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• Contribuições previdenciárias relativas às competências outubro de 2021 e posteriores em
razão da rejeição, pela rede bancária, dos códigos de pagamento informados nas
respectivas GPS.

• Todas as empresas privadas do Brasil já estão obrigadas ao recolhimento da DARF
Previdenciária, emitida através da DCTFWEB.

• O que fazer? Orientações na Ato Declaratório Executivo 1 CORAT, publicado no DOU de
10/01/2022.

GPS das fundações públicas de direito privadas tem novas 
instruções de preenchimento



• Conforme o ADE, estas entidades deverão observar, no preenchimento da GPS, os
seguintes procedimentos:

• 1º - Preencher a GFIP relativa às competências outubro de 2021 e posteriores com as
mesmas informações prestadas nas competências anteriores;

• 2º - Descartar a GPS emitida pelo Sefip; e
• 3º - Preencher manualmente nova GPS, na qual deverão ser informados:
• a) no campo 3, código de pagamento 2402 - Órgãos do Poder Público - CNPJ;
• b) no campo 6, o valor devido à Previdência Social somado ao valor constante do campo 9,

destinado a outras entidades, tendo por base a GPS descartada, gerada pelo Sefip;

Preenchimento da GPS



• Conforme o ADE, estas entidades deverão observar, no preenchimento da GPS, os seguintes
procedimentos:

• 4º - Efetivar o pagamento da GPS código 2402.
• 5º - Após o pagamento da GPS código 2402, a entidade deverá protocolizar pedido de retificação

de GPS, mediante preenchimento do formulário Pedido de Retificação de GPS (RETGPS),
disponível no endereço https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/orientacao-
tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/retificacao-de-gps .

• A retificação deverá incluir a alteração do código de pagamento constante do campo 3 e, se for o
caso, dos valores constantes dos campos 6 e 9, destinados à Previdência Social e a outras
entidades e fundos, respectivamente, conforme constam da GPS emitida pelo Sefip.

• A retificação de código de pagamento de GPS não está disponível no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), porém, poderá ser solicitada por meio de abertura de
processo digital, observadas as orientações disponíveis no endereço https://www.gov.br/pt-
br/servicos/retificar-pagamento .

Preenchimento da GPS

https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/retificacao-de-gps
https://www.gov.br/pt-br/servicos/retificar-pagamento


• É o Evento Inicial;
• Quando se tratar de CNPJ de Órgãos Públicos, pode ser identificada uma 

diferença entra a União dos Estados e Municípios. 
• Os Órgãos de natureza jurídica federal DIRETA:

• deverão ser identificados com o CNPJ Completo (14 posições),

• Os Órgãos de natureza jurídica federal INDIRETA:
• deverão ser identificados apenas pela raiz do CNPJ. (08 posições),

• Já os órgãos públicos de natureza jurídica Estatual, Distrital e Municipal, 
estes são identificados apenas pela raiz do CNPJ. (08 posições)

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



Tabela 08 - Classificação Tributária

CÓDIGO DESCRIÇÃO

80 Entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais

85 Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
autarquias e fundações públicas

99 Pessoas Jurídicas em geral    OBS: (pessoas jurídicas de direito privado)

Informações do Empregador/Contribuinte 
(S-1000)

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID

b) A classificação tributária [85] somente pode ser utilizada se a natureza jurídica do declarante for 
Administração Pública (grupo [1]).



• Classificação Tributária: 
• Define tributação da empresa (tabela 08 do eSocial),
• fundamental para os cálculos no momento da apuração dos totalizadores.

• CNPJ do Ente Federativo Responsável (EFR):
• Ente Federativo Responsável do Órgão Público no eSocial, é fundamental para

vinculação dos órgãos.
• Ente Federativo é representado pela Natureza Jurídica de União, Estado, Distrito

Federal e Município.
• No cadastro de CNPJ da RFB todos os CNPJ são vinculados por um código interno que

se ligam ao CNPJ principal do Ente Federativo.

Campos Críticos (S-1000)



S-1000 – Informações de identificação 
do empregador

S-1000 
para OP

Informações de 
identificação do 

empregador.

Tipo de inscrição
Valores válidos:
1 - CNPJ
2 - CPF

Número de inscrição
Validação: 
Deve ser um CNPJ válido. 
Neste caso, deve ser informada apenas a raiz/base (8 
posições), 
Exceto se a natureza jurídica do declarante for igual a 
101-5, 104-0, 107-4, 116-3 ou 134-1, situação em que o 
campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 
posições).

Opção pelo registro eletrônico de empregados

Caso o declarante seja órgão público sem empregados
regidos pela CLT, informar [0].

Valores válidos:
0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados 
(ou opção não aplicável)
1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados

Detalhamento 
das 

informações do 
empregador.

Classificação tributária do contribuinte.
Validação: 
Deve ser um código válido e existente na Tabela 08.

OBS MOS: O campo {classTrib} deve ser preenchido 
utilizando um dos códigos [85, 99] da Tabela 8, no caso
de declarante com natureza jurídica de administração 
pública, observadas as Tabelas 11 e 12 de
compatibilidade da classificação tributária, todas do 
eSocial. O código 99 deve ser utilizado para
pessoas jurídicas de direito privado. O código 85 para as 
demais.

CNPJ do Ente Federativo Responsável – EFR

Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se a
natureza jurídica do declarante for Administração
Pública (grupo [1]).
Nesse caso, informar o campo com 14 (catorze)
algarismos.
Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.



• Este evento identifica os estabelecimentos e obras de construção civil
próprias e unidade de órgãos públicos, detalhando as informações de cada
estabelecimento (matriz e filiais) do declarante.

• Diferente das empresas da inciativa privada em que os eventos devem ter a
mesma raiz de CNPJ, os órgãos públicos podem encaminhar este eventos
com CNPJ raiz diferente desde que o CNPJ pertença ao mesmo Ente
Federativo Responsável (EFR).

S-1000 – Informações de identificação do 
empregador



S-1000 – Informações de identificação do 
empregador

S-1000 
para OP

Informações 
complementares 

- Empresas 
isentas - Dados 

da isenção.

Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o 
certificado.

Número do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social - CEBAS, número da portaria de 

concessão do certificado, ou, no caso de concessão 
através de lei específica, o número da lei.

Data de vencimento do certificado.

Validação: Não pode ser anterior a dtEmisCertif.

Data de emissão do certificado/publicação da lei.

Número do protocolo do pedido de renovação.

Data do protocolo de renovação.

Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Número da página no DOU referente à publicação do 
documento de concessão do certificado.

OC (se classTrib = [80]);
N (nos demais casos)

= Entidade beneficente de assistência 
social isenta de contribuições sociais

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-nt-03-2021-html/index.html#1000_infoEmpregador_inclusao_infoCadastro_dadosIsencao_dtEmisCertif


S-1005 – Tabela de Estabelecimentos, Obras ou 
Unidades de Órgãos Públicos

S-1005 
para OP

Informações do 
estabelecimento.

Tipo de inscrição
Valores válidos:
1 - CNPJ

Número de inscrição do estabelecimento

Detalhamento 
das 

informações do 
estabeleciment
o, unidade de 
órgão público.

CNAE conforme legislação vigente, referente à 
atividade econômica preponderante do 

estabelecimento.

Inicio de Validade e Fim de Validade (Se houver)

Informações de 
apuração da 

alíquota GILRAT do 
estabelecimento..

Alíquota RAT, quando divergente da legislação vigente 
para a atividade (CNAE) preponderante. 

A divergência só é permitida se existir o grupo com 
informações sobre o processo administrativo/judicial 

que permite a aplicação de alíquota diferente.
Nos demais casos, os referidos campos não devem

ser preenchidos

Fator Acidentário de Prevenção – FAP
Informar se houver processo administrativo/judicial ou 

se não for encontrado na base do FAP
Nos demais casos, os referidos campos não devem

ser preenchidos

Diferente das empresas da inciativa privada em que os
eventos devem ter a mesma raiz de CNPJ, os órgãos
públicos podem encaminhar este eventos com CNPJ
raiz diferente desde que o CNPJ pertença ao mesmo
Ente Federativo Responsável (EFR).

{ideEmpregador} {ideEstab}

{tpInsc} {nrInsc} {tpInsc} {nrInsc}

CNPJ 83.XXX.147 CNPJ 83.XXX.147/0001-83

CNPJ 83.XXX.147 CNPJ 79.XXX.451/0001-00



• Tabela 4 - Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros (principais códigos)
CÓDIGO 

FPAS DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TERCEIROS CÓDIGO DE 
TERCEIROS ALÍQUOTA

507 Indústria SL+INCRA+SENAI+SESI+SEBR
AE 0079 5,8%

515 Comércio SL+INCRA+SENAC+SESC+SEB
RE 0115 5,8%

566 Comunicação – Condomínios –
Creches SL+INCRA+SESC+SEBRAE 0099 4,5%

574 Estabelecimento de Ensino SL+INCRA+SESC+SEBRAE 0099 4,5%

582 ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - 0000 0%

590 CARTÓRIO, TABELIONATO Salário Educação 0001 2,5%

639

ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, com isenção
requerida e concedida pela
Previdência Social

- 0000 0%

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias



• Inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos
Administrativos/Judiciais do declarante, de entidade patronal com representação
coletiva, de trabalhador contra a administração pública e que tenha influência no
cálculo das contribuições, dos impostos ou do FGTS, quando influenciem no
cumprimento das suas obrigações principais e acessórias.

• As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros
eventos do eSocial e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos e
FGTS.

• Não devem ser informados neste evento os processos judiciais que envolvam
matéria trabalhista, sejam reclamatórias trabalhistas, sejam processos que
envolvam servidores públicos e seus correspondentes órgãos públicos.

S-1070 - Tabela de Processos 
Administrativos/Judiciais



Muito obrigado!
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