
ESOCIAL 

ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS LEIAUTES, TABELAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO 

VERSÃO BASE 2.2.02 PARA GERAÇÃO DA VERSÃO 2.3 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1000 

Campo {nmRazao} nos grupos {infoCadastro} e {softwareHouse} - Alterados tamanho e descrição 

Campo {nmEnte} - Alterado tamanho para 100 

Campo {indCoop}, corrigida redação da validação do campo 

Campo {indEntEd} - alterada descrição 

Campo {indEtt} - alterada obrigatoriedade e validação 

Campo {multTabRubricas} excluído 

S-1005 

No campo {regPt} inserida a opção 6 - Alterados valores válidos 

Campo {infoEntEduc/nrInsc) - alterada descrição 

No grupo {infoEntEduc}, inserido como chave, o campo {nrInsc} 

S-1010 

Campos {inclusao/dadosRubrica/codIncCP} e {alteracao/dadosRubrica/codIncCP} - alterada 
descrição e incluídos novos valores válidos. 

Campos {inclusao/dadosRubrica/codIncIRRF} e {alteracao/dadosRubrica/ codIncIRRF} - alterada 
descrição e incluído novo valor válido. 

Campo {ideTabRubr} - alterada obrigatoriedade e retirada validação 

S-1050 Grupos {inclusao/horarioIntervalo} e {alteracao/horarioIntervalo} - retirada chave. 

S-1070 

Campo {indSusp} - alterado 

Campo {codSusp} alterada obrigatoriedade e retirada validação. 

Campo {indMatProc} - Alterada descrição 

Alterada descrição do campo {nrProc}. 

S-1200 

Incluído o campo {compAcConv} 

Incluído o campo {remunSuc} no Grupo {ideADC} 

Incluído o campo {codSusp} como chave do Grupo {procJudTrab} 

Campo {dtAcConv} - alteradas descrição, ocorrência e validação 

Incluída regra REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO 

Campo {tpAcConv} - Alterada descrição 

Incluído grupo {sucessaoVinc} no grupo {infoComplem}, com seus respectivos campos 

Grupo {infoComplem} - alterada obrigatoriedade condicional 

Campo {codRubr} - alterada validação 

Campo {perRef} - alterada descrição 

Campo {matricula} dos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt} - alterada validação 

Campo {qtdDiasAv} - Alterada descrição da validação 

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

S-2399 

Incluído os campos {cnpjOper} e {regANS} como chave do Grupo {detOper} 

Incluído o campo {tpDep} no Grupo {detPlano} 

Incluído os campos {tpDep}, {nmDep} e {dtNascto} como chave do Grupo {detPlano} 

Campo {ideTabRubr} Alterada validação e obrigatoriedade. 

S-1202 Campo {perRef} - Alterada descrição e validação 



Campo {matricula} dos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt} - alterada validação 

S-1207 Campo {ideTabRubr} - alterada validação e obrigatoriedade 

S-1210 

Campo {codRubr} dos grupos {infoPgtoParc} - inserida validação 

Grupo {penAlim} - incluído o campo {cpfBenef} como chave 

Campo {vrBcIRRF} (grupo {infoPgtoAnt} - incluída validação 

Campo {perRef} do grupo {detPgtoAnt} - excluído com seus respectivos campos 
(consequentemente, excluído também da chave) 

Grupo {infoPgto} - inseridos campos {tpPgto} e {dtPgto} como chave 

Campo {vrLiq} - alterada redação para melhor compreensão 

Campo {ideTabRubr} - alterada validação e obrigatoriedade 

Campo {vrBcIrrf} - incluída validação 

Campo {cpfBenef} - alterada validação 

S-1250 Incluído na chave do grupo {infoProcJud} o campo {codSusp} 

S-1260 Incluído na chave do grupo {infoProcJud} o campo {codSusp} 

S-1295 
Evento criado como solução de contingência para o caso de a empresa não conseguir fazer o 
fechamento dos eventos periódicos através do S-1299 

S-1299 Excluído grupo {infoExercAnt}. 

S-1300 Grupo {contribSind} - incluída chave. 

S-2100 
Evento excluído. O cadastramento inicial será informado por meio do evento S-2200, com 
{cadIni} = [S]. 

S-2190 Campo {dtAdm} - alterada validação. 

S-2200 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {ideTrabSubstituido} - incluída chave e alterada descrição 

Grupo {afastamento} - alterados registro pai, nível e descrição 

Criado o grupo {desligamento} e respectivo campo. 

Excluída REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ESOCIAL 

Criado o campo {cadIni}. 

Campo {dtOpcFGTS} - alterada validação. 

Campo {hipLeg} - alterada descrição. 

Criado o campo {clauAsseg}.  

Campo {matricAnt} - alterada ocorrência e incluída validação. 

Campo {dtIniAfast} - alterada validação. 

S-2200 e S-
2205 

Excluído campo {depPlan}. 

S-2200 e S-
2206 

Grupo {horario} - alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {filiacaoSindical} - incluída chave. 

Campos {tpRegTrab} e {tpRegPrev} - incluída validação. 

Campo {dtTerm} - alterada validação. 

Grupo {localTrabGeral} - alterada descrição no registro do evento. 

Campo {cnpjSindTrab} incluído na chave 

Campo {tpJornada} - alterada descrição e incluído novo valor válido. 

S-2205 Campo {nmTrab} - excluída validação 



Campo {infoCota} - alterada obrigatoriedade e descrição 

S-2206 

Grupo {altContratual} - alterada chave. 

Grupo {infoEstatutario} - alterada condição. 

Criado o grupo {aprend} e respectivos campos. 

Excluída REGRA_ALTERACAO_CONTRATUAL_EXTEMP. 

Campo {dtEf} - alteradas descrição e validação. Este campo foi incluído na chave do evento. 

Campo {matricula} - alterada validação. 

Campo {mtvAlter} - Alterada descrição e valores válidos 

Grupo {servPubl} - alterada obrigatoriedade condicional 

S-2210 Campo {ideOC} - alterada descrição 

S-2220 Campo {matricula} - alterada validação 

S-2230 

Campo {qtdDiasAfast} - Tornado preenchimento obrigatório 

Grupo {infoAtestado} - Alterada condição e redação de sua descrição 

Grupo {iniAfastamento} - alterada obrigatoriedade condicional 

Grupo {fimAfastamento} - alterada obrigatoriedade condicional 

Grupo {altAfastamento} - Excluído 

Grupo {infoRetif} - Criado com respectivos campos 

Campo {matricula} - Criado 

Campo {tpAcidTransito} - Alterada validação 

Campo {infoMesmoMtv} do grupo {fimAfastamento} - Excluído 

Campo {infoMesmoMtv} do grupo {iniAfastamento} - alterada obrigatoriedade 

REGRA_RETIFICA_EVENTO_AFASTAMENTO - Excluída 

Campo {ideOC} - alterada descrição 

S-2240 e S-
2241 

Campo {matrícula} - alterada validação 

S-2250 Campo {matricula} - alterada validação 

S-2298 

Campos {matricula} - alterada validação 

Campos {nrProcJud} - alteradas descrição e validação 

Excluída REGRA_REINTEG_VERIFICA_FOPAG_POSTERIOR 

S-2299 

Campo {dtDeslig} - alterada validação 

Excluída Regra “REGRA_DESLIG_VERIFICA_FOPAG_POSTERIOR” 

Campo “codRubr” - alterada validação 

Campo {matricula} - alterada validação 

Campo {dtAcConv}, alterada descrição 

Campo {tpAcConv}, alterada descrição 

Campo {compAcConv}, campo incluído 

Campo {dtEfAcConv}, alterada obrigatoriedade e excluída validação 

Campo {IndCumprParc} - alteradas descrição, valores válidos e validação 

S-2300 
Campo {dtInicio} - Alterada validação 

Campo {nivEstagio} - Alterada descrição e valores válidos 



Excluído campo {depPlan}. 

S-2300 e S-
2306 

Campo nmRazao (grupos instEnsino e ageIntegracao) - alterado tamanho para 100 

Campo {instEnsino} - alterada obrigatoriedade do campo e obrigatoriedade condicional 

Grupo {infoComplementares} - alterada regra condicional para melhor compreensão 

S-2399 Campo “codRubr” - alterados textos da descrição e da validação 

S-2400 Excluídas REGRA_RETIFICA_EVENTO_AFASTAMENTO e REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO 

S-3000 

Campo {nisTrab} - alterada validação 

Grupo {ideTrabalhador} - alterada obrigatoriedade condicional 

Campo {tpEvento} - alterada validação 

Campo {nisTrab} - alterada validação 

S-5001 

Grupos {infoCpCalc} e {calcTerc} - Inserido o campo {tpCr} como Chave. 

Campo {tpCr} - alterado 

Campo {vrCpSeg} - alterado 

Campo {ind13} - alterado 

Campo {tpValor} - alterado 

Campo {valor} - alterado 

S-5002 
Incluída regra para preenchimento do campo {basesIrrf/valor} 

Campo {tpCR} - Alterado 

S-5011 

Campo indExistInfo - alterado 

Campo {indAquis} incluído como chave no grupo {baseAquis} 

Campo {codTerc} incluído como chave no grupo {infoTercSusp} 

Campos {vrBcCp15}, {vrBcCp20}, {vrBcCp25} - alterados 

S-5012 Campo {indExistInfo} - alterado 

Diversos 
Campo {codSusp} passou a ser de preenchimento obrigatório em todos os leiautes que o utilizam. 

Campo {cpfDep} - alterada validação nos eventos S-1200, S-1202, S-2200, S-2205, S-2299, S-2300 
e S-2399 

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM - alterada 

REGRA_ADMISSAO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL - Excluída 

REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ESOCIAL - Excluída 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM - alterada 

REGRA_ALTERA_CATEG - alterada 

REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR - alterada 

REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO - alterada 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – Alterada descrição 

REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO – Alterada descrição 

REGRA_DESLIG_VERIFICA_FOPAG_POSTERIOR – Regra excluída 

REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO - alterada 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO - Alterada 

REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG - alterada 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP - Criada e inserida nos seguintes eventos: S-1200, S-1210, S-1250, S-
1260, S-1270, S-1280, S-2190, S-2200, S-2205, S-2206, S-2210, S-2220, S-2230, S-2240, S-2241, S-



2250, S-2298, S-2299, S-2300, S-2306 e S-2399 

REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS - alterada 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO - alterada 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO - Alterada 

REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO - alterada 

REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO - alterada descrição 

REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO - Alterada 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR - alterada descrição. 

REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB - alterada 

REGRA_PERMITE_ALT_MOV_AFASTAMENTO - Excluída 

REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO - alterada descrição 

REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO – Regra incluída 

REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – Alterada descrição 

REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO – Alterada descrição 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET - Alterada descrição 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO - Alterada descrição 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET - Alterada descrição 

REGRA_RETIFICA_EVENTO_AFASTAMENTO - Excluída 

REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO - alterada 

REGRA_TSV_TRABALHADOR_CEDIDO - alterada 

REGRA_TSV_VALIDA_ORIGEM_DIRIGENTE_SINDICAL - alterada 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS - alterada 

REGRA_VALIDA_DT_PGTO - alterada 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG - alterada 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF - Alterada 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO - alterada 

TABELAS 

Tabela 03 - Alterada descrição do código 4010 

Tabela 07 - Alterada 

Tabela 18 - Inseridos códigos 33 e 34 - Excluído código 32 

Tabela 11, 12 e 22 - Alteradas 

 


