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O que é o middleware? 4

- É um serviço disponibilizado pelo TAF que transporta o XML para o Governo;

- Não existe mais a necessidade de gravar XML em tabelas do TAF e não sendo necessário acessar o produto TAF

- Novo monitor THF;

- Utilização do middleware é partir do release 12.1.25.

- Uma vez utilizado o middleware não será possível retornar ao TAF;

Documentações importantes:

RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - O que é o novo eSocial Middleware:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360050718173

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360050718173
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TAF do futuro 6

- Possui mesmo monitor THF;

- Continua existindo as mesmas tabelas do TAF;
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Qual a diferença do middleware x taf do futuro 

- O Middleware é uma inovação que permite a integração de eventos com o governo através do sistema de folha nativo

sem a necessidade de utilizar o TAF.

- O TAF Full é uma evolução do produto TAF com melhorias e também contém o novo monitor THF.

8



9

Simplificação e 

Convivência dos leiautes

04



Cronograma 10

Último cronograma publicado em 07/2021

https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/esocial-novo-cronograma/?utm_test=test

https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/esocial-novo-cronograma/?utm_test=test
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Parâmetros alteração Leiaute 12

Parâmetros abaixo precisam seguir o mesmo Leiaute

MV_VLESOC https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=604506423

MV_TAFVLES https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022224812

RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Quais parâmetros influenciam no leiaute do eSocial simplificado

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4404717466903

Observação: Não recomendamos que após a alteração do leiaute nos parâmetros seja retornado para o anterior.

https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=604506423
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022224812
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4404717466903


Principais Mudanças 13

S-1010 – layout simplificado

Alteração dos códigos de incidências de rubricas.

Também criado em manutenção de tabelas a tabela S138 com os novos códigos de incidência de IR para eSocial.  



Principais Mudanças 14

S-1050 – layout simplificado

Evento excluído

O evento S-1050 que contém informações de horários não é mais gerado no eSocial simplificado.

Alguns informações referentes ao horário serão geradas no evento S-2200.

No gestão de pessoal é importante analisar no cadastro de turno os seguintes campos Tipo de Jornada e Jorn. 

Sem not (indica se a jornada semanal possui horário noturno (no todo ou em

parte)).



Principais Mudanças 15

S-2200 – layout simplificado

Dados do treinamento são enviados  evento S-2200 e S-2206 de acordo com a tabela 28 do esocial. O cadastro 

deve ser realizado no modulo treinamento que vai gerar a informação na tag treiCap (campo trein. Cap. No TAF) 

dentro do evento.

Documentação com o passo a passo: https://tdn.totvs.com/x/inqXJg

https://tdn.totvs.com/x/inqXJg
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S-2200 – layout simplificado

Informações de horários apresentadas no campo Desc. Jornada.



Principais Mudanças 17

S-2230 – layout simplificado

Informação do período aquisitivo de férias é enviado no evento S-2230, e fica gravado no cadastro de ausências 

do SIGAGPE.



Principais Mudanças 18

S-2250 – layout simplificado

Evento excluído

O evento S-2250 (aviso prévio) não é mais gerado no layout simplificado.



Principais Mudanças 19

S-2260 – layout simplificado

Evento excluído

O evento S-2260 (convocação contrato intermitente) não é mais gerado no layout simplificado. As informações com 

os dias de convocação são enviadas no S-1200.



Principais Mudanças 20

S-1200 – layout simplificado

Informações do calculo de Férias com valores são geradas no S-1200.

Com isso no S-1200 vai ter uma linha com a folha e valores de férias, e uma linha apenas com as férias.

Para que não ocorra duplicidade na base de INSS e FGTS no governo é necessário cadastrar novos Ids de 

contrapartida (1870, 1871 e 1872).

Documentação: https://tdn.totvs.com/x/uk0wJg

https://tdn.totvs.com/x/uk0wJg


Principais Mudanças 21

S-1210 – layout simplificado

Não existe mais informações de referente ao desconto de IR, pensão, e nem a pagamentos relativos a férias. No 

simplificado essas informações estão no S-1200.



Atualizações - Simplificação 22

Atualizações

É importante estar com as atualizações abaixo aplicadas e também com a atualização de dicionário disponibilizadas nos

links:

Entregas legais

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+%7C+Protheus+-+Entregas+Legais

Expedição continua RH

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/RH_EXPEDICAO_CONTINUA

MOS simplificado S-1: os valores de parcelas salariais in natura (ex. benefícios) devem ser informados pelo valor total e não

apenas em relação à parte custeada pelo empregador

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=630365963#beneficios-VRF

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/eSocial+|+Protheus+-+Entregas+Legais
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/RH_EXPEDICAO_CONTINUA
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=630365963#beneficios-VRF


Principais documentações do governo sobre a Simplificação 23

Nota técnica e início do novo layout - Período de convivência 19/07/2021 a 09/03/2022

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1_0-01_2021-rev-06-07-2021.pdf

Nota técnica S-1.0 Nº 02/2021

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-tecnica-s-1-0-02-2021.pdf

Nota Técnica Nº 21/2021 (revisada)

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-tecnica-21-2021-rev.pdf

Documentação técnica esocial

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica

Manual de Orientações eSocial S-1.0 com marcações de alterações

https://wnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-07-2021-com-marcacoes-ret.pdf ww.gov.br/esocial/pt-

br/documentacao-tec

Perguntas e respostas esocial

https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-producao-empresas-e-ambiente-de-testes

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1_0-01_2021-rev-06-07-2021.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-tecnica-s-1-0-02-2021.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-tecnica-21-2021-rev.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-07-2021-com-marcacoes-ret.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-07-2021-com-marcacoes-ret.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-0-consolidada-ate-a-no-s-1-0-07-2021-com-marcacoes-ret.pdf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-producao-empresas-e-ambiente-de-testes
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Fiipi Aires e Guilherme Franco

Área Suporte Rh Protheus


