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1. Objetivo e considerações iniciais 
 

Em decorrência da suspensão temporária da implantação da versão S-1.0 do eSocial, antes 

programada para 05/2021, foi publicada a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021, que dispõe 

sobre o novo cronograma de implantação. 

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

necessários para a implantação da versão S-1.0 em 19/07/2021, notadamente correções e melhorias 

observadas durante a homologação dessa versão simplificada. 

Além disso, cabe esclarecer que os ajustes apresentados na Nota Técnica S-1.0 nº 01/2021, já 

disponíveis no ambiente de produção restrita, serão implantados no ambiente de produção no dia 

19/07/2021. 

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 02.2021) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 02.2021) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo II - Regras (cons. até NT 02.2021) 

• Esquemas XSD v. S-1.0 (NT 02.2021) 

3. Alterações introduzidas nesta Nota Técnica e previsão de implantação 
 

3.1 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 
 

• Ambiente de produção restrita: já disponíveis 

• Ambiente de produção: 19/07/2021 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1005 Campo {cnaePrep} – alterada validação. 
Ajuste de redação da validação, para 
enfatizar que é necessário informar os 7 
(sete) dígitos do CNAE. 

S-1200 

Campo {qtdDiasAv} – alteradas descrição e 
validação. Correção para contemplar situações em 

que é necessário o envio do evento, mas 
não houve nenhum dia trabalhado no mês. 

Campo {qtdDiasTrab} – alteradas descrição e 
validação. 

S-1200 e S-2299 Campo {dia} – alteradas descrição e validação. 

S-1200, S-2299 e 
S-2399 

Campo {codRubr} – alterada validação. 

1) Possibilitar a informação do campo 
quando a natureza da rubrica for igual a 
[9209, 9210]. 
2) Ajuste em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 
S-1200, S-2299 e 

S-2399 
Campo {indApurIR} – alterada validação. 

Ajuste em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021. 

S-1299 Campo {indExcApur1250} – alterada validação. 

S-2200 
Campo {dtIniCessao} – alterada validação da alínea 
c). 

S-2200, S-2205 e 
S-2300 

Campo {tmpResid} – alterada validação. 

S-2200 e S-2206 
Grupo {localTrabGeral} – alterada descrição no 
registro do evento. 

Ajuste de redação na descrição no registro 
do evento. 

S-2230 Grupo {perAquis} – alterada condição. 
Ajuste em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021. 

S-2299 Campo {dtDeslig} – alterada validação. 
Melhoria de redação da validação, 
referente a desligamento de empregado 
reintegrado. 

TABELAS 

Tabela 03 – incluídos códigos [1901, 2903], 
alterados nome e descrição da natureza dos 
códigos [1619, 6119], alterada descrição da 
natureza de código [1810], incluído término de 
validade para os códigos [2902, 9290], alterado 
término de validade para os códigos [1801, 2920, 
9220] e excluído término de validade para os 
códigos [9209, 9210]. 

1) Incluída natureza relativa a juros e/ou 
atualização monetária. 
2) Incluído código [2903] e incluído 
término de validade para o código [2902] a 
fim de esclarecer que somente devem ser 
informados vestuário e equipamentos 
quando constituírem salário utilidade. 
3) Nomes e descrições com redação 
melhorada. 
4) Incluído término de validade para o 
código [9290] a fim de que tenha o mesmo 
comportamento do código [2920]. 
5) Alterado término de validade em virtude 
da implantação da versão S-1.0 no dia 
19/07/2021. 
6) Excluído término de validade para que 
as naturezas de rubrica [9209, 9210] 
possam continuar sendo utilizadas. 

Tabela 09 – alterado início de validade dos códigos 
[S-1202,  S-1207,  S-2210,  S-2220, S-2231, S-2240, 
S-2400,  S-2405,  S-2410,  S-2416,  S-2418, S-2420, 
S-8299]. 

1) Alterada data, conforme data de 
publicação da Portaria SEPRT/ME 
1.065/2019 (evento S-8299). 
2) Ajuste em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021 (demais 
eventos). 

Tabelas 12 e 22 – excluída coluna referente à 
classificação tributária [08]. 

A classificação tributária [08] não mais 
consta na versão S-1.0. 

Tabela 16 – alterada descrição dos códigos 
[200020100, 200020300, 200020500, 200020700]. 

Correção de descrições. 

Tabela 18 – alterada descrição do código [37], 
alterada data para mudança de descrição dos 
códigos [17, 20, 22] e alterado término de validade 
para os códigos [08, 23, 30, 33]. 

1) Descrição com redação melhorada. 
2) Demais alterações em virtude da 
implantação da versão S-1.0 no dia 
19/07/2021. 

Tabela 19 – alterada data para mudança de 
categorias compatíveis com os códigos [21, 22, 23, 
24, 25, 29, 32] e alterado término de validade para 
os códigos [15, 18, 19, 20, 28]. 

Alterações em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021. 

Tabela 21 – alterado término de validade para os 
códigos [0, 1, 15, 35, 44, 55, 78, 81, 82, 83, 91, 92, 
93, 94, 95]. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

TABELAS 

Tabela 22 – alterada compatibilidade entre o FPAS 
[647] e a classificação tributária [99] e entre o FPAS 
[825, 833] e a classificação tributária [10]. 

Possibilitar a informação de S-1020 de 
FPAS [647] quando a classificação 
tributária for [99] e de FPAS [825, 833] 
quando a classificação tributária for [10]. 

Tabela 27 – incluído código [1432], alterada 
descrição dos códigos [0530, 0531, 0536, 0646, 
1098] e excluídos códigos [0885, 1106]. 

1) Incluído novo código. 
2) Descrições com redação melhorada. 
3) Excluídos códigos com descrição análoga 
em outro código. 

REGRAS 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – 
alterada descrição do item 7). 

Ajuste em virtude da implantação da 
versão S-1.0 no dia 19/07/2021. 

REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO – incluída 
observação. 

Melhoria de redação, considerando a 
existência do campo {indGuia}. 

 

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 
 

• Ambiente de produção restrita: 12/07/2021 (exceto S-8299, por não ser enviado por empresas) 

• Ambiente de produção: 19/07/2021 (exceto S-1202, S-1207 e S-8299) 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 
S-1200, S-1202, 

S-1207, S-2299 e 
S-2399 

Campo {qtdRubr} – alteradas descrição e validação. 
Desobrigar a informação do campo 
quando a natureza da rubrica for igual a 
[9207, 9211]. 

S-1200 e S-2299 Campo {tpAcConv} – incluída validação. 

Permitir aos empregadores Segurado 
Especial e Microempreendedor Individual 
(MEI) a utilização de guia simplificada DAE 
para recolhimento unificado de FGTS e 
tributos sobre a folha. 

S-1260 Campo {vrTotCom} – alterada validação. 

Correção pelo fato de o grupo {ideAdquir} 
(consequentemente, o campo 
{vrComerc}) ser de preenchimento 
facultativo. 

S-2190 
Grupo {evtAdmPrelim} – incluída 
REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB. 

Ajuste para que a regra, já aplicada nos 
eventos S-2200 e S-2300, também seja 
executada no evento S-2190. 

S-2200 e S-2205 Campo {infoCota} – alterada validação. 
Ajuste para evitar erro de preenchimento 
do campo. 

S-2298 Campo {nrLeiAnistia} – alterada validação. 
O campo somente deve ser informado se 
a reintegração for por anistia legal. 

S-5001 
Campo {infoCpCalc/tpCR} – incluídos valores 
[108205] e [108225], e alteradas decrição dos 
códigos [108203] e [108223] e validação. 

Criados códigos de receita específicos 
para segurado empregado do 
empregador Segurado Especial. 

S-5011 

Grupo {infoEstab} – alterada condição. 
Correção para que sejam retornados o 
CNAE e a alíquota RAT de contribuinte 
pessoa física. 

Campo {fap} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {aliqRatAjust} – alteradas ocorrência e 
validação. 

Campo {indIncid} – alterada validação da alínea a). 
Ajuste na totalização da base de 
contribuição previdenciária. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-8299 Campo {dtDeslig} – alterada validação. 

1) Alterada data, conforme data de 
publicação da Portaria SEPRT/ME 
1.065/2019. 
2) Ajuste para contemplar baixa judicial 
de empregado reintegrado. 

REGRAS 

REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO – alterada 
descrição do item 1). 

Ajuste considerando que o campo 
{indGuia} somente deve ser informado se 
o período de apuração for igual ou 
posterior a 07/2021. 

REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO – alterada 
descrição. 

Ajuste de regra para que o empregado 
seja considerado reintegrado desde o dia 
posterior à data de desligamento. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID – 
alterada descrição da alínea c). 

1) Ajuste para mencionar que as folhas de 
pagamento devem estar abertas. 
2) Melhoria de redação. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada 
descrição da alínea c) e incluída observação. 

1) Restringir a validação da alínea c) para 
período de apuração mensal. 
2) Nos alertas por falta de remuneração 
de TSVE não mais será retornado o nome. 
3) Melhoria de redação, considerando a 
existência do campo {indGuia}. 

 
3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 16/08/2021 

• Ambiente de produção: 23/08/2021 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1200 Grupo {infoComplCont} – alterada condição. 
Possibilitar a informação de segurado 
especial quando dirigente sindical. 

S-1299 Campo {transDCTFWeb} – criado. 

Melhoria para que o contribuinte possa 
requerer, pelo eSocial, a transmissão 
imediata da DCTFWeb. A resposta, se essa 
solicitação for aceita, será apresentada junto 
com o retorno do evento S-1299. 

TABELAS 
Tabela 01 – incluído código [501]. 

Possibilitar a informação de segurado 
especial quando dirigente sindical. 

Tabela 11 – incluídas compatibilidades relativas ao 
código de categoria [501]. 

REGRAS 

REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO – alterada 
descrição. 

REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada 
descrição da alínea b) do item 1). 

 


