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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-1.1 (cons. até NT 01.2023) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.1 - Anexo I - Tabelas (cons. até NT 01.2023) 

• Leiautes do eSocial v. S-1.1 - Anexo II - Regras (cons. até NT 01.2023) 

• Esquemas XSD v. S-1.1 (NT 01.2023) 

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-1200, S-1202, 
S-1207 e S-2299 

Campo {perRef} – alterada validação no esquema 
XSD. 

Possibilitar informação do campo com ano 
entre 1980 e 1999. 

S-1200, S-1202, 
S-1207, S-2299 

e S-2399 
Campo {indRRA} – excluída validação. 

Permitir a prestação de informações 
relativas a RRA em qualquer período de 
apuração. 

S-1200, S-2299 
e S-5001 

Campo {tpAcConv} – incluído valor [I]. 
Inclusão de situação referente a sentença 
judicial (exceto reclamatória trabalhista). 

S-2200 e S-2205 Campo {infoCota} – alterada descrição. Melhoria de redação. 

S-2200 Grupo {ideEstabVinc} – alterada descrição. Correção de redação. 

S-2205 Campo {sexoDep} – alterada validação. 
Não executar a validação do campo quando 
se tratar de recepção de evento 
extemporâneo. 

S-2210 

Grupo {evtCAT} – excluída 
REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM. 

Redundância com a validação do campo 
{nrRecCatOrig} do S-2210. 

Campo {nrRecCatOrig} – alterada validação. 
Inclusão de {dtAltCPF} do evento S-2300 na 
validação. 

S-2230 

Campo {dtInicio} – alterada validação. 
Correção de validação referente aos 
trabalhadores com {codCateg} = [304, 410]. 

Campo {dtFim} – alterada descrição. Melhoria de redação. 

Campo {dtTermAfast} – alterada validação. 
Evitar rejeição do evento relacionada a 
operação que exceda o valor máximo de data 
no sistema. 

S-2410 
Campo {cnpjOrigem} – alteradas descrição e 
validação. 

Permitir a informação do próprio CNPJ 
declarante como CNPJ de origem. 

S-5001 
Campo {infoCpCalc/tpCR} – incluídos códigos 
[109921, 109922] e alterada validação. 

Inclusão de códigos de receita relativos a 13º 
salário de contribuinte individual. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

TABELAS 

Tabela 09 – alterado início de validade para os 
eventos de código [S-2500, S-2501, S-3500, S-5501]. 

Prorrogação do início de obrigatoriedade de 
envio dos eventos S-2500, S-2501 e S-3500 
ao eSocial. 

Tabela 11 – alterada compatibilidade entre o código 
de categoria [202] e classificações tributárias. 

Possibilitar a informação de S-2300 de 
trabalhador avulso não portuário quando a 
classificação tributária do declarante for 
diferente de [21, 22]. 

Tabela 12 – alterada compatibilidade entre o tipo 
de lotação [02] e a classificação tributária [04]. 

Possibilitar a informação de S-1020 de tipo 
de lotação [02] quando a classificação 
tributária for [04]. 

Tabela 18 – alterada descrição dos códigos de 
motivo de afastamento [41, 42]. 

Conversão da Medida Provisória 1.116/2022 
na Lei 14.457/2022. 

Tabela 19 – alteradas descrição do código de 
motivo de desligamento [40] e compatibilidade 
entre esse motivo e os códigos de categoria [301, 
302, 306, 307, 309, 310, 312]. 

1) Ajuste na descrição do motivo de 
desligamento de código [40]. 
2) Possibilitar a informação de S-2299 com o 
motivo acima para trabalhador de categoria 
[301, 302, 306, 307, 309, 310, 312]. 

Tabela 24 – alterada descrição do código 02.01.014. Melhoria de redação. 

Tabela 25 – incluído código [0605]. 
Inclusão de tipo de benefício relativo a 
pensão por morte - plano próprio. 

Tabela 27 – incluídos códigos [1433, 1434, 1435, 
1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 
1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449], alterada 
descrição dos códigos [0095, 0613, 1393] e 
excluídos códigos [0353, 0628, 0829]. 

1) Inclusão de novos procedimentos. 
2) Melhoria de redação dos códigos com 
descrição alterada. 
3) Exclusão de códigos por terem sido 
incluídos procedimentos com descrição mais 
específica (sanguíneo e urinário). 

REGRAS 

REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada 
descrição. 

Ajuste na documentação, em virtude da 
alteração do início de obrigatoriedade dos 
eventos periódicos de órgãos públicos e 
organizações internacionais para 
22/08/2022. 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – 
alterada descrição. 

1) Possibilitar a recepção do evento S-8299 
(mediante alerta) caso exista evento não 
periódico posterior. 
2) Ajuste na documentação. Na versão S-1.1 
o campo {dtFimQuar} passou a ser 
{dtFimRemun}. 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição da 
observação. 

Permitir o envio do evento S-8299 mesmo 
quando houver evento não periódico 
posterior. 

REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM – excluída. 
Redundância com a validação do campo 
{nrRecCatOrig} do S-2210. 

REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET – 
alterada descrição. 

Retornar alerta quando for enviado S-1207 
de benefício posterior à sua data de 
cessação. 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – 
alterada descrição da alínea b). 

Ajuste na documentação, para contemplar 
outra situação de desligamento/término de 
TSVE com data anterior além da quarentena. 
Além disso, na versão S-1.1 o grupo 
{quarentena} passou a ser 
{remunAposDeslig} (S-2299) e 
{remunAposTerm} (S-2399), e o campo 
{dtFimQuar} passou a ser {dtFimRemun}. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

REGRAS 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA – 
alterada descrição do item 2a). 

Ajuste na documentação. Foi excluído o 
{codIncCP} = [51] do item 2a) por ser 
executada a validação do campo {codRubr} 
dos eventos S-1200 e S-2399, a qual 
menciona esse código de incidência.  

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada 
descrição do item b1). 

Ajuste na documentação, em virtude da 
alteração do início de obrigatoriedade dos 
eventos periódicos de órgãos públicos e 
organizações internacionais para 
22/08/2022. 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada 
descrição. 

Ajuste na documentação. Na versão S-1.1 o 
campo {dtFimQuar} passou a ser 
{dtFimRemun}. 

 
3.2 Alterações já implantadas nos ambientes de produção restrita: 

 

• Previsão de implantação no ambiente de produção: 01/04/2023 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-2500 

Grupo {evtProcTrab} – incluída 
REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB. 

Ajuste para que a regra seja executada no 
evento S-2500. 

Grupo {dependente} – alterada condição. 

Ajuste para não sejam informados 
dependentes quando todos os contratos 
declarados estejam com {indContr} = [S]. Os 
dependentes deverão ser informados no 
evento S-2205 quando {indContr} = [S]. 

Grupo {mudCategAtiv} – alterada condição. Correção da condição do grupo. 

Grupo {idePeriodo} – alterada condição. 

Possibilitar a informação de bases de FGTS 
quando a decisão não tiver pagamento de 
verbas remuneratórias (para futura geração 
de guia pelo FGTS Digital). 

Campo {dtSent} – alterada descrição. Correção de redação. 

Campo {dtCCP} – alterada descrição. 
Melhoria de redação. 

Campo {indCateg} – alterada descrição. 

Campo {vrSalFx} – alterada descrição. Correção de redação. 

Campo {ideEstab/tpInsc} – alterada descrição. 
Ajuste para prestação de informação por 
parte do empregador doméstico. Campo {ideEstab/nrInsc} – alteradas descrição e 

validação. 

Campos {compIni}, {compFim} e {perRef} – alterada 
validação no esquema XSD. 

Possibilitar informação do campo com ano 
entre 1980 e 1999. 

Grupo {infoFGTS} – alterada descrição no registro 
do evento. 

Adaptar o leiaute à Nota Técnica 
1172/2022/MTP. Este grupo não deve ser 
informado antes da implantação do FGTS 
Digital. 

S-2501 

Campo {perApurPgto} – alterada validação. 
O campo deve ser igual ou posterior ao 
mês/ano de {dtSent} ou {dtCCP} do S-2500. 

Campo {perRef} – alterada validação. 
Não receber débitos com períodos de 
referência anteriores a 12/2008. 

Campo {infoCRIRRF/tpCR} – incluídos valores 
válidos e excluída validação. 

Separação dos códigos de receita de 
contribuições sociais dos códigos de receita 
de imposto de renda. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

TABELAS Tabela 29 – excluídos códigos [593656, 188951]. 
Separação dos códigos de receita de 
contribuições sociais dos códigos de receita 
de imposto de renda. 

REGRAS 
REGRA_MUDANCA_CATEG_NAT_ATIV – criada. 

Criação de regras de validação para os casos 
em que o grupo {mudCategAtiv} for 
informado. 

REGRA_VALIDA_PROC_TRAB – alterada descrição 
da alínea a). 

Ajuste de redação, para possibilitar o envio 
de um segundo S-2500 de mesmo contrato. 

 
3.3 Alterações previstas para serem implantadas nas seguintes datas: 

 

• Ambiente de produção restrita: 08/03/2023 

• Ambiente de produção: 26/04/2023 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-1010 Campo {codIncCPRP} – alterada descrição. 

Ajuste relativo aos militares das Forças 
Armadas. 

S-2200 

Grupo {endereco} – alterada condição. 

Grupo {infoDeficiencia} – alterada condição. 

Grupo {contato} – alterada condição. 

Campo {incTrab} – alterada ocorrência e incluída 
validação. 

Campo {tpRegTrab} – alterada validação. 

Campo {tpRegPrev} – alteradas descrição e 
validação, e incluído valor [4]. 

Campo {tpProv} – alterada descrição do valor [3]. 

Campo {dtIngrCargo} – alterada validação. 

S-2205 

Grupo {endereco} – alteradas ocorrência e 
condição. 

Grupo {infoDeficiencia} – alterada condição. 

Grupo {contato} – alterada condição. 

Campo {incTrab} – alterada ocorrência e incluída 
validação. 

S-2206 
Grupo {infoRegimeTrab} – alterada condição. 

Campo {tpRegPrev} – alteradas descrição e 
validação, e incluído valor [4]. 

S-2298 
Campo {tpReint} – incluído valor [6] e alterada 
validação. 

S-2300 e S-2306 

Campo {infoDirigenteSindical/tpRegPrev} – alterada 
descrição. 

Campo {infoTrabCedido/tpRegPrev} – alteradas 
descrição e validação, e incluído valor [4]. 

Campo {infoMandElet/tpRegPrev} – alterada 
descrição. 

S-2300 

Grupo {endereco} – alteradas ocorrência e 
condição. 

Grupo {infoDeficiencia} – alterada condição. 

Grupo {contato} – alterada condição. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO 

S-2500 Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

Ajuste relativo aos militares das Forças 
Armadas. S-5002 

Campo {vlrCRMen} – alterada validação da alínea a). 

Campo {vlrCRMenSusp} – alterada validação da 
alínea a). 

TABELAS 

Tabela 01 – incluídas colunas referentes a início e 
término de validade, incluído código [314], alterada 
descrição do código [307] e inserido término de 
validade para os códigos [107, 108, 308].  

1) Ajuste relativo a militares. 
2) Encerramento de vigência de códigos 
relativos a empregados com Contrato Verde 
e Amarelo. 

Tabela 03 – incluídos códigos [1016, 1017, 1018, 
1019], alterada descrição dos códigos [1004, 1022] e 
inserido término de validade para os códigos [1020, 
1021]. 

1) Melhoria de redação dos códigos com 
descrição alterada. 
2) Alteração em decorrência do Despacho nº 
02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, que 
reconhece ser indevida a integração do valor 
do terço constitucional de férias no cálculo 
da média salarial para aferição do direito ao 
abono salarial. As atuais naturezas de 
rubrica [1020, 1021] englobam o valor das 
férias e do terço constitucional de férias, 
razão pela qual faz-se necessária a 
separação em naturezas próprias. 

Tabela 07 – incluídas colunas referentes a início e 
término de validade, e inserido término de validade 
para os códigos [04, 07]. 

Uniformização das tabelas de dependentes 
(eSocial e EFD-REINF). 

Tabela 11 – incluídas compatibilidades relativas ao 
código de categoria [314].  

Ajuste relativo aos militares das Forças 
Armadas. 

Tabela 18 – alterada descrição dos códigos [05, 10] 
e incluídas compatibilidades relativas ao código de 
categoria [314]. 

Tabela 19 – incluídos códigos [45, 46] e incluídas 
compatibilidades relativas ao código de categoria 
[314]. 

Tabela 25 – incluídos códigos [1002, 1201, 1202]. 

Tabela 26 – incluído código [12]. 

REGRAS 

REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO – alterada 
descrição. 

REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada 
descrição. 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO – 
alterada descrição. 

Permitir o desligamento de empregado 
afastado quando o motivo do desligamento 
for pedido de demissão. 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR – alterada descrição. 
Permitir o envio de alteração cadastral entre 
o desligamento e o processo trabalhista. 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada 
descrição. 

Ajuste relativo aos militares das Forças 
Armadas. 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada 
descrição. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada 
descrição do item b1). 

 


