
ESOCIAL 

ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS LEIAUTES, TABELAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO 

VERSÃO BASE 2.4.01 PARA GERAÇÃO DA VERSÃO 2.4.02 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1005 Campos {procAdmJudFap/tpProc} – incluído novo valor válido. 

S-1005, S-1010, 
S-1260 e S-2230 

Campos {nrProc} – alterado tamanho. 

S-1070 

Campos {tpProc} – incluído novo valor válido. 

Campos {nrProc} – alterados tamanho e validação. 

Campos {indMatProc} – alterada descrição do valor [7]. 

Campos {inclusao/dadosProc/observacao} e {alteracao/dadosProc/observacao} – criados. 

Campos {indSusp} – alterada validação. 

S-1200 

Criado o grupo {infoInterm} e respectivo campo. 

Criado o grupo {remunPerApur/infoTrabInterm} e respectivo campo. 

Grupo {infoPerAnt} – alterada condição. 

Criado o grupo {remunPerAnt/infoTrabInterm} e respectivo campo. 

Grupo {dmDev/infoTrabInterm} – excluído. 

Criado o grupo {infoComplCont} e respectivos campos. 

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

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

Campos {infoComplem/codCBO}, {infoComplem/natAtividade} e {infoComplem/qtdDiasTrab} 
– excluídos. 

Campo {remunPerAnt/matricula} – alterada validação. 

S-1200, S-1202, 
S-2200, S-2205, 

S-2299, S-2300 e 
S-2399 

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

S-1200, S-1202, 
S-2299 e S-2399 

Campo {codSusp} – alteradas ocorrência e validação. 

S-1200 e S-2299 
Grupo {ideADC} – inserido campo {dtEfAcConv} como chave. 

Campos {ideEstabLot/tpInsc} – alterada validação. 

S-1210 

Grupo {detPgtoFer} – inserido campo {matricula} como chave. 

Campo {cpfBenef} – alterada validação da alínea b). 

Grupo {detPgtoFl/infoPgtoParc} – alterada descrição no registro do evento. 

Campo {detPgtoFl/infoPgtoParc/matricula} – criado. 

Campo {detPgtoFl/infoPgtoParc/codRubr} – alterada validação. 

Grupo {detPgtoBenPr/infoPgtoParc} – alterada descrição no registro do evento. 

Campo {detPgtoBenPr/infoPgtoParc/codRubr} – alterada validação. 

Campo {detPgtoFer/matricula} – criado. 

Campo {detRubrFer/codRubr} – alterada validação. 



S-1299 
Campo {evtFechaEvPer} – excluída REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO. 

Campo {evtRemun} – alterada validação. 

S-2200 

Grupo {afastamento} – alterada condição. 

Grupo {desligamento} – alteradas condição e descrição no registro do evento. 

Campo {dtDeslig} – alterada validação. 

S-2200, S-2205 e 
S-2300 

Campo {racaCor} – alterada descrição dos valores [2, 3, 4]. 

Campo {dtChegada} – alterada ocorrência e inserida validação. 

S-2200 e S-2206 Campo {dtTerm} – alterada validação. 

S-2205 Criado o grupo {nascimento} e respectivos campos. 

S-2230 

Grupo {emitente} – alteradas ocorrência e condição. 

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

Campo {dtTermAfast} – alterada validação da alínea b). 

S-2250 Campo {tpAvPrevio} – incluído novo valor válido. 

S-2260 
Campo {dtInicio} – alterada validação. 

Campo {dtPrevPgto} – criado. 

S-2298 Campo {dtEfeito} – alterada validação. 

S-2299 

Criado o grupo {observacoes}. 

Criado o grupo {procCS} e respectivo campo. 

Grupo {consigFGTS} – alteradas ocorrência e condição. 

Campo {dtDeslig} – alterada validação. 

Campo {qtdDiasInterm} – criado. 

Campo {observacao} – alterados registro pai, ocorrência e descrição. 

Campo {nrCertObito} – alterada validação. 

Campo {idConsig} – excluído. 

Campo {insConsig} – alterada ocorrência e excluída validação. 

Campo {nrContr} – alterados ocorrência e tamanho e excluída validação. 

 
S-2299 e S-2399 

Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – incluída. 

REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO – incluída. 

REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO – incluída. 

S-2300 
Grupo {afastamento} – alterada condição. 

Grupo {termino} – alterada condição. 

S-2300 e S-2306 
Grupos {cargoFuncao} – alterada condição. 

Grupos {remuneracao} – alterada condição. 

S-2306 
Grupo {ideTrabSemVinculo} – inserido campo {codCateg} como chave. 

Grupo {infoTSVAlteracao} – inserido campo {dtAlteracao} como chave. 

S-5001 

Campo {vrCpSeg} – nas Observações, alterada descrição da alínea b) e incluída alínea f). 

Campo {tpValor} – alterada descrição. 

Campo {valor} – alterada descrição. 

S-5002 Campo {vrIrrfDesc} – alterada descrição para o código de receita 0473-01. 



S-5011 

Grupo {infoComplObra} – alterada condição. 

Campo {vrSuspBcCp00} – alterada descrição da origem. 

Campo {vrSuspBcCp15} – alterada descrição da origem. 

Campo {vrSuspBcCp20} – alterada descrição da origem. 

Campo {vrSuspBcCp25} – alterada descrição da origem. 

Campo {vrCPCalcPR} – alterado cálculo da alínea a). 

TABELAS 

Tabela 01 – alterada descrição da categoria de código [106]. 

Tabela 03 – criadas naturezas de rubrica de código [1603,1604,1650,2502,3525], alteradas 
descrições das naturezas de rubrica de código [2501,6101], alterados nome e descrição da 
natureza de rubrica de código [9205] e excluídas as naturezas de rubrica de código 
[1651,1652]. 

Tabela 08 – alterada descrição da classificação tributária de código [85]. 

Tabela 19 – alterada descrição do código [09] e incluído código [35]. 

Tabela 20 – incluído código [O]. 

Tabela 22 – alterada compatibilidade (FPAS 604 e classificação tributária 99). 

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM – alterada descrição. 

REGRA_AFASTAMENTO – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – alterada descrição. 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição da alínea b2). 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR – alterada descrição. 

REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO – criada e inserida nos eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-
2210, S-2220, S-2230, S-2240, S-2241, S-2250, S-2260, S-2298 e S-2299. 

REGRA_GERAL_VALIDA_NOME – excluída. 

REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO – excluída. 

REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – alterada descrição da alínea a) e incluídas 
alíneas g) e h). 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada descrição da alínea B). 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA – alterada descrição do item 2b). 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS – alterada descrição da Observação. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF – alterada descrição da Observação. 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada descrição. 

 


