NOTA TÉCNICA S-1.0 Nº 01/2021
Ajustes dos Leiautes Versão S-1.0
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Nota Técnica S-1.0 nº 01/2021

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 v. S-1.0 (cons. até NT 01.2021)

•

Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 01.2021)

•

Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo II - Regras (cons. até NT 01.2021)

•

Esquemas XSD v. S-1.0 (NT 01.2021)

3. Alterações introduzidas nesta Nota Técnica e previsão de implantação
3.1 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 03/03/2021

•

Ambiente de produção: 10/05/2021

LEIAUTE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

MOTIVO

1) Ajuste para não precisar alterar o tamanho de
Campo {procEmi} – incluídos valores [8, 9], excluídos {procEmi} na versão 2.5 (os valores [8, 9] também
S-1000 a
valores [81, 91] e personalizados valores válidos
poderão ser utilizados na versão 2.5).
S-3000
conforme o evento.
2) Processos de emissão foram excluídos de
eventos nos quais não eram cabíveis.
S-1200 e Grupo {infoPerApur/ideEstabLot} – alterada
Ajuste de redação na descrição no registro do
S-2299 descrição no registro do evento.
evento.
Ajuste para tornar a validação análoga à
S-1207 Campo {perRef} – alterada validação.
validação do campo {perRef} de outros eventos.
Campo {tpExameOcup} – alterada descrição do valor Ajuste na descrição considerando a revisão da
[3].
NR-07.
S-2220 Campo {resAso} – alterada ocorrência.
Campo não utilizado para a composição do PPP.
Grupo {exame} – alterada descrição no registro do Ajuste na descrição considerando a revisão da
evento.
NR-07.
Campo {valor} – alterada validação.
Ajuste no cálculo considerando decisão do STF
S-5001
quanto ao salário-maternidade.
Campo {vrPerRef} – alterada validação.
Tabela 03 – incluído código [6108] e alterado início
de validade dos códigos [1001, 1216, 1217, 1411,
1412, 1899, 3510, 3511, 4011, 7006, 7007, 7008,
9202, 9291, 9292, 9293, 9294, 9907].
TABELAS Tabela 11 – alterada compatibilidade entre os
códigos de categoria [721, 722, 723] e o tipo de
lotação tributária [02].
Tabela 12 – alterada compatibilidade entre os tipos
de lotação tributária [03, 04] e a class. trib. [06].
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1) Incluída natureza relativa ao tempo de espera
do motorista profissional.
2) Ajuste para possibilitar a utilização retroativa
dos códigos.
Possibilitar a informação de S-1200 para
trabalhador de categoria [721, 722, 723] em
lotação tributária do tipo [02].
Possibilitar a informação de S-1020 de tipo [03,
04] quando a classificação tributária for [06].
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LEIAUTE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

MOTIVO

Tabela 18 – alterado término de validade do código
[14].

Permitir que a cessão continue sendo enviada por
meio do evento S-2230 durante o período de
convivência entre as versões 2.5 e S-1.0.

Tabela 21 – alterado início de validade dos códigos
[48, 65, 66, 67, 700, 701, 9011, 9012, 9013, 9014,
9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834,
TABELAS
9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052,
9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066,
9067, 9082, 9083].
Tabela 27 – incluídos códigos [1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430, 1431] e alterada descrição
dos códigos [0117, 0720, 1166, 1216, 1217].

Ajuste para possibilitar a utilização retroativa dos
códigos.

Novos códigos e ajustes de
considerando a revisão da NR-07.

descrições

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 22/03/2021

•

Ambiente de produção: 10/05/2021

LEIAUTE
S-1299

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Campo {indExcApur1250} – criado.
Grupo {ideTrabalhador} – alterada condição.
Grupo {ideFolhaPagto} – alterada condição.

S-3000

Campo {tpEvento} – alterada descrição e excluída
validação.
Campo {indApuracao} – alterada validação.

S-5011

Criado o grupo {basesAquis} e respectivos campos.
REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição da
alínea "c".
REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO –
alterada descrição.

REGRAS

REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR – alterada
descrição.
REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada
descrição, referente ao trecho "Retornar mensagem
de erro específica caso a categoria não seja
encontrada no RET e haja evento S-2190 pendente
(sem o correspondente evento S-2200) transmitido
na versão 2.5 do leiaute ou anterior".
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MOTIVO
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.
Ajuste para contemplar o evento S-8299.
Ajuste para contemplar o evento S-1300.
1) Validação excluída por já estar contemplada na
REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO.
2) Descrição alterada para conter exemplos.
Ajuste para contemplar o evento S-1300.
Grupo criado para retornar os cálculos relativos
aos eventos S-1250 (enviados até a versão 2.5).
Adiamento da implantação da alínea "c" para
depois do término do período de convivência
entre as versões 2.5 e S-1.0.
Ajuste para contemplar a possibilidade de
exclusão dos eventos S-1250 (somente até
20/05/2021), S-1300, S-2250, S-2260 e S-8299.
Consequência da regra de convivência entre as
versões 2.5 e S-1.0: para que um evento S-2200
original seja recebido na versão S-1.0, o evento S2190 correspondente não pode ter sido enviado
na versão 2.5.
Consequência da regra de convivência entre as
versões 2.5 e S-1.0: para que um evento S-1200
da versão S-1.0 seja relativo a um S-2190
pendente, esse evento S-2190 não pode ter sido
enviado na versão 2.5.
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3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 26/04/2021

•

Ambiente de produção: 10/05/2021

LEIAUTE
S-1000

S-1200 e
S-2299

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Campo {nrInsc} – alterada validação.

Campo {tpAcConv} – incluído valor [H].

Campo {perRef} – alterada validação.
Grupo {evtRemun} – incluída
REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL.
S-2200 e Campo {horNoturno} – alterada ocorrência e
S-2206 incluída validação.
S-2200 e
Campo {codMotAfast} – alterada validação.
S-2300
S-1200

S-2230

Campo {codMotAfast} – alterada validação.

S-2299

Grupo {evtDeslig} – incluídas
REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA e
REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL.

S-5001

Campo {tpAcConv} – incluído valor [H].

S-5002

Campo {valor} – incluída observação.

Grupo {basePerApur} – alterada descrição.
Grupo {infoBasePerAntE} – inserido campo
{tpAcConv} como chave e alterada descrição.
S-5003 e Grupo {basePerAntE} – alterada descrição.
S-5013
Campo {tpValor} – alterada descrição.
Campo {tpAcConv} – criado.

MOTIVO
Ajuste para exclusão das naturezas jurídicas [1198, 131-7], para as quais não será possível enviar o
evento S-1000.
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.
Ajuste na validação em virtude da criação de
{tpAcConv} = [H].
Inclusão de regra em virtude da criação de
{tpAcConv} = [H].
Ajuste para possibilitar o não preenchimento do
campo no caso de contrato intermitente.
Inclusão de verificação de compatibilidade do
motivo de afastamento com a categoria.
1) Inclusão de verificação de compatibilidade do
motivo de afastamento com a categoria.
2) Inclusão de validação para que a
Administração Pública (natureza jurídica de grupo
[1]) não possa utilizar o código [14], ou seja,
deverá enviar o evento S-2231.
Inclusão de regras em virtude da criação do
evento S-8299 e de {tpAcConv} = [H],
respectivamente.
Ajuste decorrente da criação de {tpAcConv} = [H]
nos eventos S-1200 e S-2299.
Observação incluída para contemplar casos em
que {indApurIR} for igual a [1].

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

Campo {tpValorE} – alterada descrição.
S-5003

S-8299

Campo {remFGTS} – alterada validação.
Campo {remFGTSE} – alterada validação.
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).

Evento criado.
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LEIAUTE

TABELAS

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Tabela 09 – incluído evento de código S-8299 e
alterado início de validade dos códigos S-5003 e S5013.
Tabela 18 – incluídas informações referentes aos
códigos de categoria compatíveis com cada motivo
de afastamento.
REGRA_BAIXA_JUDICIAL – criada.

REGRAS

MOTIVO
1) Inclusão de código decorrente da criação do
evento S-8299.
2) Ajuste no início de validade dos totalizadores
do FGTS para torná-lo igual ao início dos eventos
periódicos no eSocial.
Possibilitar a verificação de compatibilidade do
motivo de afastamento com a categoria.

Regra criada para aplicação no evento S-8299.
REGRA_BAIXA_TRABALHADOR_AFASTADO – criada.
REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG –
alterada descrição.
REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO – alterada
Ajuste de regra decorrente da criação do evento
descrição.
S-8299.
REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR –
alterada descrição.
Regra criada para aplicação no evento S-2299,
REGRA_DESLIG_JA_EXISTE_BAIXA – criada.
decorrente da criação do evento S-8299.
REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO – alterada
descrição.
Ajuste de regra decorrente da criação do evento
REGRA_EXISTE_TRABALHADOR – alterada descrição.
S-8299.
REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO – alterada
descrição.
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID – Ajuste para também mencionar o evento de
alterada descrição da alínea "c".
Desligamento (S-2299).
Ajuste para contemplar outras situações de
retificação ou exclusão de evento por {procEmi}
REGRA_MESMO_PROCEMI – alterada descrição.
diferentes, bem como decorrente da substituição
de {procEmi} = [91] por {procEmi} = [9].
REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada
descrição, referente ao trecho " ou quando, no caso Ajuste para não haver validação da categoria no
de informação de períodos anteriores, {perRef} for RET quando for informada remuneração de
anterior ao mês/ano da data de início da
períodos anteriores e {perRef} for anterior ao
obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o início dos eventos não periódicos do empregador.
empregador no eSocial".
Regra criada referente à utilização de rubricas
REGRA_REMUN_FGTS_ANTERIOR_ESOCIAL – criada.
quando {tpAcConv} = [H].
REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO –
alterada descrição.
REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada
descrição.
Ajuste de regra decorrente da criação do evento
S-8299.
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada
descrição da alínea "b1".
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada
descrição.
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