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1. Objetivo 
 

Esta Nota de Documentação Evolutiva - NDE tem como objetivo disponibilizar o leiaute dos eventos 

relativos a Órgãos/Entes do Poder Público, cuja obrigatoriedade tem início a partir de janeiro de 2019, de 

acordo com o cronograma de implantação do eSocial. 

2. Previsão de implantação 
 

• Ambiente de produção restrita: 05/11/2018. 

• Ambiente de produção: 14/01/2019. 

3. Leiautes, Tabelas e Regras de validação referentes às alterações 
 

• Leiautes: Anexo I da NDE nº 02/2018. 

• Tabelas: Anexo II da NDE nº 02/2018. 

• Regras de validação: Anexo III da NDE nº 02/2018. 

4. Alterações introduzidas 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 
Todos os eventos 
(exceto S-1260)* 

Campo {ideEmpregador/nrInsc} – alterada descrição. 

S-1000 

Grupos {infoEFR} – alterada condição. 

Excluídos os grupos {infoEnte} e respectivos campos. 

Campos {nrSiafi} – excluídos. 

Campos {indUGRPPS} – criados. 

Campos {esferaOP} – criados. 

Campos {poderOP} – criados. 

Campos {vrTetoRem} – criados. 

Campos {ideEFR} – alterado registro pai. 

Campos {cnpjEFR} – alterado registro pai. 

Campos {infoEFR/indRPPS} – criados. 

Campos {infoEFR/prevComp} – criados. 

S-1010 

Criados os grupos {ideProcessoCPRP} e respectivos campos. 

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

Campos {codIncIRRF} – alterada descrição dos valores [63, 64] e incluídos valores [65, 66]. 

Campos {codIncCPRP} – criados. 

Campos {tetoRemun} – criados. 

S-1030 
Campos {codCBO} – alterada descrição. 

Campos {codCarreira} – criados. 

S-1035 Campos {dtLeiCarr} – alterada ocorrência. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campos {sitCarr} – alterada ocorrência. 

S-1070 Campos {indMatProc} – incluído valor [9]. 

S-1200 

Campo {remunPerApur/itensRemun/codRubr} – excluída validação da alínea a) [as antigas alíneas b) 
e c) se tornaram alíneas a) e b), respectivamente]. 

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

Campo {remunPerAnt/itensRemun/codRubr} – excluída validação da alínea a) [as antigas alíneas b) 
e c) se tornaram alíneas a) e b), respectivamente]. 

S-1202 

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

Grupo {procJudTrab} – inserido campo {codSusp} como chave e alterada descrição no registro do 
evento. 

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

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

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

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

Excluído o grupo {infoSaudeColet} e respectivos campos e subgrupos. 

Grupo {ideADC} – retirados campos {dtLei, nrLei} da chave, inseridos campos {dtAcConv, tpAcConv, 
compAcConv, dtEfAcConv} como chave e alterada descrição. 

Grupo {ideADC/idePeriodo/ideEstab} – inseridos campos {tpInsc, nrInsc} como chave e alterados 
ocorrência e descrição no resumo dos registros. 

Grupo {remunPerAnt} – retirado campo {codCateg} da chave e alteradas ocorrência e descrição. 

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

Grupo {evtRmnRPPS} – incluídas regras de validação. 

Campo {nisTrab} – alterada ocorrência. 

Campo {qtdDepFP} – excluído. 

Campo {tpTrib} – excluídos valores [2, 3, 4] e incluído valor [5]. 

Campo {nrProcJud} – alterada descrição. 

Campo {codSusp} – alterada descrição. 

Campo {dmDev/codCateg} – criado. 

Campo {remunPerApur/codCateg} – excluído. 

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

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

Campo {dtLei} – excluído. 

Campo {nrLei} – excluído. 

Campo {dtEf} – excluído. 

Campo {dtAcConv} – criado. 

Campo {tpAcConv} – criado. 

Campo {compAcConv} – criado. 

Campo {dtEfAcConv} – criado. 

Campo {dsc} – criado. 

Campo {remunPerAnt/codCateg} – excluído. 

Campo {remunPerAnt/itensRemun/codRubr} – alterada validação. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1207 

Alterado o nome do evento. 

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

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

Grupo {ideBenef} – alterada descrição. 

Criado o grupo {procJudTrab} e respectivos campos. 

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

Excluído o grupo {itens} e respectivos campos. 

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

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

Campo {cpfBenef} – incluída validação. 

Campo {tpBenef} – excluído. 

Campo {nrBenefic} – excluído. 

Campo {nrBeneficio} – criado. 

S-1210 

Alterado o nome do evento. 

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

Campo {tpPgto} – alterada descrição do valor [6]. 

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

Campo {detPgtoBenPr/perRef} – alterada descrição (inclusive validação). 

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

Campo {detPgtoBenPr/infoPgtoParc/codRubr} – alterada validação da alínea b). 

Campo {tpBcIRRF} – alterada descrição dos valores [63, 64] e incluídos valores [65, 66]. 

S-1299 Campo {evtRemun} – alterada validação. 

S-2200 

Excluído o grupo {infoDecJud} e respectivo campo. 

Grupo {sucessaoVinc} – alterada condição. 

Criado o grupo {cessao} e respectivo campo. 

Campo {sexoDep} – criado. 

Campo {depFinsPrev} – criado. 

Campo {tpRegTrab} – alterada descrição. 

Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

Campo {indProvim} – alterada descrição. 

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

Campo {dtNomeacao} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {dtPosse} – alteradas ocorrência e validação. 

Campo {dtExercicio} – alterada validação. 

Campo {dtIngSvPub} – criado. 

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

Campo {indTetoRGPS} – criado. 

Campo {indAbonoPerm} – criado. 

Campo {dtIniAbono} – criado. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campo {indParcRemun} – criado. 

Campo {dtIniParc} – criado. 

Campo {dtIngrCargo} – criado. 

Campo {codCarreira} – excluído. 

Campo {dtIngrCarr} – alterada descrição (inclusive validação). 

Campo {tpContr} – alterada ocorrência e incluída validação. 

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

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

S-2205 
Campo {sexoDep} – criado. 

Campo {depFinsPrev} – criado. 

S-2206 

Alterado o nome do evento. 

Grupo {evtAltContratual} – alterada descrição. 

Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

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

Campo {indTetoRGPS} – criado. 

Campo {indAbonoPerm} – criado. 

Campo {indParcRemun} – criado. 

Campo {codCarreira} – excluído. 

Campo {dtIngrCarr} – excluído. 

Campo {tpContr} – alterada ocorrência e incluída validação. 

Campo {mtvAlter} – incluídos valores [4, 5]. 

S-2230 Grupo {infoCessao} – alterada condição. 

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

S-2298 
Alterado o nome do evento. 

Campo {tpReint} – alterada descrição. 

S-2299 

Grupo {sucessaoVinc} – alterada condição.  

Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

Grupos {infoAgNocivo} – alteradas ocorrência e condição. 

Campo {mtvDeslig} – alterada validação. 

Campo {pensAlim} – alteradas ocorrência e descrição e incluída validação. 

Campo {indCumprParc} – alterada ocorrência e incluída validação. 

Campos {codRubr} – alterada validação. 

S-2300 

Grupo {cargoFuncao} – alterada condição. 

Grupo {infoTrabCedido} – alteradas condição e descrição. 

Campo {sexoDep} – criado. 

Campo {depFinsPrev} – criado. 

Campo {dtInicio} – incluída alínea f) e alterada descrição da alínea g) [antiga alínea f)]. 

Campo {infoTrabCedido/categOrig} – alterada descrição e incluída validação. 

Campo {cnpjCednt} – alterada descrição (inclusive validação). 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

Campo {matricCed} – alterada descrição. 

Campo {dtAdmCed} – alterada descrição. 

Campo {tpRegTrab} – alterada descrição. 

Campo {tpRegPrev} – alterada descrição. 

Campo {infOnus} – alteradas ocorrência e descrição e incluídos valor [4] e validação. 

Campo {indRemunCargo} – criado. 

S-2306 
Grupo {cargoFuncao} – alterada condição. 

Criado o grupo {infoTrabCedido} e respectivo campo. 

S-2399 
Grupo {verbasResc} – alterada condição. 

Campos {codRubr} – excluída validação da alínea a) [as antigas alíneas b) e c) se tornaram alíneas a) 
e b), respectivamente]. 

S-2400 
O evento anterior ("Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS") foi excluído. Em seu lugar, foi 
criado o evento "Cadastro de Beneficiários - Entes Públicos - Início". 

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

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

S-2416 Evento criado para prestação de informações referentes ao alteração de benefícios. 

S-2420 Evento criado para prestação de informações referentes ao término de benefícios. 

TABELAS 

Tabela 01 – incluídos códigos [304, 310] e alterada descrição dos códigos [303, 306, 307, 410]. 

Tabela 03 – incluídos códigos [1001, 1411, 1412, 1899, 4011, 7006, 7007, 7008, 9291, 9292, 9907, 
9909] e alterada descrição dos códigos [1000, 7001, 7002, 9930, 9931]. 

Tabela 09 – incluídos eventos de código [S-1065, S-2231, S-2245, S-2405, S-2410, S-2416, S-2420], 
alterada descrição dos códigos [S-1207, S-1210, S-2206, S-2298, S-2400] e excluído evento de 
código [S-2241]. 

Tabela 11 – incluída compatibilidade referente aos códigos de categoria [304, 310]. 

Tabela 18 – incluídas informações referentes ao início e término de vigência dos motivos (inclusive 
com informação de término de vigência em 31/12/2018 para os códigos [14, 23]) e alterada 
descrição do código [22]. 

Tabela 19 – incluídas informações referentes ao início e término dos motivos (inclusive com 
informação de término de vigência em 31/12/2018 para os códigos [18, 19, 20, 28]), incluídos 
códigos [36, 37, 38, 39] e alterada descrição dos códigos [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32]. 

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

Tabela 25 – alterada. 

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

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM – alterada descrição. 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM – alterada descrição. 

REGRA_ALTERA_TIPO_BENEFICIO – criada. 

REGRA_BENEFICIO_ATIVO_NA_DTEVENTO – criada. 

REGRA_BENEFICIO_RETIFICA_EVENTO_INICIO – criada. 

REGRA_BENEFICIO_VALIDA_NUMERO – criada. 

REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO – alterada descrição. 

REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR – alterada descrição. 

REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO – alterada descrição. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

REGRA_EVENTOS_EXTEMP – alterada descrição do item b2). 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – alterada descrição dos itens 1 e 1.1. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_BENEFICIO_INICIO – criada. 

REGRA_EXCLUI_EVENTO_CESSAO – criada. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_BENEFICIO_INICIO – criada. 

REGRA_EXISTE_EVENTO_CESSAO – criada. 

REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_BENEFICIO_EXISTENTE_RET – criada. 

REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – alterada descrição da alínea c). 

REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO – incluída alínea i) e alterada descrição do parágrafo 
inicial e da alínea f). 

REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO – alterada descrição. 

REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET – alterada descrição do item 2) da alínea A) e da alínea B). 

REGRA_RETIFICA_MESMO_BENEFICIO – criada. 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO – alterada descrição. 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_REGIME_PREV – alterada descrição. 

REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO – alterada descrição. 

REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_DT_PGTO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – incluído item b3) e alterada descrição dos itens a), b), b1) 
e b2). 

REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF – alterada descrição. 

REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO – alterada descrição. 
 

* Os eventos que somente tiveram alteração na descrição do campo {ideEmpregador/nrInsc} não constam no 
Anexo I desta NDE (alteração análoga à de outros eventos constantes desse anexo). 
 


