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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 v. S-1.0 (cons. até NT 04.2021) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 04.2021) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.0 - Anexo II - Regras (cons. até NT 04.2021) 

• Esquemas XSD v. S-1.0 (NT 04.2021) 

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 

TODOS 
Alterada a exibição da coluna "Chave": os campos 
que também são chaves do evento estão 
identificados com asterisco (*) à direita. 

Melhoria para que sejam identificados nos 
leiautes os campos que são chaves de cada 
evento. 

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

S-1020 Campo {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. 

Campo {evtRemun} – alterada validação. 
Ajuste na validação para considerar a 
informação do campo {indGuia}. 

Campo {evtComProd} – alterada validação. 

Campo {evtContratAvNP} – alterada validação. 

S-2230 

Grupo {iniAfastamento} – inserido campo 
{dtIniAfast} como chave. 

Melhoria para que sejam identificados nos 
leiautes os campos que são chaves do 
evento. 

Grupo {fimAfastamento} – inserido campo 
{dtTermAfast} como chave.  

S-2299 
Grupo {infoDeslig} – inserido campo {dtDeslig} 
como chave. 

S-2399 
Grupo {infoTSVTermino} – inserido campo 
{dtTerm} como chave. 

S-5001 
Grupo {ideEvento} – inseridos campos 
{indApuracao} e {perApur} como chave. 

S-5002 
Grupo {ideEvento} – inserido campo {perApur} 
como chave. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-5003 
Grupo {ideEvento} – inseridos campos 
{indApuracao} e {perApur} como chave. 

Melhoria para que sejam identificados nos 
leiautes os campos que são chaves do 
evento. 

S-5011 
Grupo {ideEvento} – inseridos campos 
{indApuracao} e {perApur} como chave. 

S-5013 
Grupo {ideEvento} – inseridos campos 
{indApuracao} e {perApur} como chave. 

S-8299 
Grupo {infoBaixa} – inserido campo {dtDeslig} 
como chave. 

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]. 

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 18 – alterada compatibilidade entre os 
códigos de categoria [3XX] e o código de motivo de 
afastamento [06], e entre o código de categoria 
[101] e o código de motivo de afastamento [39]. 

Possibilitar a informação de S-2230 com 
motivo de afastamento [06] para 
trabalhador de categoria [3XX] e com 
motivo de afastamento [39] para 
trabalhador de categoria [101]. 

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]. 

Tabela 25 – incluídos códigos [0403, 0404, 0405, 
0504] e alterada descrição do código [0501]. 

Inclusão de tipos de benefícios relativos a 
militares (reforma e reserva). 

REGRAS 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – 
incluído item 9). 

Inclusão de item referente à exclusão dos 
eventos S-2190, S-2200 e S-2300. 

REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO – alterada 
descrição dos itens 2) e 3). 

Ajustes para empregadores Segurado 
Especial e MEI, a fim de que seja possível 
excluir remunerações enviadas por um 
{procEmi} e retransmiti-las por outro 
{procEmi}. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID 
– alterada descrição das alíneas c) e d). 

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. 
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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-2200 

Campo {tpAdmissao} – alterada descrição do valor 
[2]. 

S-2206 
Grupo {infoRegimeTrab} – alteradas ocorrência e 
condição. 

Correção na ocorrência e condição do 
grupo, por não haver informação a ser 
prestada para servidor estatutário vinculado 
a RGPS. 

S-2210 

Campo {hrAcid} – alterada validação. 
Ajuste na validação para contemplar o 
acidente de trajeto. 

Campo {dtAtendimento} – alterada validação. 
Ajuste na validação a fim de que a data 
informada seja igual ou anterior à data do 
acidente. 

S-2220 

Campo {dtAso} – alterada validação. Ajuste na validação para que a data seja 
igual ou posterior à data de 
admissão/exercício ou de início, com 
exceção do exame médico admissional. 

Campo {dtExm} – alterada validação. 

S-2240 Campo {tpAval} – alterada validação. 

Ajuste na validação para que o campo 
somente não seja informado no caso de 
ausência de agente nocivo ou de atividades 
previstas no Anexo IV do Decreto 
3.048/1999. 

S-2299 Grupo {sucessaoVinc} – alterada condição. 
Ajuste na validação para que o grupo não 
seja informado no caso de vacância de cargo 
efetivo. 

S-5001 

Campo {infoCpCalc/tpCR} – incluído valor 
[108207]. 

Criação de código de receita específico para 
segurado empregado do empregador MEI. 

Campo {vrCpSeg} – alterada alínea e) das 
observações. 

Ajuste no cálculo do valor da contribuição 
do segurado. 

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

Melhoria de redação. 

 

3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 
 

• Ambiente de produção restrita: 14/03/2022 

• Ambiente de produção: 21/03/2022 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1000 Campo {dtTrans11096} – criado. 

Criação de campo para contemplar a 
transformação da natureza jurídica da 
empresa em sociedade de fins econômicos, 
nos termos da Lei 11.096/2005. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1005 

Campo {ideEstab/nrInsc} – alterada descrição. 
Ajuste para que a SCP (Sociedade em Conta 
de Participação) possa ser informada como 
estabelecimento do sócio ostensivo. 

Campo {cnpjResp} – criado. 
Criação de campo para informação do CNPJ 
responsável pela inscrição no cadastro de 
obras da RFB. 

Campo {fap} – alterada validação. 
Ajuste na validação considerando a criação 
do campo {cnpjResp}. 

S-1207 Grupo {infoPerAnt} – alterada condição. 
Ajuste para que o grupo não seja informado 
no caso de período de apuração anual (13º 
salário). 

S-1280 
Criado o grupo {infoPercTransf11096} e respectivo 
campo. 

Criação de grupo para contemplar a 
transformação da natureza jurídica da 
empresa em sociedade de fins econômicos, 
nos termos da Lei 11.096/2005. 

S-1299 Campo {naoValid} – criado. 

Criação de campo para que seja possível 
não haver validação das regras de 
fechamento, a fim de que os grandes 
contribuintes possam reduzir o tempo de 
processamento do evento S-1299. 

S-2230 Campo {cnpjMandElet} – excluída validação. 

Exclusão de validação para contemplar os 
casos de afastamento para exercício de 
mandato eletivo de servidor do próprio 
órgão declarante.  

S-2300 

Grupo {infoTrabCedido} – alteradas descrição e 
condição. 

Ajuste para contemplar o servidor público 
indicado para conselho ou órgão 
deliberativo ({codCateg} = [305]). 

Campo {infoTrabCedido/categOrig} – alteradas 
descrição e validação. 

Campo {infoTrabCedido/tpRegPrev} – alterada 
validação. 

Campo {infoMandElet/categOrig} – criado. 

Criação de campo para possibilitar a 
vinculação do trabalhador cedido com seu 
contrato de origem. 

Campo {infoMandElet/cnpjOrig} – criado. 

Campo {infoMandElet/matricOrig} – criado. 

Campo {infoMandElet/dtExercOrig} – criado. 

S-2410 Campo {cnpjOrigem} – alterada validação. 
Ajuste de validação para contemplar os 
benefícios de pensão por morte. 

S-5001 

Campo {vrCpSeg} – incluída alínea c6) das 
observações. 

Ajuste no cálculo do valor da contribuição 
do segurado. 

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

S-5011 

Campo {percTransf} – criado. 

Criação de campo para contemplar a 
transformação da natureza jurídica da 
empresa em sociedade de fins econômicos, 
nos termos da Lei 11.096/2005. 

Campo {cnpjResp} – criado. 
Criação de campo para retorno do CNPJ 
responsável pela inscrição no cadastro de 
obras da RFB. 

Campo {fap} – alterada validação. 
Ajuste na validação considerando a criação 
do campo {cnpjResp}. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

REGRAS 

REGRA_DEMONSTRATIVO – alterada descrição do 
item 3.1). 

Ajuste para que seja contemplado na regra  
{codIncCPRP} em S-1010 = [32]. 

REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB – 
alterada descrição. 

Ajuste para contemplar a transformação da 
natureza jurídica da empresa em sociedade 
de fins econômicos, nos termos da Lei 
11.096/2005. 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO – 
alterada descrição. 

Ajuste para que a SCP (Sociedade em Conta 
de Participação) possa ser informada como 
estabelecimento do sócio ostensivo. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada 
descrição. 

Ajuste para que seja possível não haver 
validação das regras de fechamento, a fim 
de que os grandes contribuintes possam 
reduzir o tempo de processamento do 
evento S-1299. 

 


