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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1000 

Excluídos os grupos {contato} e respectivos campos. 

Excluídos os grupos {infoOP} e respectivos campos. 

Excluídos os grupos {infoEFR} e respectivos campos. 

Excluídos os grupos {infoEnte} e respectivos campos. 

Excluídos os grupos {softwareHouse} e respectivos campos. 

Grupos {infoOrgInternacional} – alterada condição. 

Excluídos os grupos {infoComplementares}. 

Excluídos os grupos {situacaoPJ} e respectivos campos. 

Excluídos os grupos {situacaoPF} e respectivos campos. 

Grupo {evtInfoEmpregador} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID, e excluídas 
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCANTARA e  
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho, descrição e validação. 

Campos {nmRazao} – excluídos. 

Campos {natJurid} – excluídos. 

Campos {indCoop} – alterada validação. 

Campos {cnpjEFR} – criados. 

Campos {indEntEd} – excluídos. 

Campos {indEtt} – excluídos. 

Campos {nrRegEtt} – excluídos. 

S-1005 

Grupos {aliqGilrat} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupos {infoEntEduc} – alterada condição. 

Grupo {evtTabEstab} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluídas 
REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT e REGRA_VALIDA_FAP. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campos {ideEstab/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campos {aliqRat} – alteradas ocorrência e validação. 

Campos {fap} – alterada validação. 

Campos {aliqRatAjust} – excluídos. 

Campos {procAdmJudRat/nrProc} – alterada validação. 

Campos {procAdmJudFap/nrProc} – alterada validação. 

Campos {regPt} – excluídos. 

Grupos {infoApr} – alterada descrição no registro do evento. 

Campos {contApr} – excluídos. 

Campos {infoApr/nrProcJud} – alterada validação. 

Campos {contEntEd} – excluídos. 

Campos {infoEntEduc/nrInsc} – alterados tamanho e validação. 

Grupos {infoPCD} – alterada descrição no registro do evento. 

Campos {contPCD} – excluídos. 

Campos {infoPCD/nrProcJud} – alteradas ocorrência e validação. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1010 

Grupos {ideProcessoIRRF} – alterada condição. 

Excluídos os grupos {ideProcessoSIND} e respectivos campos. 

Grupo {evtTabRubrica} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e 
REGRA_TABRUBR_INCLUSAO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campos {codIncCP} – excluídos valores [23, 24, 61]. 

Campos {codIncIRRF} – alterados tipo, tamanho, descrição e validação. 

Campos {codIncFGTS} – incluídos valores [92, 93] e alterada validação. 

Campos {codIncSIND} – excluídos. 

Campos {codIncCPRP} – criados. 

Campos {tetoRemun} – criados. 

Campos {ideProcessoCP/nrProc} – alterada validação. 

Campos {ideProcessoIRRF/nrProc} – alterada validação. 

Campos {ideProcessoFGTS/nrProc} – alterada validação. 

S-1020 

Criados os grupos {dadosOpPort} e respectivos campos.  

Grupo {evtTabLotacao} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campos {dadosLotacao/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campos {nrProcJud} – alterada validação. 

Grupos {infoEmprParcial} – alterada descrição no registro do evento. 

Campos {nrInscProp} – alterada validação. 

S-1030 
Evento excluído. As informações de cargo/emprego público serão prestadas diretamente nos 
eventos S-2200, S-2206, S-2300 e S-2306. 

S-1035 Evento excluído. 

S-1040 
Evento excluído. As informações de função/cargo em comissão serão prestadas diretamente 
nos eventos S-2200, S-2206, S-2300 e S-2306. 

S-1050 
Evento excluído. As informações de horários/turnos de trabalho serão prestadas diretamente 
nos eventos S-2200 e S-2206. 

S-1060 
Evento excluído. As informações de ambiente de trabalho serão prestadas diretamente no 
evento S-2240. 

S-1070 

Grupos {dadosProcJud} – alterada condição. 

Grupo {evtTabProcesso} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campos {ideProcesso/tpProc} – excluído valor [3]. 

Campos {ideProcesso/nrProc} – alteradas descrição e validação. 

Campos {indMatProc} – excluídos valores [2, 3, 4, 5, 6, 8, 99] e validação. 

S-1080 
Evento excluído. As informações do operador portuário serão prestadas diretamente no evento 
S-1020. 

S-1200 

Grupo {infoInterm} – alteradas ocorrência e condição, e inserido campo {dia} como chave. 

Excluído o grupo {infoSaudeColet}. 

Excluído o grupo {detOper} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPlano} e respectivos campos. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Grupo {remunPerApur/infoAgNocivo} – alterada condição. 

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

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

Grupo {ideADC} – retirados campos {compAcConv, dtEfAcConv} da chave. 

Grupo {remunPerAnt/infoAgNocivo} – alterada condição. 

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

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

Grupo {evtRemun} – incluídas REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB, 
REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE e REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, e excluídas 
REGRA_FAP_ALERTA, REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB, 
REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE, REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB, 
REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – alterada validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {remunOutrEmpr/tpInsc} – alterada validação. 

Campo {remunOutrEmpr/nrInsc} – alterados tamanho e validação. 

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

Campo {tpTrib} – excluídos valores [3, 4]. 

Campo {nrProcJud} – alteradas descrição e validação. 

Campo {codSusp} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {qtdDiasInterm} – excluído. 

Campo {dia} – criado. 

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

Campo {infoPerApur/ideEstabLot/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {remunPerApur/matricula} – alterada validação. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/codRubr} – alterada validação. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/vrUnit} – excluído. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/indApurIR} – criado. 

Campo {dtAcConv} – alterada validação. 

Campo {compAcConv} – excluído. 

Campo {dtEfAcConv} – excluído. 

Campo {remunSuc} – incluída validação. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {remunPerAnt/matricula} – alterada validação. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/codRubr} – alterada validação. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/vrUnit} – excluído. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/indApurIR} – criado. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campo {qtdDiasTrab} – alterada validação. 

S-1202 

Grupo {evtRmnRPPS} – alterada descrição e incluídas regras de validação. 

Grupo {ideEmpregador} – inseridos campos {tpInsc, nrInsc} como chave. 

Criado o grupo {infoComplem} e respectivos campos. 

Criado o grupo {sucessaoVinc} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {procJudTrab} e respectivos campos. 

Grupo {dmDev} – alteradas ocorrência e descrição no registro do evento, e inserido campo 
{ideDmDev} como chave. 

Grupo {infoPerApur/ideEstab} – alterada ocorrência e inseridos campos {tpInsc, nrInsc} como 
chave. 

Grupo {remunPerApur} – alterada ocorrência e retirado campo {codCateg} da chave. 

Grupo {remunPerApur/itensRemun} – retirados campos {codRubr, ideTabRubr} da chave. 

Excluído o grupo {infoSaudeColet}. 

Excluído o grupo {detOper} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPlano} e respectivos campos. 

Grupo {infoPerAnt} – alteradas descrição e condição. 

Excluído o grupo {ideADC} e respectivos campos. 

Grupo {idePeriodo} – alterados registro pai, nível e ocorrência. 

Grupo {infoPerAnt/idePeriodo/ideEstab} – alterados nível e ocorrência, e inseridos campos 
{tpInsc, nrInsc} como chave. 

Grupo {remunPerAnt} – alterados nível, ocorrência e descrição no registro do evento, e 
retirado campo {codCateg} da chave. 

Grupo {remunPerAnt/itensRemun} – alterado nível e retirados campos {codRubr, ideTabRubr} 
da chave. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {qtdDepFP} – excluído. 

Campo {dmDev/codCateg} – criado. 

Campo {infoPerApur/ideEstab/nrInsc} – alterados tamanho, descrição e validação. 

Campo {remunPerApur/matricula} – alterada validação. 

Campo {remunPerApur/codCateg} – excluído. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/codRubr} – alterada validação. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/vrUnit} – excluído. 

Campo {remunPerApur/itensRemun/indApurIR} – criado. 

Campo {remunSuc} – criado. 

Campo {infoPerAnt/idePeriodo/ideEstab/nrInsc} – alterados tamanho, descrição e validação. 

Campo {remunPerAnt/matricula} – alterada validação. 

Campo {remunPerAnt/codCateg} – excluído. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/codRubr} – alterada validação. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/vrUnit} – excluído. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/indApurIR} – criado. 

S-1207 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtBenPrRP} – alterada descrição e incluídas regras de validação. 

Grupo {ideEmpregador} – inseridos campos {tpInsc, nrInsc} como chave. 

Grupo {ideBenef} – alterada descrição. 

Grupo {dmDev} – alteradas ocorrência e descrição no registro do evento, e inserido campo 
{ideDmDev} como chave. 

Excluído o grupo {itens} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoPerApur}. 

Criado o grupo {infoPerApur/ideEstab} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoPerApur/ideEstab/itensRemun} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoPerAnt}. 

Criado o grupo {infoPerAnt/idePeriodo} e respectivo campo. 

Criado o grupo {infoPerAnt/idePeriodo/ideEstab} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoPerAnt/idePeriodo/ideEstab/itensRemun} e respectivos campos. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfBenef} – incluída validação. 

Campo {tpBenef} – excluído. 

Campo {nrBenefic} – excluído. 

Campo {nrBeneficio} – criado. 

S-1210 

Excluído o grupo {deps} e respectivo campo. 

Grupo {detPgtoFl} – alteradas descrição e condição, e inserido campo {nrRecArq} como chave.  

Excluído o grupo {detPgtoFl/retPgtoTot} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoFl/infoPgtoParc} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoBenPr} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoBenPr/retPgtoTot} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoBenPr/infoPgtoParc} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoFer} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detRubrFer} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detRubrFer/penAlim} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoAnt} e respectivo campo. 

Excluído o grupo {infoPgtoAnt} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {idePgtoExt}. 

Excluído o grupo {idePais} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {endExt} e respectivos campos. 

Grupo {evtPgtos} – incluída REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE e 
REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, e excluída REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO. 

Campo {indApuracao} – excluído. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campo {cpfBenef} – alterada validação. 

Campo {tpPgto} – alterada descrição e excluídos valores [7, 9]. 

Campo {indResBr} – excluído. 

Campo {perRef} – alteradas descrição e validação. 

Campo {ideDmDev} – alteradas descrição e validação. 

Campo {indPgtoTt} – excluído. 

Campo {vrLiq} – alterada validação. 

S-1250 
Evento excluído. As informações de aquisição de produção rural serão prestadas por meio da 
EFD-Reinf. 

S-1260 

Grupo {evtComProd} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO. 

Campo {indApuracao} – excluído. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {nrInscEstabRural} – alterado tamanho. 

Campo {ideAdquir/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {nrProc} – alterada validação. 

S-1270 

Grupo {evtContratAvNP} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO. 

Campo {indApuracao} – excluído. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {remunAvNP/nrInsc} – alterado tamanho. 

S-1280 

Grupo {infoSubstPatrOpPort} – retirado campo {cnpjOpPortuario} da chave, inserido campo 
{codLotacao} como chave e alterada descrição no registro do evento. 

Grupo {evtInfoComplPer} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cnpjOpPortuario} – excluído. 

Campo {codLotacao} – criado. 

S-1295 Evento excluído. 

S-1298 
Grupo {evtReabreEvPer} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

S-1299 

Excluído o grupo {ideRespInf} e respectivos campos. 

Grupo {evtFechaEvPer} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_VALIDA_FAP. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {evtRemun} – alterada validação. 

Campo {evtAqProd} – excluído. 

Campo {compSemMovto} – excluído. 

S-1300 Evento excluído. 

S-2190 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtAdmPrelim} – alterada descrição, incluídas REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA, 
REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO, e excluída 
REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA.  

Grupo {infoRegPrelim} – inserido campo {matricula} como chave. 
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Criado o grupo {infoRegCTPS} e respectivos campos. 

Campo {indRetif} – criado. 

Campo {nrRecibo} – criado. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {dtAdm} – alteradas descrição e validação. 

Campo {matricula} – criado. 

Campo {codCateg} – criado. 

Campo {natAtividade} – criado. 

S-2200 

Excluído o grupo {documentos}. 

Excluído o grupo {CTPS} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RIC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RG} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RNE} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {OC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {CNH} e respectivos campos. 

Grupo {endereco} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {brasil} – alterada condição. 

Grupo {exterior} – alterada condição. 

Excluído o grupo {trabEstrangeiro} e respectivos campos. 

Criado o grupo {trabImig} e respectivos campos. 

Grupo {infoDeficiencia} – alterada condição. 

Excluído o grupo {aposentadoria} e respectivo campo. 

Grupo {contato} – alterada condição. 

Grupo {FGTS} – alterada condição. 

Grupo {trabTemporario} – alterada condição. 

Excluído o grupo {ideTomadorServ} e respectivos campos. 

Grupo {ideEstabVinc} – alterados registro pai, nível, ocorrência, condição e descrição no 
registro do evento. 

Grupo {aprend} – alterada condição. 

Excluído o grupo {infoDecJud} e respectivo campo. 

Grupo {remuneracao} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {duracao} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {localTrabalho} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {localTrabGeral} – alterada condição. 

Grupo {localTrabDom} – alterada condição. 

Grupo {horContratual} – alterada condição. 

Excluído o grupo {horario} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {filiacaoSindical} e respectivo campo. 

Grupo {alvaraJudicial} – alterada condição. 
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Grupo {observacoes} – alterada condição. 

Criado o grupo {treiCap} e respectivo campo. 

Grupo {sucessaoVinc} – alterada condição. 

Grupo {mudancaCPF} – alterada condição. 

Grupo {desligamento} – alterada condição. 

Criado o grupo {cessao} e respectivo campo. 

Grupo {evtAdmissao} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, 
REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR e REGRA_VALIDA_MATRICULA, e excluídas 
REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM, REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA, 
REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {indPriEmpr} – excluído. 

Campo {nascimento/codMunic} – excluído. 

Campo {nascimento/uf} – excluído. 

Campo {nmMae} – excluído. 

Campo {nmPai} – excluído. 

Campo {infoCota} – alteradas ocorrência e descrição, e incluída validação. 

Campo {sexoDep} – criado. 

Campo {foneAlternat} – excluído. 

Campo {emailAlternat} – excluído. 

Campo {tpRegTrab} – alterada descrição do valor [2]. 

Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

Campo {nrRecInfPrelim} – excluído. 

Campo {cnpjSindCategProf} – alterada validação. 

Campo {opcFGTS} – excluído. 

Campo {dtOpcFGTS} – alteradas ocorrência e excluída validação. 

Campo {tpInclContr} – excluído. 

Campo {ideEstabVinc/tpInsc} – incluída validação. 

Campo {ideEstabVinc/nrInsc} – alterados tamanho e validação. 

Campo {aprend/nrInsc} – alterados tamanho e validação. 

Campo {indProvim} – excluído. 

Campo {tpProv} – alteradas descrição dos valores [2, 5] e validação, e incluídos valores [7, 8, 9, 
10]. 

Campo {dtNomeacao} – excluído. 

Campo {dtPosse} – excluído. 

Campo {dtExercicio} – alterada validação. 

Campo {tpPlanRP} – alterada descrição dos valores [1, 2] e incluídos valores [0, 3]. 

Campo {indTetoRGPS} – criado. 

Campo {indAbonoPerm} – criado. 
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Campo {dtIniAbono} – criado. 

Campo {codCargo} – excluído. 

Campo {codFuncao} – excluído. 

Campo {nmCargo} – criado. 

Campo {CBOCargo} – criado. 

Campo {dtIngrCargo} – criado. 

Campo {nmFuncao} – criado. 

Campo {CBOFuncao} – criado. 

Campo {acumCargo} – criado. 

Campo {codCarreira} – excluído. 

Campo {dtIngrCarr} – excluído. 

Campo {dscSalVar} – alterado tamanho. 

Campo {dtTerm} – alteradas descrição e validação. 

Campo {localTrabGeral/nrInsc} – alterado tamanho. 

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

Campo {tpJornada} – excluído valor [1] e incluídos valores [4, 5, 6, 7]. 

Campo {dscTpJorn} – excluído. 

Campo {horNoturno} – criado. 

Campo {dscJorn} – criado. 

Campo {cpfSubstituido} – excluída validação. 

Campo {transfDom/dtTransf} – excluída validação. 

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

Campo {dtDeslig} – alterada validação da alínea c). 

S-2205 

Excluído o grupo {nascimento} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {documentos}. 

Excluído o grupo {CTPS} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RIC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RG} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RNE} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {OC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {CNH} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {trabEstrangeiro} e respectivos campos. 

Criado o grupo {trabImig} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {aposentadoria} e respectivo campo. 

Grupo {evtAltCadastral} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {dtAlteracao} – incluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 
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Campo {dadosTrabalhador/paisNac} – criado. 

Campo {infoCota} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {sexoDep} – criado. 

Campo {foneAlternat} – excluído. 

Campo {emailAlternat} – excluído. 

S-2206 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtAltContratual} – alterada descrição, incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e 
excluídas REGRA_EXISTE_VINCULO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Grupo {remuneracao} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {infoEstatutario} – alterada condição. 

Grupo {duracao} – alteradas ocorrência e condição. 

Excluído o grupo {horario} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {filiacaoSindical} e respectivo campo. 

Criado o grupo {treiCap} e respectivo campo. 

Excluído o grupo {servPubl} e respectivo campo. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {dtAlteracao} – alterada validação. 

Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

Campo {cnpjSindCategProf} – alterada validação. 

Campo {aprend/nrInsc} – alterados tamanho e validação. 

Campo {tpPlanRP} – alterada descrição dos valores [1, 2], e incluídos valores [0, 3] e validação. 

Campo {indTetoRGPS} – criado. 

Campo {indAbonoPerm} – criado. 

Campo {codCargo} – excluído. 

Campo {codFuncao} – excluído. 

Campo {nmCargo} – criado. 

Campo {CBOCargo} – criado. 

Campo {nmFuncao} – criado. 

Campo {CBOFuncao} – criado. 

Campo {acumCargo} – criado. 

Campo {codCarreira} – excluído. 

Campo {dtIngrCarr} – excluído. 

Campo {dscSalVar} – alterado tamanho. 

Campo {dtTerm} – alteradas descrição e validação. 

Campo {localTrabGeral/nrInsc} – alterado tamanho. 

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

Campo {tpJornada} – excluído valor [1] e incluídos valores [4, 5, 6, 7]. 

Campo {dscTpJorn} – excluído. 
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Campo {horNoturno} – criado. 

Campo {dscJorn} – criado. 

S-2210 

Grupo {ideLocalAcid} – alterada condição. 

Grupo {evtCAT} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e 
REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO, e excluída 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – alterada validação. 

Campo {codCateg} – alteradas descrição e validação. 

Campo {tpAcid} – alterados tamanho e descrição, excluída validação e incluídos valores [1, 2]. 

Campo {hrAcid} – alterada validação. 

Campo {hrsTrabAntesAcid} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {codAmb} – excluído. 

Campo {cep} – alterada validação. 

Campo {ideLocalAcid/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {codCNES} – excluído. 

Campo {ufOC} – alterada ocorrência. 

Campo {nrRecCatOrig} – alterada validação. 

S-2220 

Grupo {respMonit} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupo {evtMonit} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Grupo {ideVinculo} – incluídas REGRA_EXISTE_VINCULO e REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – alterada validação. 

Campo {codCateg} – alteradas descrição e validação. 

Campo {cpfMed} – excluído. 

Campo {nisMed} – excluído. 

S-2221 Evento excluído. 

S-2230 

Excluído o grupo {infoAtestado} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {emitente} e respectivos campos. 

Criado o grupo {perAquis} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoMandElet} e respectivos campos. 

Grupo {infoRetif} – retirados campos {tpProc, nrProc} da chave. 

Grupo {evtAfastTemp} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 
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Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – alterada validação. 

Campo {codCateg} – alteradas descrição e validação. 

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

S-2231 Evento criado para prestação de informações referentes à cessão/exercício em outro órgão. 

S-2240 

Grupo {infoAmb} – alterada ocorrência e retirado campo {codAmb} da chave. 

Excluído o grupo {ativPericInsal} e respectivo campo. 

Grupo {fatRisco} – incluído campo {dscFatRisc} como chave. 

Grupo {epi} – retirado campo {caEPI} da chave e inserido campo {docAval} como chave 

Criado o grupo {epiCompl}. 

Grupo {evtExpRisco} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluída 
REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – alterada validação. 

Campo {codCateg} – alteradas descrição e validação. 

Campo {dtIniCondicao} – alterada validação. 

Campo {codAmb} – excluído. 

Campo {localAmb} – criado. 

Campo {dscSetor} – criado. 

Campo {infoAmb/tpInsc} – criado. 

Campo {infoAmb/nrInsc} – criado. 

Campo {codFatRis} – alteradas descrição e validação. 

Campo {dscFatRisc} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {limTol} – alterada validação. 

Campo {insalubridade} – excluído. 

Campo {periculosidade} – excluído. 

Campo {aposentEsp} – excluído. 

Campo {caEPI} – excluído. 

Campo {docAval} – criado. 

Campo {dscEPI} – alterada validação. 

Campo {medProtecao} – alterado registro pai. 

Campo {condFuncto} – alterado registro pai. 

Campo {usoInint} – alterado registro pai. 

Campo {przValid} – alterado registro pai. 

Campo {periodicTroca} – alterado registro pai. 

Campo {higienizacao} – alterado registro pai. 

Campo {nisResp} – excluído. 

Campo {nmResp} – excluído. 
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Campo {metErg} – excluído. 

Campo {obsCompl} – alterada ocorrência e excluída validação. 

S-2245 
Evento excluído. As informações de treinamentos/capacitações/autorizações serão prestadas 
nos eventos S-2200 e S-2206. 

S-2250 Evento excluído. As informações de aviso prévio serão prestadas no evento S-2299. 

S-2260 
Evento excluído. As informações de trabalho intermitente serão prestadas nos eventos S-1200 
e S-2299. 

S-2298 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtReintegr} – alterada descrição, incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e 
excluídas REGRA_EXISTE_VINCULO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Criado o grupo {afastamento} e respectivos campos. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {tpReint} – alteradas descrição e validação. 

Campo {nrProcJud} – alterada descrição. 

Campo {indPagtoJuizo} – excluído. 

S-2299 

Criado o grupo {infoInterm} e respectivo campo. 

Grupo {sucessaoVinc} – alterada condição. 

Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

Excluído o grupo {infoSaudeColet}. 

Excluído o grupo {detOper} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPlano} e respectivos campos. 

Grupo {ideADC} – retirados campos {compAcConv, dtEfAcConv} da chave. 

Excluído o grupo {infoTrabInterm} e respectivo campo. 

Grupo {procJudTrab} – inserido campo {codSusp} como chave. 

Grupo {evtDeslig} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO e excluídas 
REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO, REGRA_EXISTE_VINCULO, 
REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {mtvDeslig} – alterada validação. 

Campo {dtDeslig} – alterada validação. 

Campo {dtAvPrv} – criado. 

Campo {pensAlim} – alterada ocorrência e incluída validação. 

Campo {nrCertObito} – excluído. 

Campo {indCumprParc} – excluído. 

Campo {qtdDiasInterm} – excluído. 

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

Campo {infoPerApur/ideEstabLot/nrInsc} – alterado tamanho. 
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Campo {infoPerApur/ideEstabLot/detVerbas/codRubr} – alterada validação. 

Campo {infoPerApur/ideEstabLot/detVerbas/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {infoPerApur/ideEstabLot/detVerbas/vrUnit} – excluído. 

Campo {infoPerApur/ideEstabLot/detVerbas/indApurIR} – excluído. 

Campo {dtAcConv} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {compAcConv} – excluído. 

Campo {dtEfAcConv} – excluído. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/detVerbas/codRubr} – alterada validação. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/detVerbas/qtdRubr} – alterada descrição e 
incluída validação. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/detVerbas/vrUnit} – excluído. 

Campo {infoPerAnt/ideADC/idePeriodo/ideEstabLot/detVerbas/indApurIR} – excluído. 

Campo {tpTrib} – excluídos valores [3, 4]. 

Campo {nrProcJud} – alteradas descrição e validação. 

Campo {codSusp} – alteradas ocorrência e validação. 

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

Campo {remunOutrEmpr/tpInsc} – alterada validação. 

Campo {remunOutrEmpr/nrInsc} – alterado tamanho. 

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

S-2300 

Excluído o grupo {documentos}. 

Excluído o grupo {CTPS} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RIC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RG} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {RNE} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {OC} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {CNH} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {trabEstrangeiro} e respectivos campos. 

Criado o grupo {trabImig} e respectivos campos. 

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

Grupo {cargoFuncao} – alterada condição. 

Grupo {remuneracao} – alterada condição. 

Grupo {infoDirigenteSindical} – alteradas descrição e condição. 

Grupo {infoTrabCedido} – alteradas descrição e condição. 

Criado o grupo {infoOrigem} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoMandElet} e respectivos campos. 

Grupo {evtTSVInicio} – incluídas REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB, 
REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR, 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO e REGRA_VALIDA_MATRICULA, e excluídas 
REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO, REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA, 
REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 
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Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {nascimento/codMunic} – excluído. 

Campo {nascimento/uf} – excluído. 

Campo {nmMae} – excluído. 

Campo {nmPai} – excluído. 

Campo {foneAlternat} – excluído. 

Campo {emailAlternat} – excluído. 

Campo {matricula} – criado. 

Campo {dtInicio} – alterada descrição. 

Campo {natAtividade} – alterada validação. 

Campo {codCargo} – excluído. 

Campo {codFuncao} – excluído. 

Campo {nmCargo} – criado. 

Campo {CBOCargo} – criado. 

Campo {nmFuncao} – criado. 

Campo {CBOFuncao} – criado. 

Campo {dscSalVar} – alterado tamanho. 

Campo {opcFGTS} – excluído. 

Campo {dtOpcFGTS} – alteradas ocorrência e excluída validação. 

Campo {infoDirigenteSindical/categOrig} – alterada validação. 

Campo {cnpjOrigem} – excluído. 

Campo {infoDirigenteSindical/tpInsc} – criado. 

Campo {infoDirigenteSindical/nrInsc} – criado. 

Campo {dtAdmOrig} – alterada validação. 

Campo {matricOrig} – alterada validação. 

Campo {infoDirigenteSindical/tpRegTrab} – criado. 

Campo {infoDirigenteSindical/tpRegPrev} – criado. 

Campo {infoTrabCedido/categOrig} – excluído. 

Campo {infoTrabCedido/cnpjCednt} – excluído. 

Campo {infoTrabCedido/matricCed} – excluído. 

Campo {infoTrabCedido/dtAdmCed} – excluído. 

Campo {infoTrabCedido/tpRegTrab} – alterada descrição do valor [2]. 

Campo {infoTrabCedido/tpRegPrev} – alterada descrição. 

Campo {infOnus} – excluído. 

Campo {vlrBolsa} – excluído. 

Campo {cnpjInstEnsino} – incluída validação. 

Campo {instEnsino/nmRazao} – alterada ocorrência e incluída validação. 
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Campo {instEnsino/dscLograd} – incluída validação. 

Campo {instEnsino/nrLograd} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {instEnsino/bairro} – incluída validação. 

Campo {instEnsino/cep} – alterada validação. 

Campo {instEnsino/codMunic} – alterada validação. 

Campo {instEnsino/uf} – alterada validação. 

Campo {cnpjAgntInteg} – alterada validação e excluída REGRA_VALIDA_CNPJ. 

Campo {ageIntegracao/nmRazao} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/dscLograd} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/nrLograd} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/bairro} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/cep} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/codMunic} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/uf} – excluído. 

Campo {nmSuperv} – excluído. 

S-2306 

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

Grupo {cargoFuncao} – alterada condição. 

Grupo {remuneracao} – alterada condição. 

Criado o grupo {infoDirigenteSindical} e respectivo campo. 

Criado o grupo {infoTrabCedido} e respectivo campo. 

Criado o grupo {infoMandElet} e respectivos campos. 

Grupo {evtTSVAltContr} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO e REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO, e excluídas 
REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – criado. 

Campo {codCateg} – alteradas ocorrência, descrição e validação. 

Campo {dtAlteracao} – incluída validação. 

Campo {natAtividade} – alterada validação. 

Campo {codCargo} – excluído. 

Campo {codFuncao} – excluído. 

Campo {nmCargo} – criado. 

Campo {CBOCargo} – criado. 

Campo {nmFuncao} – criado. 

Campo {CBOFuncao} – criado. 

Campo {dscSalVar} – alterado tamanho. 

Campo {vlrBolsa} – excluído. 

Campo {cnpjInstEnsino} – incluída validação. 
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Campo {instEnsino/nmRazao} – alterada ocorrência e incluída validação. 

Campo {instEnsino/dscLograd} – incluída validação. 

Campo {instEnsino/nrLograd} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {instEnsino/bairro} – incluída validação. 

Campo {instEnsino/cep} – alterada validação. 

Campo {instEnsino/codMunic} – alterada validação. 

Campo {instEnsino/uf} – alterada validação. 

Campo {cnpjAgntInteg} – alterada validação e excluída REGRA_VALIDA_CNPJ. 

Campo {ageIntegracao/nmRazao} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/dscLograd} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/nrLograd} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/bairro} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/cep} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/codMunic} – excluído. 

Campo {ageIntegracao/uf} – excluído. 

Campo {nmSuperv} – excluído. 

S-2399 

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

Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

Excluído o grupo {infoSaudeColet}. 

Excluído o grupo {detOper} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPlano} e respectivos campos. 

Grupo {infoAgNocivo} – alterada condição. 

Grupo {procJudTrab} – inserido campo {codSusp} como chave. 

Grupo {evtTSVTermino} – incluídas REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO, 
REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO e REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO, e excluídas 
REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO e REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluída validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {matricula} – criado. 

Campo {codCateg} – alteradas ocorrência, descrição e validação. 

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

Campo {ideEstabLot/nrInsc} – alterado tamanho. 

Campo {detVerbas/codRubr} – alterada validação. 

Campo {detVerbas/qtdRubr} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {detVerbas/vrUnit} – excluído. 

Campo {detVerbas/indApurIR} – excluído. 

Campo {tpTrib} – excluídos valores [3, 4]. 

Campo {nrProcJud} – alteradas descrição e validação. 

Campo {codSusp} – alteradas ocorrência e validação. 
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Grupo {remunOutrEmpr} – alterada descrição no registro do evento. 

Campo {remunOutrEmpr/tpInsc} – alterada validação. 

Campo {remunOutrEmpr/nrInsc} – alterado tamanho. 

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

S-2400 
O evento anterior ("Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS") foi excluído. Em seu lugar, 
foi criado o evento "Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início", para prestação de 
informações referentes ao cadastro de beneficiários. 

S-2405 
Evento criado para prestação de informações referentes à alteração do cadastro de 
beneficiários. 

S-2410 Evento criado para prestação de informações referentes ao cadastro de benefícios. 

S-2416 Evento criado para prestação de informações referentes à alteração do cadastro de benefícios. 

S-2418 Evento criado para prestação de informações referentes à reativação de benefícios. 

S-2420 Evento criado para prestação de informações referentes à cessação de benefícios. 

S-3000 

Grupo {ideTrabalhador} – alterada condição. 

Grupo {ideFolhaPagto} – alterada condição. 

Grupo {evtExclusao} – incluída REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {tpEvento} – alterada validação. 

Campo {nrRecEvt} – alterada validação. 

Campo {cpfTrab} – alterada descrição. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

Campo {indApuracao} – alterada ocorrência e incluída validação. 

Campo {perApur} – alteradas descrição e validação. 

S-5001 

Campo {nrRecArqBase} – alterada validação. 

Campo {perApur} – excluída validação. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – alterada validação. 

Campo {vrCpSeg} – alterada validação do item 2.2 e do item c4) das observações. 

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

Campo {ideEstabLot/tpInsc} – excluída validação. 

Campo {ideEstabLot/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {codLotacao} – excluída validação. 

Campo {matricula} – alterado evento de origem e excluída validação. 

Campo {codCateg} – excluída validação. 

Campo {indSimples} – excluída validação. 

Campo {infoBaseCS/ind13} – alterada descrição do valor [1]. 

Campo {detInfoPerRef/ind13} – alterada descrição do valor [1]. 

S-5002 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtIrrfBenef} – alterada descrição. 

Grupo {ideTrabalhador} – alterada descrição, retirado campo {cpfTrab} da chave e inserido 
campo {cpfBenef} como chave. 
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Excluído o grupo {infoDep} e respectivo campo. 

Excluído o grupo {infoIrrf} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {basesIrrf} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {irrf} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {idePgtoExt}. 

Excluído o grupo {idePais} e respectivos campos. 

Excluído o grupo {endExt} e respectivos campos. 

Criado o grupo {dmDev} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoIR} e respectivos campos. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – excluído. 

Campo {cpfBenef} – criado. 

S-5003 

Grupo {infoFGTS} – alteradas ocorrência e condição. 

Criado o grupo {dadosLotacao} e respectivos campos. 

Criado o grupo {sucessaoVinc} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoDirigenteSindical} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoTrabCedido}. 

Criado o grupo {infoOrigem} e respectivos campos. 

Grupo {infoBaseFGTS} – alterada condição. 

Grupo {basePerApur} – alterada ocorrência e inserido campo {indIncid} como chave. 

Criado o grupo {basePerApur/ideProcessoFGTS} e respectivo campo. 

Grupo {basePerAntE} – alterada, ocorrência, inserido campo {indIncidE} como chave e excluído 
evento de origem no registro do evento. 

Criado o grupo {basePerAntE/ideProcessoFGTS} e respectivo campo. 

Grupo {dpsPerApur} – alterada ocorrência. 

Grupo {dpsPerAntE} – alterada ocorrência. 

Criado o grupo {procCS} e respectivo campo. 

Campo {nrRecArqBase} – alterada validação. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {cpfTrab} – alterada validação. 

Campo {nisTrab} – excluído. 

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

Campo {ideEstabLot/tpInsc} – excluída validação. 

Campo {ideEstabLot/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {codLotacao} – excluída validação. 

Campo {infoTrabFGTS/matricula} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {infoTrabFGTS/codCateg} – excluída validação. 

Campo {tpRegTrab} – criado. 

Campo {remunSuc} – criado. 

Campo {dtDeslig} – excluída validação. 
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Campo {mtvDeslig} – alterada ordem (passa a estar situado abaixo do campo {dtDeslig}), 
incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {dtTerm} – excluída validação. 

Campo {mtvDesligTSV} – alterada descrição e excluída validação. 

Campo {tpValor} – alterada descrição, incluídos valores [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50] e 
excluído valor [91]. 

Campo {indIncid} – criado. 

Campo {remFGTS} – alteradas descrição e validação. 

Campo {tpValorE} – alterada descrição, incluídos valores [43, 44, 48, 49, 50] e excluído valor 
[91]. 

Campo {indIncidE} – criado. 

Campo {remFGTSE} – alteradas descrição e validação. 

Campo {tpDps} – alterada descrição, incluídos valores [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50] e 
excluídos valores [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]. 

Campo {dpsFGTS} – alterada validação. 

Campo {infoDpsPerAntE/perRef} – excluído evento de origem e alterada validação. 

Campo {tpDpsE} – alterada descrição, incluídos valores [43, 44, 48, 49, 50] e excluídos valores 
[75, 76, 80, 81, 82]. 

Campo {dpsFGTSE} – alterada validação. 

S-5011 

Grupo {infoSubstPatrOpPort} – retirado campo {cnpjOpPortuario} da chave e inserido campo 
{codLotacao} como chave. 

Excluído o grupo {basesAquis} e respectivos campos. 

Campo {indApuracao} – alterado evento de origem e excluída validação. 

Campo {perApur} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {nrRecArqBase} – alterada validação. 

Campo {ideEstab/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e incluído evento de origem. 

Campo {cnaePrep} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {infoEstab/aliqRat} – alteradas descrição e validação. 

Campo {infoEstab/fap} – excluída origem e alterada validação. 

Campo {infoEstab/aliqRatAjust} – alterada descrição. 

Campo {ideLotacao/codLotacao} – excluída validação. 

Campo {fpas} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {codTercs} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {codTercsSusp} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {codTerc} – excluída validação. 

Grupo {infoEmprParcial} – incluído evento de origem no registro do evento. 

Campo {nrInscContrat} – excluída validação. 

Campo {nrInscProp} – excluída validação. 

Campo {cnoObra} – excluída validação. 

Grupo {dadosOpPort} – excluída origem no registro do evento. 

Campo {dadosOpPort/cnpjOpPortuario} – incluída origem e excluída validação. 
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Campo {dadosOpPort/aliqRat} – incluída origem e excluída validação. 

Campo {dadosOpPort/fap} – incluída origem e excluída validação. 

Campo {dadosOpPort/aliqRatAjust} – alterada validação. 

Campo {vrBcFgts} – excluído. 

Campo {infoSubstPatrOpPort/codLotacao} – criado. 

Campo {infoSubstPatrOpPort/cnpjOpPortuario} – alterada origem e excluída validação. 

S-5012 Evento excluído. 

S-5013 

Criado o grupo {ideEstab} e respectivos campos. 

Criado o grupo {ideLotacao} e respectivo campo. 

Criado o grupo {dadosLotacao} e respectivos campos. 

Grupo {infoBaseFGTS} – alterados registro pai, nível e descrição no registro do evento. 

Grupo {basePerApur} – alterados nível, ocorrência, evento de origem e descrição no registro do 
evento, e inserido campo {indIncid} como chave. 

Grupo {infoBasePerAntE} – alterados nível e descrição no registro do evento, e incluído evento 
de origem no registro do evento. 

Grupo {basePerAntE} – alterados nível e ocorrência, inserido campo {indIncidE} como chave e 
excluído evento de origem no registro do evento. 

Campo {dpsPerApur} – alterada ocorrência e incluído evento de origem no registro do evento. 

Campo {dpsPerAntE} – alterada ocorrência. 

Campo {perApur} – incluído evento de origem e excluída validação. 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterados tamanho e descrição, e excluída validação. 

Campo {nrRecArqBase} – alterada validação. 

Campo {tpValor} – alteradas descrição e validação, incluídos valores [19, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50] e excluído valor [91]. 

Campo {indIncid} – criado. 

Campo {baseFGTS} – excluído evento de origem e alterada validação. 

Campo {infoBasePerAntE/perRef} – excluído evento de origem. 

Campo {tpValorE} – alteradas descrição e validação, incluídos valores [43, 44, 48, 49, 50] e 
excluído valor [91]. 

Campo {indIncidE} – criado. 

Campo {baseFGTSE} – excluído evento de origem e alterada validação. 

Campo {tpDps} – alteradas descrição e validação, incluídos valores [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 59] e excluídos valores [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]. 

Campo {vrFGTS} – excluído evento de origem e alterada validação. 

Grupo {infoDpsPerAntE} – incluído evento de origem no registro do evento. 

Campo {infoDpsPerAntE/perRef} – excluído evento de origem. 

Campo {tpDpsE} – alterada descrição, incluídos valores [43, 44, 48, 49, 50] e excluídos valores 
[75, 76, 80, 81, 82]. 

Campo {vrFGTSE} – excluído evento de origem e alterada validação. 

TABELAS 
Tabela 01 – incluídos códigos [304, 310, 311, 312] e alterada descrição dos códigos [303, 306, 
307, 410]. 
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Tabela 03 – incluídos códigos [1001, 1216, 1217, 1411, 1412, 1800, 1806, 1807, 1808, 1809, 
1899, 3510, 3511, 4011, 7006, 7007, 7008, 9202, 9207, 9208, 9211, 9212, 9240, 9241, 9242, 
9243, 9244, 9291, 9292, 9293, 9294, 9907], alterada descrição da natureza dos códigos [1099, 
1299, 1629, 6101, 7001, 7002, 9299, 9930, 9931], alterado nome da natureza do código [1000], 
alterados nome e descrição da natureza do código [6129] e incluído término de validade para 
os códigos [1801, 9209, 9210, 9220]. 

Tabela 06 – alterada descrição dos códigos [198, 449]. 

Tabela 09 – incluídas informações referentes ao início e término de validade dos eventos, 
incluídos eventos de código [S-2231, S-2405, S-2410, S-2416, S-2418, S-2420], alterada descri-
ção dos códigos [S-1202, S-1207, S-2190, S-2200, S-2206, S-2298, S-2400] e excluídos eventos 
de código [S-1030, S-1035, S-1040, S-1050, S-1060, S-1080, S-1250, S-1295, S-1300, S-2221, S-
2245, S-2250, S-2260, S-5012]. 

Tabela 11 – incluídas compatibilidades relativas aos códigos de categoria [304, 310, 311, 312]. 

Tabela 18 – incluído código [36], alterada descrição dos códigos [17, 18, 20, 22] e incluído 
término de validade para os códigos [08, 14, 23, 30, 33]. 

Tabela 19 – incluídos códigos [37, 38, 39, 40], alterada descrição dos códigos [21, 22, 23, 24, 25, 
29, 32, 34], alterado início de validade do código [34] e incluído término de validade para os 
códigos [19, 20, 28]. 

Tabela 20 – incluídos códigos [ALD] e [IGP]. 

Tabela 21 – a tabela anterior ("Natureza Jurídica") foi excluída. Em seu lugar, foi criada a tabela 
"Códigos de Incidência Tributária da Rubrica para o IRRF". 

Tabela 23 – a tabela anterior ("Fatores de Riscos do Meio Ambiente do Trabalho") foi excluída. 
Em seu lugar, foi criada a tabela "Relacionamento entre Tipo de Valor do FGTS, Categoria, 
Origem, Código de Incidência do FGTS e Condição". 

Tabela 24 – a tabela anterior ("Codificação de Acidente de Trabalho") foi excluída. Em seu 
lugar, foi criada a tabela "Fatores de Riscos e Atividades - Aposentadoria Especial". 

Tabela 25 – alterada (inclusive o nome da tabela). 

Tabela 26 – alterado nome da tabela e incluído algarismo zero à esquerda dos códigos. 

Tabela 28 – a tabela anterior ("Atividades Perigosas, Insalubres e/ou Especiais") foi excluída. 
Em seu lugar, foi criada a tabela " Treinamentos, Capacitações Exercícios Simulados e Outras 
Anotações". 

Tabela 29 – excluída. 

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM – excluída. 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM – alterada descrição. 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA – excluída. 

REGRA_AFASTAMENTO – alterada descrição. 

REGRA_ALTERA_CATEG – alterada descrição. 

REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO – criada. 

REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA – excluída. 

REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO – criada. 

REGRA_BENEFICIO_RETIFICA_EVENTO_INICIO – criada. 

REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO – criada. 

REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB – alterada descrição. 

REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO – alterada descrição. 

REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada descrição. 

REGRA_CONTROLE_DUPLICIDADE – criada. 
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REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO – excluída. 

REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO – excluída. 

REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO – criada. 

REGRA_EVENTO_POSTERIOR_CAT_OBITO – alterada descrição. 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição. 

REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS – alterada descrição. 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – alterada descrição. 

REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_ESTABELECIMENTO – excluída. 

REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO – excluída. 

REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB – alterada descrição. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO – excluída. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_BENEFICIO_INICIO – criada. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO – criada. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO – excluída. 

REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR – alterada descrição. 

REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO – excluída. 

REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM – alterada descrição. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO – excluída. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_TERMINO – criada. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO – criada. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO – alterada descrição. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO – alterada descrição. 

REGRA_EXISTE_TRABALHADOR – alterada descrição. 

REGRA_EXISTE_VINCULO – alterada descrição. 

REGRA_EXTEMP_REATIVACAO – criada. 

REGRA_FAP_ALERTA – excluída. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCANTARA – excluída. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_NATJURID – criada. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ – excluída. 

REGRA_REATIVACAO_EXCLUSAO_EVENTO – criada. 

REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR – criada. 

REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET – criada. 

REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB – excluída. 

REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_CONTROLE_DUPLICIDADE – excluída. 

REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB – excluída. 
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REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – alterada descrição da alínea c). 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR – alterada descrição. 

REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA – excluída. 

REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO – criada. 

REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO – alterada descrição. 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA – alterada descrição. 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO – alterada descrição. 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC – alterada descrição. 

REGRA_RUBRICA_SIMPLIF_TAB_PADRAO – excluída. 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO – alterada descrição. 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT – excluída. 

REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO – excluída. 

REGRA_TABOPPORTUARIO_VALIDA_OGMO – excluída. 

REGRA_TABRUBR_INCLUSAO – criada. 

REGRA_TOTALIZ_CONTING – excluída. 

REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada descrição. 

REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA – excluída. 

REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO – excluída. 

REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_DT_PGTO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_FAP – excluída. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_MATRICULA – criada. 

REGRA_VALIDA_PROCESSO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS – excluída. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF – alterada descrição. 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada descrição. 
 


