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1. Objetivo 
 

Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar os ajustes dos leiautes do eSocial que se fazem 

necessários. 

2. Leiautes, Tabelas, Regras de validação e esquemas XSD 
 

Juntamente com esta Nota Técnica são publicados os seguintes documentos: 

• Leiautes do eSocial v2.5 (cons. até NT 21.2021) 

• Leiautes do eSocial v2.5 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 21.2021) 

• Leiautes do eSocial v2.5 - Anexo II - Regras (cons. até NT 21.2021) 

• Esquemas XSD v2.5 (NT 21.2021) 

3. Alterações introduzidas nesta Nota Técnica e previsão de implantação 
 

3.1 Alterações já disponíveis em ambos os ambientes (produção e produção restrita) 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-5001 
Campo {vrPerRef} – alterada validação de 
{tpValor} = [11]. 

Correção de erro material. 

TABELAS 

Tabela 03 – incluído código [6108]. 
Incluída natureza relativa ao tempo de 
espera do motorista profissional. 

Tabela 11 – alterada compatibilidade entre os 
códigos de categoria [721, 722, 723] e o tipo de 
lotação tributária [02]. 

Possibilitar a informação de S-1200 para 
trabalhador de categoria [721, 722, 723] em 
lotação tributária do tipo [02]. 

Tabela 12 – alterada compatibilidade entre os 
tipos de lotação tributária [03, 04] e a classificação 
tributária [06]. 

Possibilitar a informação de S-1020 de tipo 
[03, 04] quando a classificação tributária for 
[06]. 

 
3.2 Alteração prevista para ser implantada nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 22/03/2021 

• Ambiente de produção: 10/05/2021 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1299 Campo {indExcApur1250} – criado. 

Campo criado para permitir a exclusão de 
apuração dos eventos S-1250, considerando 
que esses eventos não mais poderão ser 
enviados, retificados ou excluídos a partir 
de 21/05/2021. 

 
3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 08/04/2021 

• Ambiente de produção: 08/04/2021 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1000, S-1005, 
S-1030, S-1050, 
S-2190 e S-2200 

Campo {procEmi} – incluído valor [9]. 

Incluído processo de emissão referente à 
integração com a Junta Comercial, a fim de 
possibilitar a transmissão de eventos na 
mesma etapa da abertura da empresa. 

S-3000 

Grupo {ideTrabalhador} – alterada condição. Ajuste para contemplar o evento S-8299. 

Campo {procEmi} – incluídos valores [8, 9]. 

Incluídos processos de emissão relativos ao 
envio de eventos pelo Judiciário (S-8299) e à 
integração com a Junta Comercial. Somente 
será possível excluir evento com {procEmi} = 
[8, 9] se o evento original tiver sido enviado 
pelo mesmo valor de {procEmi}. 

Campo {tpEvento} – alterada validação. 
Ajuste para contemplar o evento S-8299. 

Campo {nisTrab} – alterada validação. 

S-8299 Evento criado. 

Evento criado para possibilitar a baixa da 
CTPS Digital pela Justiça do Trabalho em 
empresas revéis (ou seja, esse evento não 
será transmitido pelas empresas). 

TABELAS 

Tabela 09 – incluído evento de código S-8299. 
Inclusão de código decorrente da criação do 
evento S-8299. 

Tabela 19 – incluídas informações referentes aos 
códigos de categoria compatíveis com cada motivo 
de desligamento. 

Incluídas categorias compatíveis com cada 
motivo de desligamento (na versão 2.5, essa 
compatibilidade somente será validada no 
evento S-8299). 

REGRAS 

REGRA_BAIXA_JUDICIAL – criada. 
Regra criada para aplicação no evento S-
8299. REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO – 

criada. 

REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG 
– alterada descrição. 

Ajuste de regra decorrente da criação do 
evento S-8299. 

REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO – alterada 
descrição. 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – 
alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA – criada. 
Regra criada para aplicação no evento S-
2299, decorrente da criação do evento S-
8299. 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – 
alterada descrição. 

Ajuste para contemplar a possibilidade de 
exclusão do evento S-8299. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO – 
alterada descrição. 

Ajuste de regra decorrente da criação do 
evento S-8299. 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR – alterada 
descrição. 

REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO – alterada 
descrição. 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – 
alterada descrição. 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada 
descrição. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada 
descrição da alínea "b1". 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – 
alterada descrição. 
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3.4 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 26/04/2021 

• Ambiente de produção: 10/05/2021 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1200 e S-2299 
Campo {tpAcConv} – incluído valor [H]. 

Preparar o eSocial para receber 
remunerações de competências anteriores à 
obrigatoriedade de transmissão de eventos 
periódicos, com o fim exclusivo de alimentar 
futuramente o sistema FGTS DIGITAL e 
permitir realizar todo o recolhimento do 
FGTS por um único canal. 

Campo {perRef} – alterada validação. 
Ajuste na validação em virtude da criação 
de {tpAcConv} = [H]. 

S-1200 

Grupo {evtRemun} – incluída 
REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL. 

Inclusão de regra em virtude da criação de 
{tpAcConv} = [H]. 

Grupo {infoPerAnt} – alterada condição. 
Tornar igual a condição do grupo nas 
versões 2.5 e S-1.0, em virtude da criação 
de {tpAcConv} = [H]. 

S-2299 
Grupo {evtDeslig} – incluída 
REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL. 

Inclusão de regra em virtude da criação de 
{tpAcConv} = [H]. 

S-5003 e S-5013 

Grupo {basePerApur} – alterada descrição. 

Ajuste decorrente da criação de {tpAcConv} 
= [H] nos eventos S-1200 e S-2299. 

Grupo {infoBasePerAntE} – inserido campo 
{tpAcConv} como chave e alterada descrição. 

Grupo {basePerAntE} – alterada descrição. 

Grupo {dpsPerApur} – alterada descrição. 

Grupo {infoDpsPerAntE} – inserido campo 
{tpAcConv} como chave e alterada descrição. 

Grupo {dpsPerAntE} – alterada descrição. 

Campo {tpValor} – alterada descrição. 

Campo {infoBasePerAntE/tpAcConv} – criado. 

Campo {tpValorE} – alterada descrição. 

Campo {tpDps} – alterada descrição. 

Campo {infoDpsPerAntE/tpAcConv} – criado. 

Campo {tpDpsE} – alterada descrição. 

S-5003 
Campo {remFGTS} – alterada validação. 

Campo {remFGTSE} – alterada validação. 

REGRAS 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – 
alterada descrição. 

Ajuste para não haver validação da 
categoria no RET quando for informada 
remuneração de períodos anteriores e 
{perRef} for anterior ao início dos eventos 
não periódicos do empregador. 

REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL – 
criada. 

Regra criada referente à utilização de 
rubricas quando {tpAcConv} = [H]. 

 


