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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1010 Campo {indTribFolhaPisCofins} – criado. 

S-1010 Campo {codIncCPRP} – incluído valor [92]. 

S-1020 Campo {tpInscProp} – incluída validação. 

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

e S-2399 

Criado o grupo {infoRRA} e respectivos subgrupos e campos. 

Campo {indRRA} – criado. 

S-1210 

Grupo {evtPgtos} – incluída REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO. 

Criado o grupo {infoPgtoExt} e respectivos subgrupo e campos. 

Campo {paisResidExt} – criado. 

S-1299 Campo {evtPgtos} – criado. 

S-2190 Grupo {evtAdmPrelim} – excluída REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR. 

S-2200 Grupo {evtAdmissao} – incluída REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO. 

S-2210 

Grupo {ideLocalAcid} – alteradas condição e descrição. 

Campo {ultDiaTrab} – criado. 

Campo {houveAfast} – criado. 

Campo {ideLocalAcid/tpInsc} – alterada descrição. 

Campo {ideLocalAcid/nrInsc} – alteradas descrição e validação. 

S-2240 

Grupo {infoExpRisco} – incluída REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO. 

Grupo {infoAmb} – inseridos campos {infoAmb/tpInsc} e {infoAmb/nrInsc} como chave, alteradas 
ocorrência e descrição no registro do evento, e incluída REGRA_AMBIENTE_TRABALHO. 

Grupo {epi} – retirado campo {dscEPI} da chave. 

Campo {dtFimCondicao} – criado. 

Campo {dscAgNoc} – alterado tamanho. 

Campo {docAval} – alterada ocorrência. 

Campo {dscEPI} – excluído. 

S-2299 

Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

Excluído o grupo {quarentena} e respectivo campo. 

Criado o grupo {remunAposDeslig} e respectivos campos. 

S-2300 Grupo {evtTSVInicio} – incluída REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO. 

S-2399 
Excluído o grupo {quarentena} e respectivo campo. 

Criado o grupo {remunAposTerm} e respectivos campos. 

S-2410 
Campo {matricula} – incluída REGRA_CARACTERE_ESPECIAL. 

Campo {nrBeneficio} – incluída REGRA_CARACTERE_ESPECIAL. 

S-2500 Evento criado para prestação de informações referentes a processo trabalhista. 

S-2501 
Evento criado para prestação de informações de contribuições decorrentes de processo 
trabalhista. 

S-3500 Evento criado para exclusão de eventos de processo trabalhista. 

S-5002 

Grupo {infoIR} – alterada descrição. 

Criado o grupo {totApurMen} e respectivos campos. 

Criado o grupo {totApurDia} e respectivos campos. 

Campo {tpInfoIR} – alterada descrição dos valores [46, 47, 9046, 9047]. 



Controle de alterações eSocial S-1.0 (cons. até NT 05/2022) X eSocial S-1.1 Beta 

 

 

Página 3 de 3 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-5011 

Campo {indTribFolhaPisCofins} – criado. 

Campo {tpInscProp} – alterada validação. 

Campo {nrInscProp} – alterada validação. 

S-5012 Evento criado relativo ao retorno de IRRF consolidado por contribuinte. 

S-5501 Evento criado relativo ao retorno de informações de tributos decorrentes de processo trabalhista. 

S-8299 Campo {mtvDeslig} – alterada validação. 

TABELAS 

Tabela 06 – alterada descrição do código [754] e incluída data de extinção para os códigos [015, 
041, 042, 065, 090, 099, 102, 137, 161, 165, 200, 255, 259, 292, 293, 305, 309, 313, 321, 325, 343, 
351, 359, 393, 447, 472, 477, 489, 501, 511, 531, 535, 542, 566, 593, 599, 611, 660, 685, 691, 693, 
698, 699, 700, 710, 755, 781, 782, 805, 823, 863, 866, 875]. 

Tabela 09 – incluídos eventos de código [S-2500, S-2501, S-3500, S-5012, S-5501]. 

Tabela 19 – incluído código [44] e alterada compatibilidade entre o código de motivo de 
desligamento [38] e os códigos de categoria [303, 306, 307, 309, 310]. 

Tabela 21 – alterada descrição dos valores [46, 47, 48, 9046, 9047, 9048]. 

Tabela 22 – alterada compatibilidade entre o FPAS [612] e a classificação tributária [21]. 

Criada a Tabela 29, referente a códigos de receita de reclamatória trabalhista. 

Criada a Tabela 30, referente a formas de tributação para rendimentos de beneficiários no 
exterior. 

REGRAS 

REGRA_AMBIENTE_TRABALHO – criada. 

REGRA_BASES_PROC_TRAB – criada. 

REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO – alterada descrição. 

REGRA_ENDERECO_EXTERIOR – criada. 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição da alínea "c" e incluída observação. 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – alterada descrição do item 2. 

REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR – excluída. 

REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO – criada. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO – alterada descrição. 

REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO – alterada descrição. 

REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO – criada. 

REGRA_PERIODO_EXPOSICAO_RISCO – criada. 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – alterada descrição da alínea "f". 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA – alterada descrição da alíneas "2a" e "2b". 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO – alterada descrição da alínea "b". 

REGRA_UNICIDADE_CONTRATUAL – criada. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada descrição da alínea "b1". 

REGRA_VALIDA_MATRICULA – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_PROC_TRAB – criada. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF – alterada descrição. 

 


