ESOCIAL
ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS LEIAUTES, TABELAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO
VERSÃO BASE 2.2 PARA GERAÇÃO DA VERSÃO 2.2.01

As alterações efetuadas na presente versão se limitaram a correções lógicas de sistema, melhorias na
redação de alguns campos ou grupos para correção ou melhor compreensão do conteúdo e correções que
influem nos eventos totalizadores de contribuições previdenciárias (S-5001 e S-5011).

LEIAUTE

S-1000

S-1005

S-1030
S-1035
S-1070
S-1080
S-1200
S-1200/dmDev,
S-1202/dmDev,
S-1207/dmDev,
S-1210/detPgtoFl,
S-1210/detPgtoFer,
S-1210/detPgtoAnt,
S-2299/dmDev
S-2399/dmDev
S-1202
S-1207
S-1210

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Corrigido título do evento
Campo {nrRegEtt}, alterada a ocorrência para 0-1, para ficar de acordo com a
regra de validação. Além disso, o termo valores Válidos" foi alterado para
"Validação"
Campo {nrSiafi} - correção da grafia da palavra "Financeira"
Campo {indEntEd} - alterada a ocorrência para 0-1.
Campo {telefone} - Alterado texto da validação
Campo {ideEFR} - correção da grafia da palavra "vinculada"
Campo {nrInsc} do grupo {infoEntEduc} alterada ocorrência para 1-1 e retirada
da regra do campo que faz referência a {contEntEd}
Grupo {infoPCD} - alterada obrigatoriedade condicional para OC para ficar
compatível com ocorrência 0-1
Excluída REGRA_TABESTAB_VALIDA_CNAE
Campo fap - incluída regra de validação que restringe o FAP apenas a PJ
Excluída REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE
Campo cnaePrep - alterado o texto da descrição e da validação
Campo aliqRat - alterada redação do texto de preenchimento e da validação.
Grupo infoObra - Corrigida obrigatoriedade condicional
Campo {contagemEsp} - corrigida redação da palavra "Tribunal"
Campo {ideEmpregador/nrInsc} - corrigida redação e validação
Campo {indDeposito} - Corrigido erro de grafia na redação da validação
Campo aliqRat - alterada redação do texto de preenchimento
Campo {tpAcConv} - Na opção F - Alterada descrição
Campo {dtAcConv} - corrigida redação da descrição

Corrigida redação do grupo para melhor compreensão
Campo evtRmnRPPS - corrigida descrição
Grupo itens - alterada ocorrência para 1-99;
Campo {vrLiq} - incluída regra que impede que seja valor negativo. Alteração
efetuada nos grupos {detPgtoFl}, {detPgtoBenPr} e {detPgtoFer}
Campo {qtDias} - Melhorada a descrição

S-1260
S-1280
S-1299
S-2200
S-2210
S-2230
S-2240
S-1200, S-1202,
S-2299 e S-2399

S-2100, S-2200

Campo {ideDmDev} do grupo {detPgtoBenPr} - alterada redação da valiação
Campo {perRef} - corrigida redação da validação
No grupo {detPgtoAnt}: incluído {perRef} junto com {codCateg} na chave.
Colocado {indComerc} como chave do grupo {tpComerc}
Grupo {infoSubstPatrOpPort} - alterado o nível hierárquico para 3
Excluída REGRA_EVE_PER_VALIDA_CNAE_ESTAB
Campo {telefone} - alterado texto da validação
Campo {dtIniAfast}, corrigida a validação
Campo {lateralidade} - corrigida redação (erro de concordância)
Campo {dtIniAfast} - Alterada redação do item identificado pela letra c)
Grupo {infoAtestado} - alterado o final da redação
Grupo {infoAtestado} - alterada ocorrência de 0-1 para 0-9.
Grupo emitente, alterada obrigatoriedade para condicional 0-1
O grupo {epcEpi} alterada ocorrência para 1-1.
Retirada do campo {detPlano/cpfDet}, a validação da letra d)
No grupo {dmDev} inserida regra "O somatório dos Proventos deve ser maior ou
igual ao somatório dos Descontos"
Incluída regra de validação no campo {nrProcJud}
Campo {tpPlanRP} - alterada a obrigatoriedade.
Na condição de obrigatoriedade do grupo {ideTrabSubstituido} corrigida
referência ao campo {mtvContrat} para {hipLeg}.
Campo {dtValid} dos grupos {OC} e {CNH} - alterada descrição da validação
Grupo sucessaoVinc - corrigida a validação condicional

S-2205

Campo {dtValid} dos grupos {OC} e {CNH} - alterada descrição da validação

S-2206

Campo {tpPlanRP} - alterada a obrigatoriedade.

S-2100/2200/2206

Grupo {LocalTrabalho} - corrigido de CG para G.

S-2206

S-2299

S-2300
S-2306

S-2300 e S-2306

S-2200

S-4000

Redação do campo {dtEf} - alterada a descrição
Grupo {infoRegimeTrab} alterada obrigatoriedade
Corrigida redação do campo {perRef} e respectiva validação.
Campo {dtAcConv} corrigida redação e respectiva validação
Grupo {dmDev} - Alterada redação para melhor compreensão.
Grupo {infoPerApur} - melhorada redação
Campo {codRubr} - corrigida validação
Campo {dtValid} dos grupos {OC} e {CNH} - alterada descrição da validação
Alterada a obrigatoriedade e ocorrência do campo {cnpjInstEnsino} para 0-1(não
obrigatório)
Campo {codFuncao} - corrigida redação
Campo {nmRazao} - corrigida redação
Grupo {Remuneracao} - Correção de redação no texto da validação condicional
Campo {natAtividade} - Correção de redação
Campo {dtPrevTerm} - corrigida redação da validação
Alterado o nome do evento
Evento excluído pois os eventos totalizadores S-5001 e S-5002 serão enviados
automaticamente após o envio dos eventos que contêm remuneração (S-1200,
S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399) e os eventos S-5011 e S-5012 serão enviados
automaticamente após o envio do evento de fechamento (S-1299).

S-5001

S-5002

S-5011

S-5012

Todos os eventos
Tabela 01
Tabela 08
Tabela 09
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 18
Tabela 20
Tabela 22
Tabela 24

Regras de Validação

Campo {vrCpSegSusp} - campo excluído
Grupo {infoBaseCS} - alterada a validação condicional
Campo {valor} - alterada redação da validação
Grupo {infoBaseCS} - Incluído o campo ind13 na composição da chave;
Grupo {infoCategIncid} - incluído o campo indSimples na chave
Alterado o nível do grupo {calcTerc} do S-5001, de 5 para 6
Campo {ind13} - corrigida redação
Campo {nrRecArqBase} - alterada validação
Campo {perApur} - alterada descrição
Campo {cpfTrab} - Alterada descrição
Campo {vrCpSeg} - Alterado texto da validação
Campo {vrCsSegTerc} - corrigida validação
Campo {nrRecArqBase} - alterada validação
Campo {perApur} - alterada descrição
Campo {cpfTrab} - Alterada descrição
Campo {vrCpSeg} - corrigida redação
Campo {cnaePrep} - alterada a redação do texto de preenchimento e do texto de
validação.
Campo {aliqRat} - Alterada a redação
Grupo {basesAquis} - alterado número de ocorrências para 0-3
Grupo {ideLotacao} - alterada Condição
Grupo {basesRemun} - alterado Número de ocorrências do grupo e a Condição
Campo {indApuracao} - alterada descrição e validação
Campo {natInfo} - excluído
Campo {nrRecArqBase} - alterada validação
Campo {observacao} - excluído
Campo {vrCpSegSusp} - campo excluído
Campo {perApur} - Alterada validação
Campo {natInfo} - excluído
Campo {observacao} - excluído
Campo {nrRecArqBase} - alterada validação
Campo {tpAmb}, corrigido termo pré-produção para produção restrita
Campo {nrInsc} do grupo {ideEmpregador} – alterado
Códigos 305, 712, 741 - corrigida redação
Código 80 - alterada redação
Adequação às alterações nos nomes de alguns eventos e exclusão do S-4000
Alterada
Inserido código de lotação 91
Alterada descrição dos códigos 16 , 17, 18 e 20
Código VLT - Corrigida redação
Corrigida
Corrigida redação dos códigos 2.0.01, 3.0.02, 3.0.03, 3.0.04. 3.0.05. 3.0.06,
4.0.01
REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO - Corrigida redação
REGRA_TABESTAB_VALIDA_CNAE - Excluída
REGRA_EVE_PER_VALIDA_CNAE_ESTAB - Excluída
REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE - Excluída
REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET - Corrigida
REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO - Corrigida
REGRA_ADMISSAO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL - Corrigida
REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES - Corrigida
REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ESOCIAL - Corrigida

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM - Corrigida
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA - Corrigida
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO - Alterada
REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV - Corrigida

