NOTA TÉCNICA S-1.0 Nº 03/2021
Ajustes dos Leiautes Versão S-1.0

31/08/2021

Nota Técnica S-1.0 nº 03/2021

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 v. S-1.0 (cons. até NT 03.2021)

•

Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 03.2021)

•

Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo II - Regras (cons. até NT 03.2021)

•

Esquemas XSD v. S-1.0 (NT 03.2021)

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

S-1000

Campo {nrInsc} – alterada validação.

S-1005

Campo {fap} – alterada validação.

S-1299

Campo {transDCTFWeb} – alterada validação.

S-2190, S-2200,
S-2230, S-2231,
Excluída REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG.
S-2298, S-2299,
S-2300 e S-2399

S-5001

Grupo {infoPerRef} – alteradas ocorrência e
condição.
Campo {vrCpSeg} – alteradas alíneas b) e e) das
observações.
Grupo {infoEstab} – alterada condição.

S-5011
Grupo {infoComplObra} – alterada condição.

TABELAS

Tabela 03 – alterada descrição da natureza de
código [9932].
Tabela 11 – alterada compatibilidade entre o
código de categoria [723] e o tipo de lotação
tributária [03].
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MOTIVO
Ajuste para que somente órgãos públicos da
Administração direta da União transmita
eventos com CNPJ completo (14 posições).
Permitir informar o campo quando o CNPJ
não for encontrado na tabela FAP.
Alteração para que o campo somente seja
informado a partir de {perApur} = [2021-10].
Flexibilização para que seja possível o envio
de eventos não periódicos nos módulos
Web Simplificados mesmo quando existirem
eventos periódicos transmitidos por Web
Service ou Web Geral.
Ajuste para que o grupo seja retornado
apenas quando todas as remunerações do
trabalhador forem enviadas depois do início
de sua implantação (01/03/2020).
Ajuste nos cálculos do valor da contribuição
do segurado.
Ajuste para que o grupo seja retornado
somente quando houver evento periódico
referente ao estabelecimento.
Ajuste para que o grupo seja retornado
apenas quando houver informação no
evento de origem (S-1005).
Melhoria de redação da natureza de rubrica
relativa a auxílio-doença acidentário.
Possibilitar a informação de S-1200 para
trabalhador de categoria [723] em lotação
tributária do tipo [03].
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LEIAUTE

TABELAS

REGRAS

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

MOTIVO

1) Criados motivos de afastamento
referentes a suspensão de pagamento de
Tabela 18 – incluídos códigos de motivo de
servidor público por não recadastramento e
afastamento [39, 40] e incluída compatibilidade
exercício em outro órgão de servidor ou
entre o código de categoria [410] e os códigos de empregado público cedido.
motivo de afastamento [05, 10].
2) Possibilitar a informação de S-2230 com
motivo de afastamento [05, 10] para
trabalhador de categoria [410].
Tabela 23 – alterada condição dos tipos de valores Correção de condição para os tipos de
[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
valores [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE – alterada
Melhoria de redação, considerando a
descrição.
existência do campo {indGuia}.
Flexibilização para que seja possível o envio
de eventos não periódicos nos módulos
REGRA_EVENTO_IMPACTO_FOPAG – excluída.
Web simplificados mesmo quando existirem
eventos periódicos transmitidos por Web
Service ou Web Geral.
Flexibilização para que seja possível retificar
REGRA_MESMO_PROCEMI – alterada descrição.
ou excluir evento com {procEmi} diferente
do evento original.
Ajuste para que seja observada a
REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO
REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada
quando se tratar de evento S-1200 ou Sdescrição.
1202 com {perApur} posterior ao mês/ano
da data de término de TSVE.
Ajuste para que seja permitida a
REGRA_VALIDA_EMPREGADOR – alterada
transmissão de eventos quando a situação
descrição da alínea a) do item 2).
cadastral do empregador PF for "titular
falecido".

3.2 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 04/10/2021

•

Ambiente de produção: 13/10/2021

LEIAUTE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

A legislação exige que a CAT seja
informada com os dados do atestado.
Ajuste no tipo do campo (para caractere),
Campos {hrAcid}, {hrsTrabAntesAcid} e
considerando que deve ser informado com
{hrAtendimento} – alterado tipo.
zero(s) à esquerda quando for o caso.
Campo {codSitGeradora} – alterada validação.
A Tabela 16 foi excluída.
Exigir o preenchimento do campo quando
Campo {obsProc} – incluída validação.
determinados procedimentos diagnósticos
forem informados.
Campo {ordExame} – alterada ocorrência e incluída O campo somente deve ser obrigatório no
validação.
caso de audiometria tonal ocupacional.
O grupo não deve ser preenchido no caso
de ausência de agente nocivo ou de
Grupo {epcEpi} – alteradas ocorrência e condição.
atividades previstas no Anexo IV do
Decreto 3.048/1999.
Grupo {atestado} – alteradas ocorrência e condição.

S-2210

S-2220

S-2240

MOTIVO
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LEIAUTE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

MOTIVO

Grupo {respReg} – alterada ocorrência e inserido
campo {cpfResp} como chave.

S-2240

TABELAS

Possibilitar a informação de mais de 9
responsáveis pelos registros ambientais.
O campo não deve ser preenchido no caso
Campo {tpAval} – alterada ocorrência e incluída
de ausência de agente nocivo ou de
validação.
atividades previstas no Anexo IV do
Decreto 3.048/1999.
Campo {eficEpc} – alterada descrição.
Correção de redação.
Ajuste na localização do campo,
Campo {eficEpi} – alterados grupo pai, ocorrência e considerando que o questionamento sobre
descrição, e incluída validação.
a eficácia se refere a todos os EPIs em
conjunto.
Tabela 15 – alterado nome da tabela,
desmembrada coluna "Descrição" (em colunas
1) A Tabela 16 foi incorporada à Tabela 15.
"Descrição" e "Aplicação") e incluído código
2) Melhoria de visualização da tabela.
[200072000].
Tabela 16 – excluída.
A Tabela 16 foi incorporada à Tabela 15.

3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 07/10/2021 (exceto S-8299, por não ser enviado por empresas)

•

Ambiente de produção: 18/10/2021 (exceto S-8299)

LEIAUTE
S-1000

S-1005

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Campo {indOptRegEletron} – alterada descrição.
Grupo {infoObra} – alteradas condição e descrição
no registro do evento.
Campo {ideEstab/tpInsc} – incluída validação.

S-1200 e S-2299 Campos {ideEstabLot/tpInsc} – alterada validação.

S-1200

Grupos {infoAgNocivo} – alterada condição.
Grupo {infoPerAnt} – alterada condição.

S-1260

Campo {nrInscEstabRural} – alterada validação.

S-1299

Grupo {evtFechaEvPer} – incluída
REGRA_VALIDA_FAP.

S-2200

Campo {nrProcTrab} – alterada validação.
Grupo {calcTerc} – alterada condição.

S-5001

Campo {vrCsSegTerc} – alterada validação.
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MOTIVO
Melhoria de descrição, considerando a
declaração por parte de órgão público sem
empregados regidos pela CLT.
Ajuste para que o grupo somente seja
informado se {indDesFolha} em S-1000 =
[1].
Ajuste para que o MEI não informe
estabelecimento CNO.
1) Ajuste para que o MEI não informe
estabelecimento CNO.
2) Flexibilização do tipo de CAEPF do
empregador segurado especial.
Ajuste para que o grupo possa ser informado por trabalhador de {codCateg} = [4XX].
Flexibilização do tipo de CAEPF do
empregador segurado especial.
Regra
incluída
para
verificar
se
estabelecimentos CNPJ não encontrados
na tabela FAP do ano de {perApur} tenham
FAP declarado no evento S-1005 (e o ano
de {iniValid} desse evento deve ser igual ao
ano de {perApur}).
Ajuste para que o campo seja informado se
{indAdmissao} = [3].
Ajuste para que as contribuições a SEST e
SENAT sejam calculadas somente no caso
de empregador PJ.
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LEIAUTE
S-5003

S-5011

S-8299

REGRAS

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

MOTIVO

Campo criado para identificação dos
empregadores segurado especial e do MEI.
Grupo criado para, nos casos de processo
administrativo ou judicial que altere a(s)
Criado o grupo {infoEstabRef} e respectivos
alíquota(s), retornar as informações de RAT
campos.
e FAP "de referência" (valores que seriam
utilizados no cálculo caso não houvesse
processo).
Ajuste para que seja retornado o valor
existente na tabela FAP (exceto se o
estabelecimento for CNO, no caso de
Campo {infoEstab/fap} – alterada validação.
processo que altere a alíquota ou quando o
estabelecimento não for encontrado na
tabela FAP).
Ajuste para que seja possível a transmissão
Campo {matricula} – alterada validação.
do evento S-8299 com S-2190 pendente
(sem o correspondente evento S-2200).
Ajuste para que seja permitido transmitir
evento S-1200 para informação de base de
REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada
cálculo de FGTS de empregado celetista
descrição.
amparado por RPPS, com o fim exclusivo
de alimentar futuramente o sistema FGTS
DIGITAL para geração da respectiva guia.
Ajuste de redação, considerando que os
REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO – alterada
eventos periódicos de trabalhador de emdescrição.
pregador segurado especial que atua em
obra não devem ter {indGuia} informado.
Ajuste para que não seja possível enviar
REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO –
evento S-2298 somente com S-8299 (ou
alterada descrição.
seja, será necessário retificar S-2200 ou
transmitir S-2299).
Somente será possível alterar classificação
tributária de empregador PJ se, no período
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID
de validade do novo evento S-1000, as
– incluída alínea d).
folhas estiverem abertas e não existir
evento S-1200 a S-1280, S-2299 ou S-2399.
Flexibilização para que seja possível
REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada informar {codCateg} existente no RET em
descrição.
{perApur}, no caso de remuneração
relativa a período anterior.
Ajuste para que seja possível informar
REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada {remunSuc} ou {remunOrgSuc} para
descrição da alínea c3).
empregado com dois ou mais vínculos no
mesmo declarante.
REGRA_VALIDA_CNPJ – alterada descrição da
Ajuste para que seja possível o envio de Sobservação.
1298 por empresa baixada.
Ajuste para que seja possível o envio de S2299 e S-2399 por PJ com natureza jurídica
REGRA_VALIDA_EMPREGADOR – alterada descrição igual a [119-8, 131-7, 132-5, 133-3, 212-7,
da observação.
221-6, 228-3, 303-4, 310-7, 321-2, 323-9,
324-7, 329-8, 402-2, 408-1, 409-0, 411-1,
412-0].
Campo {classTrib} – criado.
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LEIAUTE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

REGRA_VALIDA_FAP – criada.

REGRAS
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada
descrição da alínea b1) e da observação.

MOTIVO
Regra
criada
para
verificar
se
estabelecimentos CNPJ não encontrados
na tabela FAP do ano de {perApur} tenham
FAP declarado no evento S-1005 (e o ano
de {iniValid} desse evento deve ser igual ao
ano de {perApur}).
1) Ajustes para não exigir remuneração de:
a) Empregado reintegrado, para período
posterior ao desligamento e anterior à data
de efetivo retorno.
b) Trabalhador amparado por RPPS, se
{perApur} < [2022-04].
2) Ajuste na observação, considerando que
a remuneração de trabalhador de empregador segurado especial que atua em obra
não deve ter {indGuia} informado.

3.4 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas:
•

Ambiente de produção restrita: 08/11/2021

•

Ambiente de produção: 22/11/2021

LEIAUTE
S-2400

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Campo {nrInsc} – alterada validação.

S-2410 e S-2416 Campo {tpBeneficio} – alterado tipo.
S-2410 e S-2420 Campo {mtvTermino} – alterado tipo.
S-2410

Campo {cpfInst} – alterada validação.

REGRAS

REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO –
alterada descrição.
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MOTIVO
Ajuste para que o evento possa ser
transmitido por declarante de natureza
jurídica 201-1, 203-8 ou 307-7.
Ajuste no tipo do campo (para caractere),
considerando que deve ser informado com
zero à esquerda quando for o caso.
Ajuste para que o CPF do instituidor da
pensão por morte não seja igual ao CPF do
próprio beneficiário.
Ajuste para que a data de alteração do
benefício não seja igual à data de início do
benefício.

