamento nos termos da Lei nº 
10.684/2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoa Física 

Receita 
bruta da  
produção 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  

+ GILRAT 

+ SENAR 

TOTAL 

 

0512 

2,0% 
 

0,1% 
 

0,2% 
 

2,3% 

Pessoa Jurídica e Agroindústria 

Receita 
bruta da  
produção  

PREVIDÊNCIA SOCIAL  

+ GILRAT 

+ SENAR 

TOTAL 

0512 

2,5% 
 

0,1% 
 

0,25% 
 

2,85% 
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779 

 
 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA QUE MANTÉM 
EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL - 
contribuição de 5% da receita bruta, decorrente de 
espetáculo desportivo de que participe em todo 
território nacional em qualquer modalidade, inclusive 
jogos internacionais, a ser recolhida pela ENTIDADE 
PROMOTORA DO EVENTO (federação ou 
confederação), e de QUALQUER FORMA DE 
PATROCÍNIO, LICENCIAMENTO DE USO DE 
MARCAS E SÍMBOLOS, PUBLICIDADE, 
PROPAGANDA E TRANSMISSÃO DE 
ESPETÁCULOS DESPORTIVOS, a ser recolhida 
pela empresa ou entidade patrocinadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0000 0% 

787 

 
SINDICATO, FEDERAÇÃO E 
CONFEDERAÇÃO PATRONAL RURAL; 
 

ATIVIDADE COOPERATIVISTA RURAL 
(Cooperativa Rural) não relacionada no Decreto-Lei 
nº 1.146/1970 (com ou sem produção própria), 
somente em relação aos empregados que atuem 
diretamente na produção primária de origem animal 
ou vegetal;AGROINDUSTRIAS de piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura, avicultura, 
florestamento e reflorestamento nos termos da Lei 
nº 10.684/2003, somente em relação aos empregados 
que atuem diretamente na produção primária de 
origem animal ou vegetal; 
 

PRESTADOR DE MÃO-DE-OBRA RURAL 
legalmente constituído como pessoa jurídica; 
 

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA na 
prestação de serviços rurais (atividade não autônoma),  
 

AGROINDÚSTRIA na prestação de serviços rurais 
ou agroindustriais a terceiros,  
 

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA que 
exerce outra atividade econômica autônoma, somente 
em relação aos empregados que atuem diretamente na 
produção primária de origem animal ou vegetal;  
 

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, 
contribuinte Individual (empregador), recolhimento 
sobre a folha de salários por decisão judicial. 
 

SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO 
conforme Art. 10 da Lei nº 11.524, de 24 de setembro 
de 2007. 
 

TODAS AS ATIVIDADES, EXCETO COOPERATIVISTA 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SENAR 

TOTAL 

 

 

0001 

0002 

0512 

0515 

 

 

2,5% 

0,2% 

2,5% 

5,2% 

 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

+ SESCOOP 

TOTAL 

 

0001 

0002 

4096 

4099 

 

2,5% 

0,2% 

2,5% 

5,2% 

795 

 
ESTABELECIMENTOS RURAL E INDUSTRIAL 
DA SOCIEDADE COOPERATIVA relacionada no 
art. 2°, caput, do Decreto-Lei n.º 1.146/70 

 

Remuneração 
dos  

Segurados 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SESCOOP 
TOTAL 

 

 

0001 
0002 
4096 
4099 

 

 

2,5% 
2,7% 
2,5% 
7,7% 

 

825 

 
AGROINDÚSTRIA relacionada no caput do art. 2º do 
Decreto-Lei nº 1.146/70, a partir da competência 
novembro/2001 - TOMADOR DE SERVIÇO DE 
TRABALHADOR AVULSO – contribuição sobre a 
remuneração de trabalhador avulso vinculado à 
agroindústria relacionada no caput do art. 2º do 
Decreto-Lei nº 1.146/70 
(Exclui-se deste código a prestação de serviços a 
Terceiros – Lei nº 10.256, de 09/07/2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remuneração 
dos  

Segurados 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

+  INCRA 

TOTAL 

0001 

0002 

0003 

2,5% 

2,7% 

5,2% 
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833 

 

SETOR INDUSTRIAL DA AGROINDÚSTRIA não 

relacionada no caput do art. 2º do Decreto-Lei nº 

1.146/70, a partir da competência novembro/2001, 

exceto as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, 

suinocultura e avicultura, inclusive sob a forma de 

cooperativa - SETOR INDUSTRIAL DA  

 

AGROINDÚSTRIA de florestamento e 

reflorestamento quando aplicável a substituição, na 

forma do art. 22 A da Lei 8.212/91. TOMADOR DE 

SERVIÇO DE TRABALHADOR AVULSO – 

contribuição sobre a remuneração de trabalhador 

avulso vinculado à agroindústria não relacionada no 

caput do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.146/70 - Exclui-se 

deste código a prestação de serviços a Terceiros. 

EMPRESAS 

 

Remuneração 

dos  

Segurados 

 

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 
+ SENAI** 
+ SESI** 

+ SEBRAE 
TOTAL 

 

0001 
0002 
0004 
0008 
0064 
0079 

 

2,5% 
0,2% 
1,0% 
1,5% 
0,6% 
5,8% 

 
 
*Havendo recolhimento direto ao SESI e/ou ao SENAI por meio de convênio, o código da 
entidade para o qual é efetuado o recolhimento direto deve ser deduzido do código a ser 
informado no campo do Código de Terceiros, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 
Situação do 
Contribuinte 

Combinação dos 
 Códigos de  

Terceiros 

Código  
de  

Terceiros 

Alíquota 

 
Com convênio SESI + SENAI 
Com convênio SESI 
Com convênio SENAI 
Sem convênio 

0001+0002+0064 
0001+0002+0004+0064 
0001+0002+0008+0064 
0001+0002+0004+0008+0064 

0067 
0071 
0075 
0079 

3,3% 
4,3% 
4,8% 
5,8% 

 
 

COOPERATIVAS 

Remuneração 
dos 

 Segurados  

 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
+  INCRA 

+ SEBRAE 
+ SESCOOP 

TOTAL 
 

 

0001 
0002 
0064 
4096 
4163 

 

 

2,5% 
0,2% 
0,6% 
2,5% 
5,8% 

 

868 

 
EMPREGADOR DOMÉSTICO – instituído para 
possibilitar o depósito do FGTS do empregado 
doméstico por meio da GFIP.  
 

  0000 0% 

876 

MISSÕES DIPLOMÁTICAS E OUTROS 
ORGANISMOS A ELAS EQUIPARADOS, 
INCLUSIVE SEUS MEMBROS, que sejam partícipes 
de acordo internacional de isenção reconhecido pelo 
Brasil.  

 

 

  0000 0% 

Notas da tabela 4:  
 
1 - Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS 
correspondente. A classificação deverá ser de acordo com o Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 (CLT);  

 
2 - Na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade, prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim considerada a 
que representa objeto social da empresa, ou a unidade de produto, para qual convergem as demais em regime de conexão funcional (CLT, art. 581, §2º). Se 
nenhuma das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica se caracterizar como preponderante, classificar-se-á cada uma delas no seu respectivo código 
FPAS; 

 
3 - Para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, a associação desportiva e a sociedade empresária que mantém equipe de futebol profissional, 
observarão as seguintes regras: 

 
3.1 - A contribuição incide sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados (atletas e não atletas) e trabalhadores avulsos;  

 
3.2 - O cálculo da contribuição é feito mediante aplicação das alíquotas definidas para os códigos de  FPAS 647 e Terceiros 0099.  

 
4 - Sobre a remuneração dos trabalhadores temporários, contribuirá mediante aplicação das alíquotas previstas na combinação entre os códigos FPAS 655 com 
código de Terceiros 0001. Sobre a remuneração dos trabalhadores permanentes, contribuirá mediante aplicação das alíquotas previstas na combinação entre os 
códigos FPAS 515 com código de Terceiros 0115.  
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Tabela 5 – Tipos de Inscrição 

Código Descrição 
1 CNPJ 
2 CPF 
3 CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física) 
4 CNO (Cadastro Nacional de Obra) 
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TABELA 6 – CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE 

OBRA/EMPREITADA SUJEITOS A RETENÇÃO DE  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

   

Código Tipo de Serviço    
01 Limpeza, conservação ou zeladoria    
02 Vigilância ou segurança    
03 Construção civil    
04 Serviços de natureza rural    
05 Digitação    
06 Preparação de dados para processamento    
07 Acabamento    
08 Embalagem    
09 Acondicionamento    
10 Cobrança    
11 Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos    
12 Copa    
13 Hotelaria    
14 Corte ou ligação de serviços públicos    
15 Distribuição    
16 Treinamento e ensino    
17 Entrega de contas e de documentos    
18 Ligação de medidores    
19 Leitura de medidores    
20 Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos    
21 Montagem    
22 Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos    
23 Operação de pedágio ou de terminal de transporte    
24 Operação de transporte de passageiros    
25 Portaria, recepção ou ascensorista    
26 Recepção, triagem ou movimentação de materiais    
27 Promoção de vendas ou de eventos    
28 Secretaria e expediente    
29 Saúde    
30 Telefonia ou telemarketing 

31 Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974 
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Tabela 7 - Riscos Ocupacionais Específicos 

Agentes Nocivos 
F Físico 

F1 Eletricidade 
F2 Temperaturas Anormais 

F2.1 Frio 
F2.2 Calor 

F3 Umidade 
F4 Pressão Atmosférica Anormal 

F4.1 Hipoberismo 
F4.2 Hiperbarismo 

F4.2.1 Hiperbarismo em trabalho sob ar comprimido 
F4.2.2 Hiperbarismo em trabalho submerso 

F5 Ruído 
F5.1 Contínuo ou Intermitente 
F5.2 Impacto 

F6 Vibração  
F6.1 Corpo Inteiro 
F6.2 Localizada 

F7 Radiação Ionizante 
F7.1 Radiação Ionizante Eletromagnética 

F7.1.1 Raio X 
F7.1.2 Gama 

F7.2 Radiação Ionizante Corpuscular 
F7.2.1 Alfa 
F7.2.2 Beta 
F7.2.3 Neutrons 

F8 Radiação não Ionizante 
F8.1 Laser 
F8.2 Ultravioleta 
F8.3 Radiofreqüência e Microondas 
F8.4 Radiação Visível e Infravermelho 
F8.5 Outros 

F9 Outros 
Q Químico 

Q1 Gás 
Q2 Vapor 
Q3 Óleo 
Q4 Graxas 
Q5 Solventes 
Q6 Aerodispersóides 

Q6.1 Poeiras 
Q6.2 fumos 
Q6.3 Fumaças 
Q6.4 Névoa 
Q6.5 Neblina 

Q7 Outros 
B Biológico 

B1 Bactéria 
B2 Fungo 
B3 Protozoário 
B4 Parasitas 
B5 Vírus 
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Tabela 7 - Riscos Ocupacionais Específicos 
Agentes Nocivos 

B6 Culturas de Células 
B7 Toxinas 
B8 Príons 
B9 Outras 

E Ergonômicos 
E1 Biomecânicos 

E1.1 Imposição de ritmos excessivos 
E1.2 Esforço físico intenso 
E1.3 Levantamento e transporte manual de peso 
E1.4 Exigência de postura inadequada 
E1.5 Outros 

E2 Organizacionais, inclusive psicossociais 
E2.1 Trabalho em turno e noturno 
E2.2 Monotonia e repetividade 
E2.3 Situações de stress 
E2.4 Controle rígido de produtividade 
E2.5 Outros 

M Mecânico/Acidentes 
M1 Trabalho em altura 
M2 Iluminação inadequada 
M3 Choque elétrico 
M4 Choque mecânico 
M5 Arranjo físico inadequado 
M6 Incêndio e explosão (probabilidade) 
M7 Máquinas e equipamentos sem proteção 
M8 Armazenamento inadequado 
M9 Animais peçonhentos 
M10 Ferramentas inadequadas ou defeituosas 
M11 Soterramento 
M12 Cortes e perfurações 
M13 Queimaduras 
M14 Acidentes de trânsito 
M15 Outras situações de riscos 
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Tabela 8 – Classificação Tributária 

Código Descrição 
01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária 

substituída; 
02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não 

substituída; 
03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária 

substituída e não substituída; 
04 MEI - Micro Empreendedor Individual; 
05 Empresa enquadrada  no Art. 14 da  Lei 11.774/2008; 
06 Agroindústria; 
07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 
08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 
09 Órgão Gestor de Mão de Obra 
10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009; 
11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 
12 Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas na 

classificação tributária 05; 
13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais 

empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91; 
14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]. 
21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 
22 Segurado Especial; 
60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 
70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 
80 Entidade Beneficente/Isenta; 
99 Pessoas Jurídicas em Geral. 
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Tabela 9 – Tipos de Arquivo do e-Social 

Código Descrição 
S-1000 Informações do Empregador 
S-1010 Tabela de Rubricas 
S-1020 Tabela de Lotações/Departamentos 
S-1030 Tabela de Cargos 
S-1040 Tabela de Funções 
S-1050 Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
S-1060 Tabela de Estabelecimentos/Obras 
S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 
S-1080 Tabela de Operadores Portuários 
S-1100 Eventos Periódicos – Abertura 
S-1200 Eventos Periódicos – Remuneração do Trabalhador 
S-1300 Eventos Periódicos – Pagamentos Diversos 
S-1310 Eventos Periódicos - Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra 
S-1320 Eventos Periódicos - Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra 
S-1330 Eventos Periódicos - Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho 
S-1340 Eventos Periódicos - Serv. Prestados pela Cooperativa de Trabalho 
S-1350 Eventos Periódicos - Aquisição de Produção 
S-1360 Eventos Periódicos - Comercialização da Produção 
S-1370 Eventos Periódicos - Recursos Recebidos ou Repassados p/ Assoc. Desportiva que mantenha Equipe de Futebol Profiss. 
S-1380 Eventos Periódicos – Informações Complementares - Desoneração 
S-1390 Eventos Periódicos – Receita de Atividades Concomitantes 
S-1399 Eventos Periódicos - Fechamento 
S-1800 Eventos Periódicos – Espetáculo Desportivo 
S-2100 Cadastramento Inicial do Vínculo 
S-2200 Admissão de Trabalhador 
S-2220 Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
S-2240 Alteração de Contrato de Trabalho 
S-2260 Comunicação de Acidente de Trabalho 
S-2280 Atestado de Saúde Ocupacional 
S-2320 Afastamento Temporário 
S-2325 Alteração de Motivo de Afastamento 
S-2330 Retorno de Afastamento Temporário 
S-2340 Estabilidade – Início 
S-2345 Estabilidade – Término 
S-2360 Condição Diferenciada de Trabalho - Início 
S-2365 Condição Diferenciada de Trabalho - Término 
S-2400 Aviso Prévio 
S-2405 Cancelamento de Aviso Prévio 
S-2600 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início 
S-2620 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alt. Contratual 
S-2680 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego – Término 
S-2800 Desligamento 
S-2820 Reintegração 
S-2900 Exclusão de Evento 
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Tabela 10 – Tipos de Lotação 

Código Descrição Preenchimento do  
campo {nrInscEstab} 

01 Setor, departamento, etc. de qualquer estabelecimento 
do contribuinte (Matriz ou Filial), inclusive 
administração, no caso de cooperativa de trabalho, e 
dependências do próprio trabalhador (trabalho 
remoto). 

CNPJ do Estabelecimento ao qual 
pertence o setor, departamento, etc. 

02 Obra Própria - Pessoa Jurídica. CNO da Obra 
03 Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou 

Subempreitada) 
CNO da Obra.  A informação do CNPJ do 
Contratante/Proprietário do CNO é 
prestada nos sub-registros. 

04 Tomador de Serviço - Cessão de Mão de Obra, 
inclusive contratante de cooperativa de trabalho (PJ) 

CNPJ do Estabelecimento Contratante 

05 Tomador de Serviço - trabalho temporário - 
substituição de pessoal; 

CNPJ do Estabelecimento Contratante 

06 Tomador de Serviço - trabalho temporário - serviços 
extraordinários; 

CNPJ do Estabelecimento Contratante 

07 Prestação de Serviço a Pessoas Físicas por 
Cooperados por intermédio de Cooperativa de 
Trabalho 

Não preencher. 

08 Operador Portuário CNPJ do Operador Portuário  
09 Empresa Contratante de Avulsos não portuários por 

intermédio do Sindicato; 
CNPJ da Empresa Contratante de Avulsos 
não portuários  

10 Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro 
(REB); 

Não Preencher. 

11 Setor, departamento, etc. de qualquer estabelecimento 
do contribuinte (Matriz ou Filial) que possua código 
de FPAS/Terceiros diferente do FPAS/Terceiros 
principal do estabelecimento (indicado na tabela de 
estabelecimentos/obras). 

CNPJ do Estabelecimento ao qual 
pertence o setor, departamento, etc. 

21 Escritório, Consultório, etc. -  Pessoa Física; CAEPF do estabelecimento de PF 
22 Obra Própria - Pessoa Física; CNO da obra própria 
23 Estabelecimento Rural – Pessoa Física; CAEPF do estabelecimento rural 
24 Residência/Outros do Empregador Doméstico Não preencher 
90 Lotação fora do País. Não preencher 
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TABELA 11 – Códigos x Siglas x Alíquotas de Outras Entidades e Fundos 

Código Sigla Alíquota 
0001 SAL_EDUC 2,50 
0002 INCRA 0,20(*) 
0002 INCRA 2,70 
0004 SENAI 1,00 
0008 SESI 1,50 
0016 SENAC 1,00(*) 
0032 SESC 1,50(*) 
0064 SEBRAE 0,60(*) 
0064 SEBRAE 0,30 
0128 DPC 2,50 
0256 AERO 2,50 
0512 SENAR_PF 0,20 
0512 SENAR_PJ 0,25 
0512 SENAR_FP 2,50 
1024 SEST 1,50 
2048 SENAT 1,00 
4096 SESCOOP 2,50(*) 

(*) No caso específico das empresas enquadradas no Art. 14 da Lei 11.774/2008, a alíquota deverá ser reduzida 
pela subtração de 1/10 (um décimo) do percentual correspondente à razão entre a receita bruta de venda de serviços 
para o mercado externo e a receita bruta total de vendas de bens e serviços.  
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Tabela 12 – Tabela de Códigos de Contribuição Previdenciária 

Código Descrição 
101 Contribuição Patronal incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos  
102 Contribuição Gilrat 
103 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição  (Segurados 

Empregados e Avulsos) 
104 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição (Segurados 

Empregados e Avulsos) 
105 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição (Segurados 

Empregados e Avulsos) 
106 Contribuição adicional incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos 
107 Contribuição Gilrat - Operador Portuário 
111 Contribuição patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais  
113 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição (CI) 
114 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição (CI) 
115 Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição (CI) 
116 Contribuição adicional incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais 
121 Contribuição Patronal incidente sobre a remuneração de Empregado Doméstico 
122 Contribuição Gilrat – incidente sobre a remuneração de Empregado Doméstico 
131 Contribuição Patronal incidente sobre a remuneração de empregado do MEI 
201 (*) Contribuição Patronal incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos  
202 (*) Contribuição Gilrat  
203 (*) Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição  

204 (*) Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição  

205 (*) Contribuição adicional para financiamento de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição  

211 (*) Contribuição patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais 
301 Contribuição incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de 

trabalho 
302 Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 15 anos de contribuição  
303 Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 20 anos de contribuição (Art 1º, §1º da Lei 10.666/03) 
304 Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 25 anos de contribuição (Art 1º, §1º da Lei 10.666/03) 
311(**) Contribuição incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de 

trabalho  
312(**) Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 15 anos de contribuição  
313(**) Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 20 anos de contribuição (Art 1º, §1º da Lei 10.666/03) 
314(**) Contribuição adicional incidente sobre notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativa de trabalho – aposentadoria especial após 25 anos de contribuição (Art 1º, §1º da Lei 10.666/03) 
401 Contribuição incidente sobre a aquisição de produção de produtor rural Pessoa Física ou Segurado Especial 
402 Gilrat incidente sobre a aquisição de produção de produtor rural Pessoa Física ou Segurado Especial 
411 Aquisição Produção Rural PF 2,0% (Adquirente Entidade PAA) 
412 GILRAT Aquisição Produção Rural PF - 0,1% (Adquirente Entidade do PAA) 
413 Aquisição Produção Rural PJ 2,5% (Adquirente Entidade PAA) 
414 GILRAT Aquisição Produção Rural PJ - 0,1% (Adquirente Entidade do PAA) 
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Tabela 12 – Tabela de Códigos de Contribuição Previdenciária 
Código Descrição 
421 Valor da contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural pessoa 

jurídica ou agroindústria. 
422 Valor da Gilrat decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural pessoa jurídica ou agroindústria 

431 Valor da contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural Pessoa Física 
ou Segurado Especial 

432 Valor da Gilrat decorrente da comercialização da produção pelo produtor rural Pessoa Física ou Segurado Especial 

501 Contribuição sobre valores pagos a título de patrocínio, publicidade, uso de marcas, licenciamento, etc. 
502 Contribuição incidente sobre a receita da realização de espetáculo desportivo 

          
(*) Contribuições apuradas por empresas do simples com atividades concomitantes (classificação tributária 03), 
incidentes  sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais que prestam serviços em atividades 
substituídas e não substituídas concomitantemente. 
(**) Contribuições apuradas por empresas do simples com atividades concomitantes (classificação tributária 03), 
incidentes sobre as notas fiscais de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, desde 
que a prestação de serviços tenha sido efetuada em atividades substituídas e não substituídas concomitantemente. 
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Tabela 13 – Parte do corpo atingida 

Código Descrição 
753030000 CRANIO (INCLUSIVE ENCEFALO) 
753050000 OUVIDO (EXTERNO, MEDIO, INTERNO, AUDICAO E EQUILIBRIO) 
753070100 OLHO (INCLUSIVE NERVO OTICO E VISAO) 
753070300 NARIZ (INCLUSIVE FOSSAS NASAIS, SEIOS DA FACE E OLFATO) 
753070500 BOCA (INCLUSIVE LABIOS, DENTES, LINGUA, GARGANTA E PALADAR) 
753070700 MANDIBULA (INCLUSIVE QUEIXO) 
753070800 FACE, PARTES MULTIPLAS (QUALQUER COMBINACAO DAS PARTES ACIMA) 
753080000 CABECA, PARTES MULTIPLAS (QUALQUER COMBINACAO DAS PARTES ACIMA) 
753090000 CABECA, NIC 
753510000 BRACO (ENTRE O PUNHO A O OMBRO) 
753510200 BRACO (ACIMA DO COTOVELO) 
754000000 PESCOCO 
755010400 COTOVELO 
755010600 ANTEBRACO (ENTRE O PUNHO E O COTOVELO) 
755030000 PUNHO 
755050000 MAO (EXCETO PUNHO OU DEDOS) 
755070000 DEDO 

755080000 
MEMBROS SUPERIORES, PARTES MULTIPLAS (QUALQUER COMBINACAO DAS PARTES 
ACIMA) 

755090000 MEMBROS SUPERIORES, NIC 
756020000 OMBRO 
756030000 TORAX (INCLUSIVE ORGAOS INTERNOS) 
756040000 DORSO (INCLUSIVE MUSCULOS DORSAIS, COLUNA E MEDULA ESPINHAL) 
756050000 ABDOME (INCLUSIVE ORGAOS INTERNOS) 
756060000 QUADRIS (INCLUSIVE PELVIS, ORGAOS PELVICOS E NADEGAS) 
756070000 TRONCO, PARTE MULTIPLAS (QUALQUER COMBINACAO DAS PARTES ACIMA) 
756090000 TRONCO, NIC 
757010000 PERNA (ENTRE O TORNOZELO E A PELVIS) 
757010200 COXA 
757010400 JOELHO 
757010600 PERNA (DO TORNOZELO, EXCLUSIVE, AO JOELHO, EXCLUSIVE) 
757030000 ARTICULACAO DO TORNOZELO 
757050000 PE (EXCETO ARTELHOS) 
757070000 ARTELHO 

757080000 
MEMBROS INFERIORES, PARTES MULTIPLAS (QUALQUER COMBINACAO DAS PARTES 
ACIMA) 

757090000 MEMBROS INFERIORES, NIC 

758000000 
PARTES MULTIPLAS - APLICA-SE QUANDO MAIS DE UMA PARTE IMPORTANTE DO 
CORPO FOR AFETADA, COMO POR EXEMPLO, UM BRACO E UMA PERNA 

758500000 

SISTEMAS E APARELHOS - APLICA-SE QUANDO O FUNCIONAMENTO DE TODO UM 
SISTEMA OU APARELHO DO CORPO HUMANO FOR AFETADO, SEM LESAO ESPECIFICA 
DE QUALQUER OUTRA PARTE, COMO NO CASO DO ENVENENAMENTO, ACAO 
CORROSIVA QUE AFETE ORGAOS INTERNOS, LESAO DOS CENTROS NERVOSOS, ETC. 
NAO SE APLICA QUANDO A LESAO SISTEMICA FOR PROVOCADA POR LESAO EXTERNA, 
COMO LESAO DORSAL QUE AFETE NERVOS DA MEDULA ESPINHAL. 

758520000 APARELHO CIRCULATORIO 
758530000 APARELHO RESPIRATORIO 
758540000 SISTEMA NERVOSO 
758550000 APARELHO DIGESTIVO 
758560000 APARELHO GENITO-URINARIO 
758570000 SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
758590000 SISTEMAS E APARELHOS, NIC 
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Tabela 14 – Agente causador do Acidente de Trabalho 

Código Descrição 
302010200 RUA E ESTRADA - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 

302010250 
CALCADA OU CAMINHO PARA PEDESTRE - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR 
PESSOAS 

302010300 PISO DE EDIFICIO - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 

302010350 
ESCADA PERMANENTE CUJOS DEGRAUS PERMITEM APOIO INTEGRAL DO PE, DEGRAU - 
SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 

302010400 RAMPA - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 

302010450 
PASSARELA OU PLATAFORMA PERMANENTES - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR 
PESSOAS 

302010500 PISO DE MINA - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 
302010550 CHAO - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 

302010600 
PISO DE ANDAIME E PLATAFORMA DESMONTAVEL - SUPERFICIE UTILIZADA PARA 
SUSTENTAR PESSOAS 

302010650 PISO DE VEICULO - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 
302010700 TELHADO 
302010900 SUPERFICIE DE SUSTENTACAO, NIC - SUPERFICIE UTILIZADA PARA SUSTENTAR PESSOAS 
302030900 ESCADA MOVEL OU FIXADA, NIC 
302050100 EDIFICIO - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050200 DEPOSITO FIXO (TANQUE, SILO, PAIOL, ETC.) - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050300 CAIS, DOCA - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050400 DIQUE, BARRAGEM - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050500 PONTE, VIADUTO - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050600 ARQUIBANCADA, ESTADIO - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050700 ANDAIME, PLATAFORMA - EDIFICIO OU ESTRUTURA 
302050800 TORRE, POSTE - EDIFICIO OU ESTRUTURA 

302050900 
EDIFICIO OU ESTRUTURA (EXCETO PISO, SUPERFICIE DE SUSTENTACAO OU AREA DE 
CIRCULACAO), NIC 

302070100 ESCAVACAO (PARA EDIFICIO, ESTRADA, ETC.) 
302070300 CANAL, FOSSO 
302070500 POCO, ENTRADA, GALERIA, ETC., DE MINA 
302070700 TUNEL 
302070900 ESCAVACAO, FOSSO, TUNEL, NIC 
302090000 SUPERFICIE E ESTRUTURA, NIC 
303010040 MARTELO, MALHO, MARRETA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010080 MACHADINHA, ENXO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010120 FACA, FACAO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010160 TESOURA, TESOURAO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010200 FORMAO, CINZEL- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010240 SERRA, SERROTE- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010280 ALICATE, TORQUES, TENAZ- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010320 PLAINA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010360 LIMA, GROSA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 

303010400 
PUNCAO, PONTEIRO, VAZADOR, TALHADEIRA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA 
MOTRIZ 

303010440 
PUA, TRADO, VERRUMA, MAQUINA DE FURAR MANUAL- FERRAMENTA MANUAL SEM 
FORCA MOTRIZ 

303010480 CHAVE DE PARAFUSO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 

303010520 
CHAVE DE PORCA OU DE ABERTURA REGULAVEL, CHAVE DE BOCA- FERRAMENTA 
MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 

303010560 ALAVANCA, PE-DE-CABRA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010600 CORDA, CABO, CORRENTE- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010640 MACHADO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010680 ENXADA, ENXADAO, SACHO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010720 PA, CAVADEIRA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010760 PICARETA- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010800 GARFO, ANCINHO, FORCADO- FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ 
303010900 FERRAMENTA MANUAL SEM FORCA MOTRIZ, NIC 
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Tabela 14 – Agente causador do Acidente de Trabalho 
Código Descrição 
303015050 MARTELETE, SOCADOR- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 
303015100 TALHADEIRA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 

303015150 
CORTADEIRA, GUILHOTINA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU 
AQUECIMENTO 

303015200 SERRA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 

303015250 
PUNCAO, PONTEIRO, VAZADOR- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU 
AQUECIMENTO 

303015300 PERFURATRIZ- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 
303015350 REBITADEIRA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 

303015400 
MAQUINA DE APARAFUSAR - FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU 
AQUECIMENTO 

303015450 ESMERIL- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 
303015500 POLITRIZ, ENCERADEIRA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 
303015550 FERRO DE PASSAR- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 

303015600 
FERRAMENTA DE SOLDAGEM- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU 
AQUECIMENTO 

303015650 MASARICO - FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 

303015700 
FERRAMENTA ACIONADA POR EXPLOSIVO- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ 
OU AQUECIMENTO 

303015750 JATO DE AREIA- FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO 
303015900 FERRAMENTA PORTATIL COM FORCA MOTRIZ OU AQUECIMENTO, NIC 
303020040 SERRA - MAQUINA 
303020080 TESOURA, GUILHOTINA, MAQUINA DE CORTAR - MAQUINA 
303020120 LAMINADORA, CALANDRA - MAQUINA 
303020160 FURADEIRA, BROQUEADEIRA, TORNO, FREZA - MAQUINA 
303020200 PRENSA - MAQUINA 
303020240 PLAINA, TUPIA - MAQUINA 
303020280 MAQUINA DE FUNDIR, DE FORJAR, DE SOLDAR 
303020320 BRITADOR, MOINHO - MAQUINA 
303020360 MISTURADOR, BATEDEIRA, AGITADOR - MAQUINA 
303020400 PENEIRA MECANICA, MAQUINA SEPARADORA - MAQUINA 
303020440 POLITRIZ, LIXADORA, ESMERIL - MAQUINA 
303020480 MAQUINA DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO DE ESTRADA 
303020520 MAQUINA DE MINERACAO E PERFURACAO (DE TUNEL, POCO, ETC.) 
303020560 MAQUINA AGRICOLA 
303020600 MAQUINA TEXTIL 
303020640 MAQUINA DE COSTURAR E DE PESPONTAR 
303020680 MAQUINA DE IMPRIMIR 
303020720 MAQUINA DE ESCRITORIO 
303020760 MAQUINA DE EMBALAR OU EMPACOTAR 
303020900 MAQUINA, NIC 
303025300 TRANSPORTADOR POR GRAVIDADE 
303025600 TRANSPORTADOR COM FORCA MOTRIZ 
303025900 TRANSPORTADOR, NIC 
303030050 GUINDASTE - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030100 PONTE ROLANTE - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030150 ELEVADOR - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030200 ELEVADOR DE CACAMBA PARA MINERACAO - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030250 PA MECANICA, DRAGA - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030300 TALHA - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030350 PAU DE CARGA - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030400 MACACO (MECANICO, HIDRAULICO, PNEUMATICO) - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030450 GUINCHO PNEUMATICO - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030500 GUINCHO ELETRICO - EQUIPAMENTO DE GUINDAR 
303030900 EQUIPAMENTO DE GUINDAR, NIC 
303035300 CORREIA - DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA 
303035400 CORRENTE, CORDA, CABO - DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA 
303035500 TAMBOR, POLIA, ROLDANA - DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA 
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Tabela 14 – Agente causador do Acidente de Trabalho 
Código Descrição 
303035600 EMBREAGEM DE FRICCAO - DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA 
303035700 ENGRENAGEM - DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA 
303035900 DISPOSITIVO DE TRANSMISSAO DE ENERGIA MECANICA, NIC 
303040100 GERADOR - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040200 CONDUTOR - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040300 TRANSFORMADOR, CONVERSOR - EQUIPAMENTO ELETRICO 

303040400 
PAINEL DE CONTROLE, BARRAMENTO, CHAVE, INTERRUPTOR, DISJUNTOR, FUSIVEL - 
EQUIPAMENTO ELETRICO 

303040500 
REOSTATO, DISPOSITIVO DE PARTIDA E APARELHO DE CONTROLE, CAPACITOR, 
RETIFICADOR, BATERIA DE ACUMULADORES - EQUIPAMENTO ELETRICO 

303040600 MOTOR ELETRICO - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040700 EQUIPAMENTO MAGNETICO - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040750 EQUIPAMENTO ELETROLITICO - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040800 EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO ELETRICO - EQUIPAMENTO ELETRICO 
303040900 EQUIPAMENTO ELETRICO, NIC 
303045200 MOTOR (COMBUSTAO INTERNA, VAPOR) 
303045400 BOMBA 
303045600 TURBINA 
303045900 MOTOR, BOMBA, TURBINA, NIC 
303050200 CALDEIRA 
303050400 VASO SOB PRESSAO (PARA IIQUIDO, GAS OU VAPOR) 
303050600 TUBO SOB PRESSAO (MANGUEIRA OU TUBO PARA IIQUIDO, GAS OU VAPOR) 
303050900 CALDEIRA, VASO SOB PRESSAO, NIC 

303055200 
CAIXAO PNEUMATICO - EQUIPAMENTO PARA TRABALHO EM AMBIENTE DE PRESSAO 
ANORMAL 

303055400 ESCAFANDRO - EQUIPAMENTO PARA TRABALHO EM AMBIENTE DE PRESSAO ANORMAL 

303055600 
EQUIPAMENTO DE MERGULHO - EQUIPAMENTO PARA TRABALHO EM AMBIENTE DE 
PRESSAO ANORMAL 

303055900 EQUIPAMENTO PARA TRABALHO EM AMBIENTE DE PRESSAO ANORMAL, NIC 

303060000 

FORNO, ESTUFA, RETORTA, AQUECEDOR DE AMBIENTE, FOGAO, ETC., EXCETO QUANDO A 
LESAO PRINCIPAL FOR CHOQUE ELETRICO OU ELETROPLESSAO - EQUIPAMENTO DE 
AQUECIMENTO 

303065000 EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIACAO NAO IONIZANTE 
303065300 EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO - EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIACAO NAO IONIZANTE 
303065600 ARCO ELETRICO - EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIACAO NAO IONIZANTE 
303065900 EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIACAO NAO IONIZANTE, NIC 
303066300 EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO 
303066600 ARCO ELETRICO 

303070200 
EQUIPAMENTO DE RAIOS X - EQUIPAMENTO OU SUBSTANCIA EMISSORES DE RADIACAO 
IONIZANTE 

303070400 
REATOR (INCLUI COMBUSTIVEL E RESIDUO) - EQUIPAMENTO OU SUBSTANCIA EMISSORES 
DE RADIACAO IONIZANTE 

303070600 
FONTE DE RADIOISOTOPO - EQUIPAMENTO OU SUBSTANCIA EMISSORES DE RADIACAO 
IONIZANTE 

303070900 EQUIPAMENTO OU SUBSTANCIA EMISSORES DE RADIACAO IONIZANTE, NIC 
303075100 BICICLETA 
303075150 TRICICLO 
303075200 MOTOCICLETA, MOTONETA 
303075250 VEICULO RODOVIARIO MOTORIZADO 
303075300 VEICULO SOBRE TRILHO 
303075350 VEICULO AQUATICO 
303075400 AERONAVE 
303075450 EMPILHADEIRA 
303075500 REBOCADOR MECANICO, MULA MECANICA 
303075550 CARRO DE MAO 
303075600 TRATOR 
303075650 VEICULO DE TERRAPLENAGEM 
303075700 VEICULO DE TRACAO ANIMAL 
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303075750 VEICULO DESLISANTE 
303075800 VEICULO FUNICULAR (TRACAO POR CABO) 
303075900 VEICULO, NIC 
303090000 FERRAMENTA, MAQUINA, EQUIPAMENTO, VEICULO, NIC 
305004100 COMPOSTO METALICO (DE CHUMBO, MERCURIO, ZINCO, CADMIO, CROMO, ETC.) 
305004150 COMPOSTO DE ARSENIO 
305004200 GAS CARBONICO (DIOXIDO DE CARBONO, CO2) 
305004250 MONOXIDO DE CARBONO (CO) 
305004300 OXIDOS DE NITROGENIO (VAPORES NITROSOS) 
305004350 ACIDO 
305004400 ALCALI 
305004450 COMPOSTO DE FOSFORO 
305004500 DISSULFETO DE CARBONO 
305004550 CIANETO OU COMPOSTO DE CIANOGENIO 
305004600 ALCOOL 
305004650 TETRACLORETO DE CARBONO 

305004700 
COMPOSTO ORGANICO HALOGENADO (TRICLORETILENO, PERCLORETILENO, CLORETO DE 
METILO, SUBSTANCIAS REFRIGERANTES) 

305004750 COMPOSTO AROMATICO (BENZOL, TOLUOL, XILOL, ANILINA, ETC.) 
305004900 SUBSTANCIA QUIMICA, NIC 

305008500 
AGUA - USAR QUANDO O ESTADO IIQUIDO CONTRIBUIR PREPONDERANTEMENTE PARA A 
OCORRENCIA 

305008900 LIQUIDO, NIC 
305020000 PARTICULAS - NAO IDENTIFICADAS 
305024100 PELE, CRINA, PELO, LA (EM BRUTO) - PRODUTO ANIMAL 
305024300 PENA - PRODUTO ANIMAL 
305024500 COURO CRU OU CURTIDO - PRODUTO ANIMAL 
305024700 OSSO - PRODUTO ANIMAL 
305024900 PRODUTO ANIMAL, NIC 

305028000 
MADEIRA (TORO, MADEIRA SERRADA, PRANCHAO, POSTE, BARROTE, RIPA E PRODUTO DE 
MADEIRA) 

305032000 
PRODUTO MINERAL METALICO - PRODUTO DE MINERACAO EM BRUTO OU BENEFICIADO, 
COMO MINERIO E CONCENTRADO DE MINERIO 

305032500 
METAL - INCLUI LIGA FERROSA E NAO FERROSA, TUBO, PLACA, PERFIL, TRILHO, 
VERGALHAO, ARAME, PORCA, REBITE, PREGO, ETC. INCLUI METAL FUNDI 

305036000 
PRODUTO MINERAL NAO METALICO - PRODUTO DE MINERACAO, ESCAVACAO, 
DESBARRANCAMENTO,ETC., COMO DETRITO, ARGILA, AREIA, CASCALHO, PEDRA, ET 

305040100 PETROLEO BRUTO, BRUTO REDUZIDO 
305040150 ASFALTO, ALCATRAO, PICHE 
305040200 OLEO COMBUSTIVEL 
305040250 PARAFINA, OLEO LUBRIFICANTE E DE CORTE, GRAXAS 
305040300 GASOLEO, OLEO DIESEL 
305040350 QUEROSENE 

305040400 
NAFTA E SOLVENTE DE NAFTA (ETER DE PETROLEO, ALCOOL MINERAL, SOLVENTE 
AROMATICO, ETC.) 

305040450 
GASOLINA (EXCETO QUANDO A OCORRENCIA FOR CAUSADA PREPONDERANTEMENTE POR 
COMPOSTO DE CHUMBO) 

305040500 
HIDROCARBONETO GASOSO (INCLUI GAS LIQUEFEITO, GAS ENCANADO DE NAFTA, GAS 
NATURAL) 

305040600 CARVAO 
305040650 COQUE 
305040700 GAS ENCANADO DE CARVAO 
305040900 PRODUTO DE PETROLEO E DE CARVAO, NIC 
305044000 VIDRARIA, FIBRA DE VIDRO, LAMINA, ETC., EXCETO FRASCO, GARRAFA 
305048000 CERAMICA 
305048300 TIJOLO E TELHA - CERAMICA 
305048400 LOUCA DE MESA E OUTROS UTENSILIOS (DE PORCELANA, BARRO,ETC.) - CERAMICA 
305048500 TUBO, MANILHA - CERAMICA 
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305048600 REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJO, MOSAICO, ETC.) - CERAMICA 
305048700 LOUCA SANITARIA (PIA, VASO SANITARIO, ETC.) - CERAMICA 
305048900 CERAMICA, NIC 

305052000 
TEXTEIS - INCLUI FIBRAS ANIMAIS APOS O PRIMEIRO DESENGORDURAMENTO E LIMPEZA, 
FIBRAS VEGETAIS E SINTETICAS (EXCETO VIDRO), FIO, LINHA, T 

305056000 
PLASTICO - INCLUI PO, FOLHA, TREFILADO, BARRA, PERFIL, ETC., NAO INCLUINDO 
PRODUTO A SER USADO NO FABRICO DE PLASTICO 

305060000 PAPEL E PASTA PARA PAPEL 

305064000 
PRODUTOS ALIMENTICIOS INCLUI CARNE LEITE E DERIVADOS LEGUMES FRUTAS CERAIS E 
DERIVADOS 

305064300 CARNE E DERIVADOS - INCLUSIVE DE ORIGEM ANIMAL 
305064400 LEITE E DERIVADOS - INCLUSIVE DE ORIGEM ANIMAL 
305064500 LEGUME, VERDURA E DERIVADOS 
305064600 FRUTA E DERIVADOS 
305064700 CEREAL E DERIVADOS 
305064900 PRODUTO ALIMENTICIO - INCLUSIVE DE ORIGEM ANIMAL, NIC 
305068300 MEDICAMENTO EM GERAL (EXCETO PRODUTO BIOLOGICO) 
305068600 PRODUTO BIOLOGICO (SORO, TOXINA, ANTITOXINA, VACINA, PLASMA) - MEDICAMENTO 
305072000 PRODUTO DE LIMPEZA, SABAO, DETERGENTE 
305076000 SUCATA, ENTULHO, RESIDUO 
305090000 SUBSTANCIA QUIMICA, MATERIAL, PRODUTO, NIC 
306020000 ANIMAL VIVO 

306040000 
VEGETAL - PLANTA, ARVORE, EM ESTADO NATURAL, NAO BENEFICIADA ( NAO INCLUI 
GRAO DEBULHADO, FRUTO COLHIDO, TORO MESMO COM GALHO) 

306060000 
AGENTE INFECCIOSO OU PARASITARIO - INCLUI BACTERIA, FUNGO, ORGANISMO 
PARASITARIO, VIRUS, ETC., NAO INCLUINDO PRODUTO QUIMICO, PREPARADO 

306090000 SER VIVO, NIC 
307030100 CADEIRA BANCO - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030200 MESA, CARTEIRA, EXCETO MESA ELASTICA DESMONTAVEL - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030250 MESA ELASTICA DESMONTAVEL - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030300 BALCAO, BANCADA - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030400 ARQUIVO, FICHARIO, ESTANTE - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030500 TAPETE, FORRACAO DE PISO, CAPACHO - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030600 LUMINARIA, GLOBO, IAMPADA - MOBILIARIO E ACESSORIOS 
307030900 MOBILIARIO E ACESSORIOS, NIC 
307040100 CAIXA, ENGRADADO, CAIXOTE - EMBALAGEM, RECIPIENTE, VAZIO OU CHEIO 
307040300 FRASCO, GARRAFA - EMBALAGEM, RECIPIENTE, VAZIO OU CHEIO 
307040500 BARRIL, BARRICA, BARRILETE, TAMBOR - EMBALAGEM, RECIPIENTE, VAZIO OU CHEIO 

307040700 
TANQUE, CILINDRO (TRANSPORTAVEIS E NAO SOB PRESSAO) - EMBALAGEM, RECIPIENTE, 
VAZIO OU CHEIO 

307040900 EMBALAGEM E RECIPIENTE, VAZIO OU CHEIO, NIC 
307050900 VESTUARIO, NIC 

307070000 

AREA OU AMBIENTE DE TRABALHO - O AGENTE DO ACIDENTE OCORRIDO EM 
CONSEQUENCIA DE FENOMENO ATMOSFERICO, METEORO, ETC., ASSIM COMO DA ACAO DA 
RADIACAO SOLAR, DEVERA SER INCLUIDO NESTE ITEM 

354000000 ENERGIA 
354010300 PRESSAO AMBIENTE ALTA TRABALHO EM CAIXAO PNEUMATICO MERGULHO 
354010600 PRESSAO AMBIENTE BAIXA AR RAREFEITO 
354020000 RUIDO 
354040000 FOGO CHAMA MATERIAL INCANDESCENTE OU QUENTE FUMACA 
354050300 TEMPERATURA AMBIENTE  NAO INCLUI A DE OBJETO OU SUBSTANCIA QUENTE 
355016000 AERODISPERSOIDES 
355016600 NEBLINA 
355016800 GAS E VAPOR 
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200004300 
IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO PARADO. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO FOI 
PRODUZIDA POR IMPACTO DA PESSOA ACIDENTADA CONTRA A FONTE 

200004600 
IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO EM MOVIMENTO. APLICA-SE A CASOS EM QUE A 
LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO DA PESSOA ACIDENTADA CONTRA A 

200008300 
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA, DE OBJETO QUE CAI. APLICA-SE A CASOS EM QUE A 
LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E A FONTE 

200008600 
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA, DE OBJETO PROJETADO. APLICA-SE A CASOS EM QUE A 
LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E A FONT 

200008900 
IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA, NIC. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO FOI 
PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E A FONTE DA LESAO, TEND 

200012200 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE ANDAIME, PASSAGEM, PLATAFORMA, 
ETC. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACT 

200012300 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE ESCADA MOVEL OU FIXADA CUJOS 
DEGRAUS NAO PERMITEM O APOIO INTEGRAL DO PE. APLICA-SE A CASOS E 

200012400 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE MATERIAL EMPILHADO. APLICA-SE A 
CASOS EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDEN 

200012500 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE VEICULO. APLICA-SE A CASOS EM QUE A 
LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E A FO 

200012600 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL EM ESCADA PERMANENTE CUJOS DEGRAUS 
PERMITEM APOIO INTEGRAL DO PE. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LES 

200012700 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL EM POCO, ESCAVACAO, ABERTURA NO PISO, 
ETC, (DA BORDA DO ABERTURA). APLICA-SE A CASOS EM QUE A LE 

200012900 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL, NIC. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO 
FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E A FONTE DA 

200016300 
QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL EM PASSAGEM OU SUPERFICIE DE SUSTENTACAO 
APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTR 

200016600 
QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL SOBRE OU CONTRA ALGUMA COISA. APLICA-SE A 
CASOS EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENT 

200016900 
QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL, NIC. APLICA-SE A CASOS EM QUE A LESAO FOI 
PRODUZIDA POR IMPACTO ENTRE O ACIDENTADO E UM OBJETO EXTERNO, 

200020100 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE OBJETOS EM MOVIMENTO CONVERGENTE 
(CALANDRA) OU DE ENCAIXE. APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LES 

200020300 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE UM OBJETO PARADO E OUTRO EM MOVIMENTO. 
APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR 

200020500 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE DOIS OU MAIS OBJETOS EM MOVIMENTO (SEM 
ENCAIXE). APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PRO 

200020700 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO DE 
EDIFICACAO, BARREIRA, ETC. APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LE 

200020900 
APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE, NIC. APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A 
LESAO FOI PRODUZIDA POR COMPRESSAO, PINCAMENTO OU ESMAGA 

200024300 
ATRITO OU ABRASAO POR ENCOSTAR, PISAR, AJOELHAR OU SENTAR EM OBJETO (NAO EM 
VIBRACAO). (APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO 

200024400 
ATRITO OU ABRASAO POR MANUSEAR OBJETO (NAO EM VIBRACAO) - APLICA-SE A CASOS, 
SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR PRESSAO, VIB 

200024500 
ATRITO OU ABRASAO POR OBJETO EM VIBRACAO - APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM 
QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR PRESSAO, VIBRACAO OU ATRITO 

200024600 
ATRITO OU ABRASAO POR CORPO ESTRANHO NO OLHO - APLICA-SE A CASOS, SEM 
IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR PRESSAO, VIBRACAO OU AT 

200024700 
ATRITO OU ABRASAO POR COMPRESSAO REPETITIVA - APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, 
EM QUE A LESAO FOI PRODUZIDA POR PRESSAO, VIBRACAO OU ATR 

200024900 
ATRITO OU ABRASAO, NIC - APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI 
PRODUZIDA POR PRESSAO, VIBRACAO OU ATRITO ENTRE O ACIDENTAD 

200028300 
REACAO DO CORPO A SEUS MOVIMENTOS - MOVIMENTO INVOLUNTARIO (ESCORREGAO 
SEM QUEDA, ETC.) - (APLICA-SE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LES 

200028600 
REACAO DO CORPO A SEUS MOVIMENTOS - MOVIMENTO VOLUNTARIO - (APLICA-SE A 
CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI CAUSADA EXCLUSIVAMENTE P 

200032200 
ESFORCO EXCESSIVO AO ERGUER OBJETO - VER EXPLICACOES DA CLASSIFICACAO 
ANTERIOR (200028000) 

200032400 ESFORCO EXCESSIVO AO EMPURRAR OU PUXAR OBJETO - VER EXPLICACOES DA 
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CLASSIFICACAO ANTERIOR (200028000) 

200032600 
ESFORCO EXCESSIVO AO MANEJAR, SACUDIR OU ARREMESSAR OBJETO - VER 
EXPLICACOES DA CLASSIFICACAO ANTERIOR (200028000) 

200032900 ESFORCO EXCESSIVO, NIC - VER EXPLICACOES DA CLASSIFICACAO ANTERIOR (200028000) 

200036000 
EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA - APLICA-SE SOMENTE A CASOS SEM IMPACTO, EM QUE 
A LESAO CONSISTE EM CHOQUE ELETRICO, QUEIMADURA OU ELETROP 

200040300 
CONTATO COM OBJETO OU SUSBSTANCIA A TEMPERATURA MUITO ALTA - (APLICA-SE 
SOMENTE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO CONSISTE EM QUEIMA 

200040600 
CONTATO COM OBJETO OU SUSBSTANCIA A TEMPERATURA MUITO BAIXA - (APLICA-SE 
SOMENTE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO CONSISTE EM QUEIM 

200044300 
EXPOSICAO A TEMPERATURA AMBIENTE ELEVADA - (NAO SE APLICA-SE AOS CASOS DE 
LESAO PROVENIENTE DE EXPOSICAO A RADIACAO SOLAR OU OUTRAS RAD 

200044600 
EXPOSICAO A TEMPERATURA AMBIENTE BAIXA - (NAO SE APLICA-SE AOS CASOS DE 
LESAO PROVENIENTE DE EXPOSICAO A RADIACAO SOLAR OU OUTRAS RADIA 

200048200 
INALACAO DE SUBSTANCIA CAUSTICA, TOXICA OU NOCIVA - (APLICA-SE SOMENTE A 
CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PROVOCADA POR INALACAO, 

200048400 
INGESTAO DE SUBSTANCIA CAUSTICA, TOXICA OU NOCIVA - (APLICA-SE SOMENTE A 
CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PROVOCADA POR INALACAO, 

200048600 
ABSORCAO(POR CONTATO) DE SUBSTANCIA CAUSTICA, TOXICA OU NOCIVA - (APLICA-SE 
SOMENTE A CASOS, SEM IMPACTO, EM QUE A LESAO FOI PROVOCADA 

200048900 
INALACAO, INGESTAO E ABSORCAO, NIC - (APLICA-SE SOMENTE A CASOS, SEM IMPACTO, 
EM QUE A LESAO FOI PROVOCADA POR INALACAO, ABSORCAO OU IN 

200052000 IMERSAO - APLICA-SE AOS ACIDENTES QUE TEM POR CONSEQUENCIA O AFOGAMENTO. 

200056000 
EXPOSICAO A RADIACAO NAO IONIZANTE - APLICA-SE A CASOS EM QUE AS LESOES SAO 
PROVOCADAS POR EXPOSICAO A RADIACAO SOLAR OU OUTRAS RADIACO 

200060000 EXPOSICAO A RADIACAO IONIZANTE 
200064000 EXPOSICAO AO RUIDO 
200068000 EXPOSICAO A VIBRACAO 
200072300 EXPOSICAO A PRESSAO AMBIENTE ELEVADA 
200072600 EXPOSICAO A PRESSAO AMBIENTE BAIXA 
200076200 EXPOSICAO A POLUICAO DA AGUA 
200076400 EXPOSICAO A POLUICAO DO AR 
200076600 EXPOSICAO A POLUICAO DO SOLO 
200076900 EXPOSICAO A POLUICAO, NIC 

200080200 
ATAQUE DE SER VIVO POR MORDEDURA, PICADA, CHIFRADA, COICE, ETC., NAO SE 
APLICANDO NO CASO DE HAVER PECONHA OU TRANSMISSAO DE DOENCA 

200080400 ATAQUE DE SER VIVO COM PECONHA 
200080600 ATAQUE DE SER VIVO COM TRANSMISSAO DE DOENCA 
200080900 ATAQUE DE SER VIVO (INCLUSIVE DO HOMEM), NIC 

200080901 
CONTATO COM PESSOAS DOENTES OU MATERIAL INFECTO CONTAGIANTE AGENTES 
BIOLOGICOS 
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Código Descrição 
200004300 IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO PARADO 
200004600 IMPACTO DE PESSOA CONTRA OBJETO EM MOVIMENTO 
200008300 IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA DE OBJETO QUE CAI 
200008600 IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA DE OBJETO PROJETADO 
200008900 IMPACTO SOFRIDO POR PESSOA, NIC 

200012200 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE ANDAIME, PASSAGEM, PLATAFORMA, 
ETC 

200012300 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE ESCADA MOVEL OU FIXADA CUJOS 
DEGRAUS 

200012400 QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE MATERIAL EMPILHADO 
200012500 QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL DE VEICULO 
200012600 QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL EM ESCADA PERMANENTE CUJOS DEGRAUS 

200012700 
QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL EM POCO, ESCAVACAO, ABERTURA NO PISO, 
ETC. 

200012900 QUEDA DE PESSOA COM DIFERENCA DE NIVEL, NIC 
200016300 QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL EM PASSAGEM OU SUPERFICIE DE SUSTENTACAO 
200016600 QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL SOBRE OU CONTRA ALGUMA COISA 
200016900 QUEDA DE PESSOA EM MESMO NIVEL, NIC 
200020100 APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE OBJETOS EM MOVIMENTO CONVERGENTE 
200020300 APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE OBJETO PARADO E OUTRO EM MOVIMENTO 
200020500 APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE DOIS OU MAIS OBJETOS EM MOVIMENTO 
200020700 APRISIONAMENTO EM, SOBRE OU ENTRE DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO 
200020900 APRISIONAMENTO EM, SOB OU ENTRE, NIC 
200024300 ATRITO OU ABRASAO POR ENCOSTAR, PISAR, AJOELHAR OU SENTAR EM OBJETO 
200024400 ATRITO OU ABRASAO POR MANUSEAR OBJETO 
200024500 ATRITO OU ABRASAO POR OBJETO EM VIBRACAO 
200024600 ATRITO OU ABRASAO POR CORPO ESTRANHO NO OLHO 
200024700 ATRITO OU ABRASAO POR COMPRESSAO REPETITIVA 
200024900 ATRITO OU ABRASAO, NIC 
200028300 REACAO DO CORPO A MOVIMENTO INVOLUNTARIO 
200028600 REACAO DO CORPO A MOVIMENTO VOLUNTARIO 
200032200 ESFORCO EXCESSIVO AO ERGUER OBJETO 
200032400 ESFORCO EXCESSIVO AO EMPURRAR OU PUXAR OBJETO 
200032600 ESFORCO EXCESSIVO AO MANEJAR, SACUDIR OU ARREMESSAR OBJETO 
200032900 ESFORCO EXCESSIVO, NIC 
200036000 ELETRICA, EXPOSICAO A ENERGIA 
200040300 TEMPERATURA MUITO ALTA, CONTATO COM OBJETO OU SUBSTANCIA A 
200040600 TEMPERATURA MUITO BAIXA, CONTATO COM OBJETO OU SUBSTANCIA A 
200044300 TEMPERATURA AMBIENTE ELEVADA, EXPOSICAO A 
200044600 TEMPERATURA AMBIENTE BAIXA, EXPOSICAO A 
200048200 LNALACAO DE SUBSTANCIA CAUSTICA, TOXICA OU NOCIVA 
200048400 INGESTAO DE SUBSTANCIA CAUSTICA… 
200048600 ABSORCAO DE SUBSTANCIA CAUSTICA 
200048900 INALACAO, INGESTAO OU ABSORCAO, NIC 
200052000 IMERSAO 
200056000 RADIACAO NAO IONIZANTE, EXPOSICAO A 
200060000 RADIACAO IONIZANTE, EXPOSICAO A 
200064000 RUIDO, EXPOSICAO A 
200068000 VIBRACAO, EXPOSICAO A 
200072000 PRESSAO AMBIENTE, EXPOSICAO A 
200072300 EXPOSICAO A PRESSAO AMBIENTE ELEVADA 
200072600 EXPOSICAO A PRESSAO AMBIENTE BAIXA 
200076200 POLUICAO DA AGUA, ACAO DA 
200076400 POLUICAO DO AR, ACAO DA 
200076600 POLUICAO DO SOLO, ACAO DA 
200076900 POLUICAO, NIC, EXPOSICAO A 
200080200 ATAQUE DE SER VIVO POR MORDEDURA, PICADA, CHIFRADA, COICE, ETC. 
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200080400 ATAQUE DE SER VIVO COM PECONHA 
200080600 ATAQUE DE SER VIVO COM TRANSMISSAO DE DOENCA 
200080900 ATAQUE DE SER VIVO, NIC 
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Tabela 17 – Descrição da Natureza da Lesão 

Código Descrição 
702000000 LESAO IMEDIATA 
702005000 ESCORIACAO, ABRASAO (FERIMENTO SUPERFICIAL) 
702010000 CORTE, LACERACAO, FERIDA CONTUSA, PUNCTURA (FERIDA ABERTA) 
702015000 CONTUSAO, ESMAGAMENTO (SUPERFICIE CUTANEA INTACTA) 
702020000 DISTENSAO, TORCAO 

702025000 
INFLAMACAO DE ARTICULACAO, TENDAO OU MUSCULO - INCLUI SINOVITE, 
TENOSSIONOVITE, ETC. NAO INCLUI DISTENSAO, TORCAO OU SUAS CONSEQUENCIAS 

702030000 LUXACAO 
702035000 FRATURA 

702040000 
QUEIMADURA OU ESCALDADURA - EFEITO DE TEMPERATURA ELEVADA. EFEITO DO 
CONTATO COM SUBSTANCIA QUENTE. INCLUI QUEIMADURA POR ELETRICIDADE, 

702042000 
QUEIMADURA QUIMICA (LESAO DE TECIDO PROVOCADA PELA ACAO CORROSIVA DE 
PRODUTO QUIMICO, SUAS EMANACOES, ETC.) 

702045000 
EFEITO DE RADIACAO (IMEDIATO) - QUEIMADURA DE SOL E TODA FORMA DE LESAO DE 
TECIDO, OSSO OU FLUIDO ORGANICO, POR EXPOSICAO A RADIACAO 

702048000 CONGELAMENTO, GELADURA E OUTROS EFEITOS DA EXPOSICAO A BAIXA TEM PERATURA 
702050000 ASFIXIA, ESTRANGULAMENTO, AFOGAMENTO 

702055000 
INTERMACAO, INSOLACAO, CAIBRA, EXAUSTAO E OUTROS EFEITOS DA TEMPERATURA 
AMBIENTE ELEVADA - NAO INCLUI QUEIMADURA DE SOL OU OUTROS EFEIT 

702060000 CHOQUE ELETRICO E ELETROPLESSAO (ELETROCUSSAO) 
702065000 HERNIA DE QUALQUER NATUREZA, RUPTURA 
702070000 AMPUTACAO OU ENUCLEACAO 

702075000 
PERDA OU DIMINUICAO DE SENTIDO (AUDICAO, VISAO, OLFATO, PALADAR E TATO, DESDE 
QUE NAO SEJA SEQUELA DE OUTRA LESAO) 

702080000 CONCUSSAO CEREBRAL 
702090000 LESAO IMEDIATA, NIC 
704020000 DOENCA CONTAGIOSA OU INFECCIOSA (TUBERCULOSE, BRUCELOSE, ETC.) 
704030000 PNEUMOCONIOSE (SILICOSE, ASBESTOSE, ETC.) 

704040000 
DERMATOSE (ERUPCAO, INFLAMACAO DA PELE, INCLUSIVE FURUNCULO, ETC.). 
GERALMENTE PROVOCADA PELO CONTATO DIRETO COM SUBSTANCIAS OU AGENTES 

704050000 
ENVENENAMENTO SISTEMICO - CONDICAO MORBIDA SISTEMICA PROVOCADA POR 
INALACAO, INGESTAO OU ABSORCAO CUTANEA DE SUBSTANCIA TOXICA, QUE AFE 

704060000 
PERDA OU DIMINUICAO MEDIATAS DE SENTIDO (AUDICAO, VISAO, OLFATO, PALADAR E 
TATO, DESDE QUE NAO SEJA SEQUELA DE OUTRA LESAO) 

704070000 
EFEITO DE RADIACAO (MEDIATO) - QUEIMADURA DO SOL E TODA FORMA DE LESAO DE 
TECIDO, OSSO, OU FLUIDO ORGANICO POR EXPOSICAO A RADIACAO 

704090000 DOENCA, NIC 
706050000 LESOES MULTIPLAS 
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Tabela 18 – Motivos de Afastamento 

Cód. Descrição 
01  Acidente de trabalho 
02  Novo afastamento em decorrência do mesmo acidente de trabalho 
03  Doença 

04 
 Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do 
afastamento anterior 

05  Licença paternidade; 
06  Licença maternidade - 120 dias 
07  Licença maternidade - a partir de 120 dias até 180 dias  
08  Aborto não criminoso; 
09  Prestação de Serviço Militar 
10  Exercício de mandato sindical 
11  Licença sem Vencimentos; 
12  Exercício de mandato eleitoral; 
13  Participação de curso ou programa de qualificação – Art. 476A da CLT 
14  Aposentadoria por Invalidez; 
15  Gozo de férias; 
16  Cessão de Trabalhador 
17  Cárcere; 
99  Outros Motivos de afastamento temporário. 
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Tabela 19 - Motivos de Desligamento 

Cód.  Descrição 
01 Rescisão com justa causa, por iniciativa do empregador; 
02 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador; 
03 Rescisão antecipada do contrato a termo; 
04 Rescisão por culpa recíproca ou força maior; 
05 Rescisão por término do contrato a termo; 

06 
Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do 
empregador; 

07 Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado; 

08 
Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de 
empregado não optante, com menos de um ano de serviço; 

09 Rescisão do contrato de trabalho por morte do empregado; 
10 Rescisão do contrato de trabalho por morte do empregado por acidente do trabalho; 

11 
Transferência de empregado para outra empresa do mesmo grupo empresarial que tenha assumido os 
encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho; 

12 
Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas por 
motivo de sucessão, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho; 

13 
Rescisão por encerramento da empresa, de seus estabelecimentos ou supressão de parte de suas 
atividades 

14 Rescisão por Término da Cessão; 

15 
Declaração de nulidade do contrato de trabalho por infringência ao inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, quando mantido o direito ao salário;  

16 Reforma de Militar para Reserva 
17 Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho, reconhecida pela Justiça do Trabalho; 
18 Aposentadoria Compulsória 
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Tabela 20 – Tabela de Tipos de Logradouros 

Código Descrição 
AER Aeroporto 
AL Alameda 
A Área 

AV Avenida 
CPO Campo 
CH Chácara 

COL Colônia 
CON Condomínio 

CJ Conjunto 
DT Distrito 
ESP Esplanada 
ETC Estação 
EST Estrada 
FAV Favela 
FAZ Fazenda 
FRA Feira 
JD Jardim 
LD Ladeira 
LG Lago 

LGA Lagoa 
LRG Largo 
LOT Loteamento 
MRO Morro 
NUC Núcleo 

O Outros 
PRQ Parque 
PSA Passarela 
PAT Pátio 
PC Praça 
Q Quadra 

REC Recanto 
RES Residencial 
ROD Rodovia 

R Rua 
ST Setor 
SIT Sítio 
TV Travessa 
TR Trecho 

TRV Trevo 
VLE Vale 
VER Vereda 

V Via 
VD Viaduto 

VLA Viela 
VL Vila 
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Tabela 21 – Resultado da Monitorização Biológica 

Agente Químico Material Biológico 
(1-Urina 2-Sangue) 

Análise 

1 Anilina  Urina ou Sangue 

1.1 P-aminofenol  

1.2 Metahemoglobina 

1.3 P-aminofenol e Metahemoglobina 

2 Arsênico Urina 2.1 Arsênico  

3 Cádmio  Urina 3.1 Cádmio  

4 Chumbo Inorgânico  
Urina ou Sangue 4.1 Chumbo e Ác. delta amino levulínico 

Sangue 4.2 Zincoprotoporfirina 

5 ChumboTetraetila  Urina 5.1 Chumbo  

6 Cromo Hexavalente  Urina 6.1 Cromo  

7 Diclorometano  Sangue 7.1 Carboxihemoglobina  

8 Dimetilformamida  Urina 8.1 N-Metilformamida  

9 Dissulfeto de Carbono  Urina 9.1 Ác. 2-Tio-Tiazolidina  

10 Ésteres Organofosforados 
e Carbamatos  Sangue 

10.1 Acetil-Colinesterase Eritrocitária  

10.2 Colinesterase Plasmática 

10.3 Colinesterase Eritrocitária e Plasmática (sangue 
total)  

11 Estireno  Urina 

11.1 Ác. Mandélico 

11.2 Ác. Fenil-Glioxilico 

11.3 Ác. Mandélico e Ác. Fenil-Glioxilico 

12 Etil-Benzeno  Urina 12.1 Ác. Mandélico  

13 Fenol  Urina 13.1 Fenol  

14 Flúor e Fluoretos  Urina 14.1 Fluoreto  

15 Mercúrio Inorgânico  Urina 15.1 Mercúrio  

16 Metanol  Urina 16.1 Metanol  

17 Metil-Etil-Cetona  Urina 17.1 Metil-Etil-Cetona  

18 Monóxido de Carbono  Sangue 18.1 Carboxihemoglobina  

19 N-Hexano  Urina 19.1 2,5 Hexanodiona  

20 Nitrobenzeno  Sangue 20.1 Metahemoglobina  

21 Pentaclorofenol  Urina 21.1 Pentaclorofenol  

22 Tetracloroetileno  Urina 22.1 Ác. Tricloroacético  

23 Tolueno  Urina 23.1 Ác. Hipúrico  

24 Tricloroetano  Urina 24.1 Triclorocompostos Totais  

25 Tricloroetileno  Urina 25.1 Triclorocompostos Totais  

26 Xileno  Urina 26.1 Ác. Metil-Hipúrico  
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Tabela 22 – Países 

Cód. País Cód. País Cód. País 
001 Brasil 293 Gibraltar 573 Países Baixos (Holanda) 
013 Afeganistão 297 Granada 575 Palau 
017 Albânia, República da 301 Grécia 576 Paquistão 
023 Alemanha 305 Groenlândia 580 Panamá 
031 Burkina Faso 309 Guadalupe 586 Paraguai 
037 Andorra 313 Guam 589 Peru 
040 Angola 317 Guatemala 593 Pitcairn, Ilha De 
041 Anguilla 325 Guiana Francesa 599 Polinésia Francesa 
043 Antigua E Barbuda 329 Guiné 603 Polônia, República da 
047 Antilhas Holandesas 331 Guiné-Equatorial 607 Portugal 
053 Arábia Saudita 334 Guiné-Bissau 611 Porto Rico 
059 Argélia 337 Guiana 623 Quênia 
063 Argentina 341 Haiti 625 Quirguiz, República da 
064 Armênia, República da 345 Honduras 628 Reino Unido 
065 Aruba 351 Hong Kong 640 República Centro-Africana 
069 Austrália 355 Hungria, República da 647 República Dominicana 
072 Áustria 357 Iemen 660 Reunião, Ilha 
073 Azerbaijão, República do 359 Man, Ilha de 665 Zimbabue 
077 Bahamas, Ilhas 361 Índia 670 Romênia 
080 Bahrein, Ilhas 365 Indonésia 675 Ruanda 
081 Bangladesh 369 Iraque 676 Rússia, Federação da 
083 Barbados 372 Irã, República Islâmica do 677 Salomão, Ilhas 
085 Belarus, República da 375 Irlanda 678 Saint Kitts e Nevis 
087 Bélgica 379 Islândia 685 Saara Ocidental 
088 Belize 383 Israel 687 El Salvador 
090 Bermudas 386 Itália 690 Samoa 
093 Mianmar (Birmânia) 391 Jamaica 691 Samoa Americana 

097 Bolívia 396 Johnston, Ilhas 695 
São Cristovão e Neves, 
Ilhas 

098 
Bosnia-Herzegovina 
(República da) 399 Japão 697 San Marino 

101 Botsuana 403 Jordânia 700 São Pedro e Miquelon 
108 Brunei 411 Kiribati 705 São Vicente e Granadinas 
111 Bulgária, República da 420 Laos, Rep.Pop.Democr.do 710 Santa Helena 
115 Burundi 423 Lebuan, Ilhas 715 Santa Lúcia 
119 Butão 426 Lesoto 720 São Tomé e Príncipe, Ilhas 
127 Cabo Verde, República de 427 Letônia, República da 728 Senegal 
137 Cayman, Ilhas 431 Líbano 731 Seychelles 
141 Camboja 434 Libéria 735 Serra Leoa 
145 Camarões 438 Líbia 737 Servia 
149 Canadá 440 Liechtenstein 741 Cingapura 
150 Jersey, Ilha do Canal 442 Lituânia, República da 744 Síria, República Árabe da 
151 Canárias, Ilhas 445 Luxemburgo 748 Somália 
153 Cazaquistao, República do 447 Macau 750 Sri Lanka 

154 Catar 449 
Macedônia, 
Ant.Rep.Iugoslava 754 Suazilândia 

158 Chile 450 Madagascar 756 África do Sul 
160 China, República Popular 452 Madeira, Ilha da 759 Sudão 
161 Formosa (Taiwan) 455 Malásia 764 Suécia 
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Tabela 22 – Países 
Cód. País Cód. País Cód. País 
163 Chipre 458 Malavi 767 Suíça 
165 Cocos-Keeling, Ilhas 461 Maldivas 770 Suriname 
169 Colômbia 464 Mali 772 Tadjiquistão, República do 
173 Comores, Ilhas 467 Malta 776 Tailândia 
177 Congo 472 Marianas do Norte 780 Tanzania, Rep. Unida da 

183 Cook, Ilhas 474 Marrocos 782 
Território Britânico no 
Oceano Índico 

187 
Coréia, 
Rep.Pop.Democrática 476 Marshall, Ilhas 783 Djibuti 

190 Coréia, República da 477 Martinica 788 Chade 
193 Costa do Marfim 485 Maurício 791 Tcheca, República 
195 Croácia, República da 488 Mauritânia 795 Timor Leste 
196 Costa Rica 490 Midway, Ilhas 800 Togo 
198 Coveite 493 México 805 Toquelau, Ilhas 
199 Cuba 494 Moldavia, República da 810 Tonga 
229 Benin 495 Mônaco 815 Trinidad e Tobago 
232 Dinamarca 497 Mongólia 820 Tunísia 
235 Dominica, Ilha 498 Montenegro 823 Turcas e Caicos, Ilhas 

239 Equador 499 Micronésia 824 
Turcomenistão, República 
do 

240 Egito 501 Montserrat, Ilhas 827 Turquia 
243 Eritreia 505 Moçambique 828 Tuvalu 
244 Emirados Árabes Unidos 507 Namíbia 831 Ucrânia 
245 Espanha 508 Nauru 833 Uganda 
246 Eslovênia, República da 511 Christmas,Ilhas (Navidad) 845 Uruguai 
247 Eslovaca, República 517 Nepal 847 Uzbequistão, República do 
249 Estados Unidos 521 Nicarágua 848 Vaticano, Est. da Cidade do 
251 Estônia, República da 525 Niger 850 Venezuela 
253 Etiópia 528 Nigéria 858 Vietnã 
255 Falkland (Ilhas Malvinas) 531 Niue, Ilha 863 Virgens, Ilhas (Britânicas) 
259 Feroe, Ilhas 535 Norfolk, Ilha 866 Virgens, Ilhas (E.U.A.) 
267 Filipinas 538 Noruega 870 Fiji 
271 Finlândia 542 Nova Caledônia 873 Wake, Ilha 
275 França 545 Papua Nova Guiné 875 Wallis e Futuna, Ilhas 

281 Gabão 548 Nova Zelândia 888 
Congo, República 
Democrática do 

285 Gambia 551 Vanuatu 890 Zâmbia 

289 Gana 556 Omã 998 
Delegação Especial da 
Palestina 

291 Geórgia, República da 566 
Pacífico, Ilhas do  
(possessão dos EUA)   

 


