
CONTROLE DE ALTERAÇÕES DOS LEIAUTES DO ESOCIAL 
 
Alterações realizadas na versão 2.1 em relação à versão 2.0: 

 1. S-1000: 
 1.1. Excluída validação do campo “nmCtt”; 
 1.2. Campo cpfCtt – alterada a validação; 
 1.3. Campo indDesFolha – Alterada a descrição; 
 1.4. Campo natJurid – Alterada a descrição e validação; 

 2. S-1005 Estabelecimentos e obras de construção civil: 
 2.1. Campo aliqRatAjust – alterado o tamanho do campo; 
 2.2. Alterada a validação do campo fap. 
 2.3. Campos tpInsc e nrInsc dos grupos inclusão, alteração e exclusão – adaptados para 

receberem também o CAEPF; 
 2.4. Adicionado o grupo infoCAEPF com o campo tpCAEPF, com as opções (1-CI, 2-PR, 3-

SE); 
 2.5. Campo cnaePrep – descrição alterada para abrigar também o CAEPF; 
 2.6. Campo ideEstab dos grupos inclusão e alteração – alteração da descrição para abrigar 

também o CAEPF; 
 2.7. Campo infoObra – alterada na Tabela de Resumo de Registros, a coluna “Condição”; 

 3. S-1010 – Tabela de rubricas: 
 3.1. Grupo ideProcessoCP – excluída REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL 

e alterada redação para adequação; 
 3.2. Campo nrProc – alterada descrição que restringia a apenas processo judicial; 
 3.3. Incluído campo tpProc; 
 3.4. CodIncCP – alterada a redação dos códigos 34, 35, 91, 92, 93 e 94 e reorganizado para 

melhor visualização; 
 3.5. CodIncFGTS – alteradas as opções; 
 3.6. Grupo ideProcessoIRRF – excluída 

REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL; 
 3.7. Campo nrProc – alterada descrição que restringia a apenas processo judicial; 
 3.8. CodIncIRRF, alterada codificação das opções; 
 3.9. repResc – Alterado o nome do campo para repAviso. Alterada a descrição respectiva para 

compatibilização. 
 4. S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias: 

 4.1. Grupo "dadosLotacao": 
 a) Campo tpInsc – alterados valores válidos e validação; 
 b) Campo nrInsc – alteradas descrição da validação e descrição; 

 4.2. Grupo infoEmprParcial, alterado preenchimento condicional e descrição; 
 4.3. Retirada a REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PROPRIO; 
 4.4. Retirada a REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTAB; 
 4.5. Grupo procJudTerceiro, campo nrProcJud – alterada descrição; 

 5. S-1060 – grupo “dadosAmbiente” – alterados campos nrInsc e tpInsc; 
 6. S-1070: 

 6.1. Campo indSusp – alteradas opções; 
 6.2. Campo indDeposito, alterada validação. 
 6.3. Campo dtDecisao, alterada em função da alteração em indDeposito; 

 7. S-1080 – campo aliqRatAjust – alterado o tamanho do campo; 
 8. S-1200 – Remuneração do Trabalhador: 



 8.1. Grupos remunPerApur e remunPerAnt: 
 a) Campo indSimples – alterada a ocorrência; 
 b) No grupo de recPgtos – Alterada a descrição; 
• Campo ideRecPgto – alterada a descrição; 
• Criado campo vrRec; 

 c) Excluído o campo vlrLiq; 
 d) Excluído campo dtPagto; 
 e) Excluído grupo pgtoExt; 
 f) Excluído campo indResBr; 
 g) pensaoAlim – alterada regra condicional; 

 8.2. Campo nrProcJud – alterados textos da descrição e da validação. 
 8.3. No grupo ideEstabLot, vinculado a infoPerApur e infoPerAnt: 

 a) Corrigida descrição; 
 b) Campos tpInsc e nrInsc – Alterados de forma a contemplar o CAEPF; 
 c) Campo codLotacao, alterada validação; 

 8.4. Grupos recPgtos, ideEstabLot, ideADC, idePeriodo, remunPerApur, remunPerAnt, alterada 
a ocorrência; 

 8.5. Campo cpfBenef do grupo de pensão alimentícia alterada validação; 
 8.6. Incluída REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV 
 8.7. Descrição de itensRemun – corrigida a palavra "compõe" para "compõem"; 
 8.8. remunOutrEmpr – alterada a ocorrência; 
 8.9. Incluída REGRA_FAP_ALERTA; 

 9. S-1210: 
 9.1. Campo cpfBenef do grupo ideBenef – alterada a regra de validação; 
 9.2. tpPgto – alterado para inclusão de novos tipos de pagamento; 
 9.3. Grupo detPgtoFl – alterada a descrição e validação condicional: 

 a) Alterada ordem dos campos; 
 b) Campo ideRecPgto – alterada a descrição e validação; 
 c) Campo vlrPgto – alterada a descrição e validação; 

 9.4. Incluída REGRA_UNICIDADE_PGTO; 
 9.5. Grupo detPgtoResc – campo ideRecPgto – alterada descrição; 
 9.6. Campo nrRecArq - alterado o tamanho do campo. 

 10. S-1250: 
 10.1. Grupo infoProcJud, alterada a ocorrência; 
 10.2. Campo nrProcJud – alterada a descrição; 
 10.3. Campo ideEstabAdquir – alterada a descrição; 
 10.4. Campo tpInscAdq – alterada a validação; 
 10.5. Campo nrInscAdq – alterados tamanho e validação; 
 10.6. Excluída regra REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_NF; 
 10.7. Campo nrInscProd – alterado texto da validação; 
 10.8. Campo vrCpDescPR – alterada a descrição e validação nos grupos “ideProdutor” e “nfs”. 
 10.9. Campos vrRATDescPR e vrSenarDesc – retirada a validação. 

 11. S-1260: 
 11.1. Incluído campo tpProc; 
 11.2. Campo nrProcJud substituído por nrProc; 
 11.3. Campo indComerc – alterado descrição do campo e validação; 
 11.4. Grupo ideAdquir – Alterada condição na Tabela de Resumo de Registros; 

 a) Campo tpInsc – alterada validação; 



 b) Campo nrInsc – alterada validação; 
 11.5. Alterada validação do Campo nrInscEstabRural; 
 11.6. No grupo infoProcJud – Criados campos vrCpSusp, vrRatSusp, vrSenarSusp e alterado 

número de ocorrências; 
 12. S-1270 – Contratação de Avulsos Não Portuários – Grupo remunAvNP – campo nrInsc – 

adaptada a descrição; 
 13. S-1280: 

 13.1. Excluído o grupo infoDeson; 
 13.2. Campo infoSubstPatr – alterada na Tabela de Resumo de Registros, a coluna “Condição”; 

 14. S-1298 – excluída a REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO 
 15. S-1299 – Fechamento dos eventos periódicos: 

 15.1. Alterado para não permitir retificação desse evento. 
 15.2. Grupo infoExercAnt – alterado para permitir informação apenas da PJ; 

 16. S-1300 – Campo id – seguindo os demais eventos, este campo passou a ser chave; 
 17. S-2100 – Evento de cadastramento inicial: 

 17.1. Campo dtExercicio alterado para preenchimento obrigatório. 
 17.2. No grupo de Afastamento, inserido campo “Motivo do afastamento”. 
 17.3. Excluído o campo depRPPS; 
 17.4. Campo dtOpcFGTS – alterada a descrição da validação.  
 17.5. Incluída REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO; 
 17.6. Grupo localTrabGeral: 

 a) Campo tpInsc – Inseridos valores válidos: 1, 3, 4. 
 b) Alterada a validação do campo "nrInsc"; 
 c) Campo localTrabGeral - alterada a descrição; 

 17.7. Grupos RIC, RG, RNE, OC e CNH, campo dtExped – preenchimento passou a ser não 
obrigatório; 

 17.8. Campo tpProv – incluída opção 9; 
 18. S-2190 - Admissão preliminar – Alterado o grupo ideEvento para não permitir retificações; 
 19. S-2200 – Evento de Admissão: 

 19.1. Grupo localTrabGeral: 
 a) Campo tpInsc – alterada descrição e validação; 
 b) Campo localTrabGeral - alterada a descrição; 

 19.2. Grupo sucessaoVinc – Alterada a condição de preenchimento; 
 19.3. Campo dtExercicio alterado para preenchimento obrigatório; 
 19.4. Campo dtOpcFGTS – alterada a descrição da validação; 
 19.5. Campo nrRecInfPrelim – alterado tamanho do campo e validação; 
 19.6. Excluído o campo depRPPS; 
 19.7. Grupos RIC, RG, RNE, OC e CNH, campo dtExped – preenchimento passou a ser não 

obrigatório; 
 19.8. Incluída REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO; 
 19.9. Campo tpProv – incluída opção 9; 
 19.10. Campo nrRecInfPrelim – alterado o tamanho do campo; 

 20. S-2205 – Alteração de dados cadastrais: 
 20.1. Retirada a REGRA_ALTERACAO_NOME_TRABALHADOR 
 20.2. Retirada a REGRA_ALTERACAO_NIS_TRABALHADOR 
 20.3. Incluída a REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF 
 20.4. Incluída a REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS 
 20.5. Campo nmTrab - alterada a validação do campo; 



 20.6. Excluído o campo depRPPS: 
 20.7. Grupos RIC, RG, RNE, OC e CNH, campo dtExped – preenchimento passou a ser não 

obrigatório; 
 20.8. Corrigida regra condicional de preenchimento dos grupos de endereços do trabalhador 

(Brasil e Exterior); 
 21. S-2206: 

 21.1. Grupo localTrabGeral: 
 a) Campo tpInsc - alterados valores válidos; 
 b) Alterada a validação do campo "nrInsc"; 
 c) Campo localTrabGeral - alterada a descrição; 

 21.2. Incluída REGRA_ALTERA_CATEG; 
 22. S-2210 – CAT: 

 22.1. No grupo ideRegistrador: 
 a) Alterada a obrigatoriedade do tpInsc e nrInsc e condição; 
 b) Os campos desse grupo deixam de ser chave; 

 22.2. No grupo ideEmpregador – tpInsc e nrInsc passam a ser chave; 
 22.3. Campo iniciatCAT – alterar a obrigatoriedade para 0-1 e incluída validação; 
 22.4. Campo nrCatOrigem – alterados tamanho, descrição e validação; 
 22.5. Excluído campo indCatParcial; 

 23. S-2220 – Excluído campo frmCtt e alterada ocorrência do campo ufCrm do médico; 
 24. S-2230 – Evento de Afastamento Temporário: 

 24.1. Campo codMotAfast dos grupos iniAfastamento e altAfastamento – inserida validação; 
 24.2. Campo infoAfastamento que estava como “Choice Group – CG”, alterado para “G”; 
 24.3. Alterado no quadro resumo, as regras condicionais dos grupos iniAfastamento, 

altAfastamento e fimAfastamento; 
 25. S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho: 

 25.1. Campo utilizEPI – Alterados descrição e números válidos; 
 25.2. Grupo epi – alterada a condição de preenchimento; 
 25.3. Dentro do grupo Epi, criado campo eficaciaEpi; 
 25.4. Campo dtIniCondicao – alterada a descrição do campo e da validação; 
 25.5. Grupo infoExpRisco alterado “Elemento” de CG para G; 
 25.6. Grupos iniExpRisco, altExpRisco e fimExpRisco – alteradas regras condicionais; 
 25.7. Grupo infoAtividade e campo dscAtivDes – alterada ocorrência; 

 26. S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial: 
 26.1. Campo id – seguindo os demais eventos, este campo passou a ser chave; 
 26.2. Campo dtIniCondicao – alterada a descrição do campo e da validação; 
 26.3. insalPeric - Alterado “Ele” de “CG” para “G” e Ocorrência; 
 26.4. Alteradas regras condicionais dos grupos iniInsalPeric, altInsalPeric e fimInsalPeric; 
 26.5. aposentEsp – alterado do “CG” para “G”; 
 26.6. Alteradas regras condicionais dos grupos iniAposentEsp, altAposentEsp e fimAposentEsp; 

 27. S-2250: 
 27.1. campo tpAvPrevio – incluída opção 5; 
 27.2. Em função da alteração anterior, ajustados os valores válidos para o campo; 

 28. S-2299 - Desligamento: 
 28.1. Campo recPgtos – alterada a descrição; 
 28.2. ideRecPgto alterada descrição; 
 28.3. Grupo infoDeslig: 

 a) Alterada estrutura hierárquica; 



 b) Restruturação do grupo verbasResc; 
 c) Incluído campo indSimples e grupo ideEstabLot; 

 28.4. Criação do campo percAlim; 
 28.5. InfoAgenteNocivo – alterada descrição e obrigatoriedade condicional; 
 28.6. VerbasResc – alterada a obrigatoriedade condicional; 

 29. S-2300 – Evento TSV Início: 
 29.1. evtTSVInicio – alterada descrição; 
 29.2. Incluída REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO; 
 29.3. Campo infoTSVInicio – Alterado o "Elemento" do campo, de CG para G; 
 29.4. Grupos RIC, RG, OC e CNH, campo dtExped – alterada obrigatoriedade; 

 30. S-2305: 
 30.1. evtTSVAltContr – alterada descrição; 
 30.2. Campo infoTSVAlteracao – alterado o "Elemento" do campo, de CG para G; 

 31. S-2399 – infoTSVTermino: 
 31.1. Campo evtTSVTermino – alterada descrição; 
 31.2. Grupo infoTSVTermino: 

 a) Alterado o "Elemento" do campo, de CG para G; 
 b) Alterada estrutura do grupo verbasResc; 
 c) Remanejado campo mtvDesligTSV; 
 d) Incluído campo indSimples e grupo ideEstabLot; 

 31.3. Campo recPgtos – alterada a descrição; 
 31.4. ideRecPgto alterada descrição e validação; 
 31.5. Incluído grupo infoAgenteNocivo; 

 32. S-3000: 
 32.1. Alterada validação do campo tpEvento; 
 32.2. Campo nrRecEvt - alterado o tamanho do campo; 

 33. S-4000 – Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições 
 33.1. Criado campo opcConsult; 
 33.2. Criado campo cpfTrab; 
 33.3. Campo perSolicit – alterado texto da regra de validação. 

 34. Excluído o evento S-4999; 
 35. Criados os eventos S-5001, S-5002, S-5011 e S-5012; 
 36. Campo tpLograd – alterado tamanho para 4; 

 
Alterações genéricas que envolvem diversos leiautes: 

 1. Retirada REGRA_VALIDA_EMPREGADOR dos seguintes eventos S-1005, S-1010, S-1020, S-
1030, S-1040, S-1050, S-1060, S-1070, S-1080, S-1200, S-1210, S-1220, S-1250, S-1260, S-1270, 
S-1280, S-2205, S-2206, S-2210, S-2220, S-2230, S-2240, S-2241, S-2250, S-2305, S-4000; 

 2. Excluído o campo versao de todos os eventos – a versão passa a constar apenas nos XSD; 
 3. Campo perApur dos eventos periódicos – alterado texto da validação do campo; 
 4. Campo nrRecibo de todos os eventos, alterado o tamanho do campo e regra de validação. 
 5. Informações do Empregador e Eventos de Tabelas (S-1000 a S-1080): 

 5.1. Alterada a descrição do campo iniValid; 
 6. Campo opcFGTS – alterada redação da validação; 

 
 
TABELA DE REGRAS: 
 



 1. Alteradas descrição das regras: 
 1.1. REGRA_INFO_EMP_VALIDA_FAP; 
 1.2. REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR 
 1.3. REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB 
 1.4. REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO 
 1.5. REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL; 
 1.6. REGRA_EVE_PER_VALIDA_FAP_EMPREGADOR; 
 1.7. REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE; 
 1.8. REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO - alterada descrição, para melhor entendimento; 
 1.9. REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO 
 1.10. REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET; 
 1.11. REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO; 
 1.12. REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET; 
 1.13. REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT; 
 1.14. REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA; 
 1.15. REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO; 
 1.16. REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG; 
 1.17. REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB; 
 1.18. REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO 

 2. Excluídas: 
 2.1. REGRA_TABESTAB_VALIDA_FAP; 
 2.2. REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PROPRIO da tabela de regras; 
 2.3. REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTAB; 
 2.4. REGRA_ALTERACAO_NOME_TRABALHADOR; 
 2.5. REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_NF 
 2.6. REGRA_ALTERACAO_NIS_TRABALHADOR; 
 2.7. REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_VALIDA_TOTAL; 
 2.8. REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO; 
 2.9. REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO 

 3. Criada: 
 3.1. REGRA_ALTERA_CATEG; 
 3.2. REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO 
 3.3. REGRA_UNICIDADE_PGTO; 
 3.4. REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV; 
 3.5. REGRA_FAP_ALERTA; 

 
 
TABELAS 

 1. Tabela 1: 
 1.1. Alterada descrição dos grupos de empregados e agentes públicos; 

 2. Tabela 3 – Tabela de natureza de natureza de rubricas: 
 2.1. Alterada redação de forma geral – onde constava "Valor pago" ou “Valores pagos” ou 

“Verba paga” para simplesmente "Valor correspondente" ou “Valores correspondentes” ou 
similar; 

 2.2. Alterada redação de forma geral – onde constava “Valor descontado” para simplesmente 
“Desconto” 

 2.3. Incluída rubrica 2510; 
 2.4. 3501 – alteração descrição para abranger também o transportador autônomo; 



 2.5. 3502 – excluída; 
 2.6. 6901 – Alterada redação; 
 2.7. 9207 – excluída; 
 2.8. 9938 – alterada a descrição. 

 3. Tabela 4 – alterada; 
 4. Tabela 9 – alterada; 
 5. Tabela 10 – Tipos de lotação tributária: 

 5.1. Alterada a redação do tipo 21; 
 5.2. Excluídos os tipos 02, 22 e 23; 
 5.3. A descrição do tipo 0 alterada; 
 5.4. Tipo de lotação 07 alterado; 
 5.5. Alterado o tipo de lotação 03; 
 5.6. Criado novo tipo 03; 
 5.7. Tipo de lotação 21 – O número de inscrição não deve mais ser preenchido; 

 6. Tabela 11 – Alterada; 
 7. Tabelas 15 e 17 – alterada descrição do item 704050000; 
 8. Tabela 19: 

 8.1. Inseridos códigos 08 e 27; 
 8.2. Alterada descrição dos códigos 05, 14, 26; 

 9. Tabela 21: 
 9.1. Código F.2.2.1 - Trabalho Submerso - alterado para F.2.2.2; 
 9.2. Excluídos os códigos sub-códigos: (Q82, Q275, se estiver em branco) Q281 , Q282, Q283, 

Q303, Q304, Q305, Q306, Q307, Q308, Q309, Q310, Q339, Q340, Q341, Q345, Q346, 
Q347, Q348, Q349, Q350, Q351, Q352, Q353, Q354, Q355, Q356 e Q375."; 

 10. Tabela 22; 
 10.1. Corrigida descrição do código 02.02.12. 
 10.2. Inserido o termo “Inflamáveis” no campo correspondente ao item 02.02.14. 
 10.3. Após o código 02.05.00, foi alterado o código 04.05.01 para 02.05.01; 
 10.4. O código 024.06.11 foi alterado para 02.06.11; 

 11. Tabela 23: 
 11.1. Alterado item texto do item 01.00.02 para ASBESTOS; 
 11.2. Corrigida redação do item 02.02.13; 

 12. Tabela 24 - Tabela de Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária: 
 12.1. Adicionado o FPAS 868 (doméstico); 
 12.2. Adicionado o FPAS 876; 
 12.3. Outras correções códigos 774 e 779 não podem ser utilizados; 

 13. Inserida Tabela 25 – Natureza Jurídica; 


