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1. Objetivo e considerações iniciais 
 

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 23.2021) 

• Leiautes do eSocial v2.5 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 23.2021) 

• Leiautes do eSocial v2.5 - Anexo II - Regras (cons. até NT 23.2021) 

• Esquemas XSD v2.5 (NT 23.2021) 

3. Alterações introduzidas nesta Nota Técnica e previsão de implantação 
 

3.1 Alterações já implantadas nos ambientes de produção restrita e produção: 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1005 Grupos {infoObra} – alterada condição. 
Ajuste para que o grupo seja informado 
independentemente do indicativo de 
desoneração da folha. 

S-1020 Campos {codTercsSusp} – alterada validação. 
Ajuste para permitir informação de mais 
de um processo de suspensão para um 
mesmo código de Terceiro. 

S-1299 
Grupo {evtFechaEvPer} – excluída 
REGRA_VALIDA_FAP. 

Flexibilização para que não seja necessário 
o envio de S-1005 de estabelecimentos 
CNPJ não encontrados na tabela FAP com 
o ano de {iniValid} igual ao ano de 
{perApur} do S-1299. 

S-2200 
Grupo {evtAdmissao} – excluída 
REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM. 

Exclusão da regra para que seja possível 
informar exame médico admissional (na 
versão S-1.0) com data anterior à data de 
admissão do empregado. 

S-5003 Grupo {infoFGTS} – alterada ocorrência. 

Ajuste na ocorrência do grupo para 
contemplar casos em que não há valores 
de FGTS a serem retornados (o esquema 
XSD do evento já está correto). 

TABELAS 

Tabela 01 – alterada descrição dos códigos [902, 
903]. 

Melhoria de redação de códigos de 
categoria relativos a médico residente ou 
residente em área profissional de saúde e 
a bolsista. 

Tabela 03 – alterados nome e descrição da natureza 
de código [9231]. 

Melhoria de redação da natureza de 
rubrica referente à mensalidade sindical 
ou associativa. 

Tabela 11 – incluída compatibilidade entre a 
classificação tributária [80] e os códigos de 
categoria [3XX] (exceto [305], que já existia). 

Possibilitar a informação de S-2200 e S-
2300 para trabalhador de categoria [3XX] 
por declarante com classificação tributária 
[80]. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

TABELAS 

Tabela 12 – alterada compatibilidade entre o tipo 
de lotação [03] e a classificação tributária [80]. 

Possibilitar a informação de S-1020 com 
tipo de lotação tributária [03] por 
declarante com classificação tributária 
[80]. 

Tabela 22 – alterada compatibilidade entre o FPAS 
[507] e a classificação tributária [22], e entre o FPAS 
[515, 736] e a classificação tributária [85]. 

Possibilitar a informação de S-1020 de 
FPAS [507] quando a classificação 
tributária for [22] e de FPAS [515, 736] 
quando a classificação tributária for [85]. 

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM – excluída. 

Exclusão da regra para que seja possível 
informar exame médico admissional (na 
versão S-1.0) com data anterior à data de 
admissão do empregado. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID – 
alterada descrição. 

Ajuste para que, ao alterar 
retroativamente a classificação tributária, 
não seja necessário excluir todas as 
remunerações do período impactado. 

REGRA_VALIDA_FAP – excluída. 

Flexibilização para que não seja necessário 
o envio de S-1005 de estabelecimentos 
CNPJ não encontrados na tabela FAP com 
o ano de {iniValid} igual ao ano de 
{perApur} do S-1299. 

REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO – alterada 
descrição. 

Ajuste para seja possível o envio de 
eventos não periódicos extemporâneos de 
empregado desligado quando a folha de 
pagamento do mês/ano de desligamento 
estiver fechada. 

 

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 
 

• Ambiente de produção restrita: 19/01/2022 

• Ambiente de produção: 26/01/2022 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1260 
Campo {indComerc} – alterada descrição do valor 
[7]. 

Melhoria de redação. 

S-1299 

Campo {evtRemun} – alterada validação. 

Ajuste na validação para considerar a 
informação do campo {indGuia} 
(informado na versão S-1.0). 

Campo {evtPgtos} – alterada validação. 

Campo {evtComProd} – alterada validação. 

Campo {evtContratAvNP} – alterada validação. 

S-5001 Campo {infoCpCalc/tpCR} – incluído valor [108207]. 
Criação de código de receita específico 
para segurado empregado do empregador 
MEI. 

S-5011 
Campo {indComerc} – alterada descrição do valor 
[7]. 

Melhoria de redação. 

REGRAS 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO – alterada 
descrição. 

Ajuste para que seja possível informar 
exame médico admissional (na versão S-
1.0) com data anterior à data de início do 
TSVE. 
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3.3 Alteração prevista para ser implantada nas seguintes datas: 
 

• Ambiente de produção restrita: 14/03/2022 

• Ambiente de produção: 21/03/2022 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-5001 Campo {classTrib} – criado. 
Criação de campo para que seja retornada 
a classificação tributária do contribuinte 
no evento. 

 


