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“SEM MOVIMENTO” 
 

O empregador/contribuinte/órgão público, deverá transmitir a situação "Sem Movimento" quando não 
possuir informações para os eventos periódicos *S-1200 a S-1280* (ausência de fato gerador). 
 
A informação relativa a ausência de fato gerador é prestada por meio da transmissão dos eventos “S-
1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público” e  “S-1299 Fechamento dos Eventos 
Periódicos”, com Certificado Digital do tipo A1 ou A3. 
 

Consulte o  Manual Folha Folli eSocial (no site www.folli.com.br) para gerar/enviar o evento S-1000. 
 
Para o evento S-1299 “Sem Movimento”: 
 
Em Edição Cadastro de Empresas-Fonte/Aba eSocial cadastre o Campo 72. 

 

Em Processo/Gerar eSocial-Arquivos Magnéticos 

quando marcar a opção evento S-1299 

  o sistema 

Folha FOLLI permite selecionar os eventos enviados. 

 
Para gerar S-1299 “Sem Movimento” desmarque 
todas as opções. 
 
 
 

 
Para 2018 a transmissão da situação “Sem Movimento” deve observar o  Cronograma de 
Implantação estabelecido pelo Comitê Diretivo do eSocial. Existindo dúvida em relação a data de envio 
consulte Central de Atendimento do eSocial 0800 730 0888. 
 
A partir de 2019 a transmissão ocorrerá no mês de janeiro de cada ano, e terá validade para todo o 
exercício ou até a próxima competência transmitida com movimento.  
 
A transmissão da situação “Sem Movimento” é facultativa somente para o empregador pessoa física. 
(MOS 2.4.02 página 39) 
 
A transmissão desse evento também poderá ser feita com a utilização do Código de Acesso gerado no 
Portal do eSocial na opção Acesse o eSocial, onde as informações serão digitadas. 
  

Empresas 
Para acessar o Módulo Web Geral - Empresas, utilize o Certificado Digital. A empresa optante pelo 
SIMPLES, que tenha até um empregado, ou MEI – Microempreendedor Individual poderá acessar o eSocial 
informando CNPJ, código de acesso e senha. 

 
 
*Eventos Periódicos S-1200 a S-1280* 
S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao RGPS 
S-1202 - Remuneração do Trabalhador vinculado a RPPS  
S-1207 - Benefícios Previdenciários – RPPS  
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho  
S-1250 - Aquisição de Produção Rural  
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física  
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários  
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

 
Equipe Folli 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/certificado_digital
http://www.folli.com.br/htm/Folha%20Folli_eSocial.pdf
http://www.folli.com.br/
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-do-comite-diretivo-do-esocial-no-03-de-29-de-novembro-de-2017
http://www.folli.com.br/htm/Folha Folli_eSocial.pdf

