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1. Objetivo 
 

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

referentes a imposto de renda e processo trabalhista, assim como alguns ajustes pontuais, conforme 

cronograma de implantação do eSocial a ser divulgado. 

2. Previsão de implantação 
 

As datas de implantação nos ambientes de produção restrita e produção serão divulgadas oportunamente. 

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

• Leiautes: Anexo I da NDE nº 03/2019. 

• Tabelas: Anexo II da NDE nº 03/2019. 

• Regras de validação: Anexo III da NDE nº 03/2019. 

4. Alterações introduzidas nesta versão 
 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1000 

Grupos {infoComplementares} – alteradas ocorrência e condição. 

Grupos {situacaoPJ} – alterada condição. 

Criados os grupos {repFalec} e respectivos campos. 

Campos {indPAT} – criados. 

Campos {indSitPF} – alterada descrição do valor [1], excluído valor [2] e incluída validação. 

S-1010 
Grupos {ideProcessoIRRF} – alterada condição. 

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

S-1200 Campo {dmDev/codCateg} – alterada validação. 

S-1200, S-2299 e 
S-2399 

Grupo {infoSaudeColet} – alteradas condição e descrição. 

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

Campo {ideDmDevol} – criado. 

Campo(s) {codRubr} – alterada validação. 

Campo {regANS} – alterada ocorrência. 

Campo {vrPgTit} – alterada descrição. 

Campo {cpfDep} – alterada ocorrência, excluída alínea a) e realinhadas antigas alíneas b) e c). 

Campo {detPlano/dtNascto} – alteradas ocorrência e descrição. 

Campo {vlrPgDep} – alterada descrição. 

S-1210 

Grupo {infoPgto} – inseridos campos {classPgto} e {indResBr} como chave e alterada descrição. 

Grupo {detPgtoFl} – alteradas condição e descrição. 

Criados os grupos {infoSaudeColet}, seus subgrupos ({detOper} e {detPlano}) e respectivos campos. 

Criados os grupos {prevCompl} e respectivos campos. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-1210 

Grupos {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim} e {detRubrFer/penAlim} – alteradas condição e descrição, e 
incluída validação. 

Criados os grupos {detPgtoFl/infoPgtoParc/penAlim}, {infoPgtoAnt/penAlim}, {infoProcTrab/penAlim} 
e {infoPgtoSuced/penAlim}, e respectivos campos. 

Criados os grupos {infoRRA} e {infoRRA/ideAdv}, e respectivos campos. 

Excluído o grupo {detPgtoBenPr}, seus subgrupos ({retPgtoTot} e {infoPgtoParc}) e campos. 

Grupo {detPgtoFer} – alteradas condição e descrição. 

Grupo {detRubrFer} – alterada descrição. 

Criado o grupo {detDevol} e respectivos campos. 

Grupo {detPgtoAnt} – inserido campo {indRRA} como chave e alterada descrição. 

Criados os grupos {detProcTrab} e {detProcTrab/infoProcTrab}, e respectivos campos. 

Criados os grupos {detPgtoSuced}, {detPgtoSuced/idePeriodo} e {detPgtoSuced/idePeriodo/ 
infoPgtoSuced}, e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoPgtoExt} e respectivos campos. 

Criado o grupo {infoReembMed}, seus subgrupos ({detReembTit}, {infoReembDep} e 
{infoReembDep/detReembDep}) e respectivos campos. 

Campo {ideBenef/cpfBenef} – alterada validação das alíneas a) e b). 

Campo {tpPgto} – incluídos valores [4, 8, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Campos {classPgto}, {obsPgto} e {nrProcJud} – criados. 

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

Campo {indPgtoTt} – alterada descrição e incluída validação. 

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

Campos {indRRA} – criados. 

Campo {detPgtoFl/retPgtoTot/codRubr} – alterada descrição (inclusive validação). 

Campos {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim/cpfBenef} e {detRubrFer/penAlim/cpfBenef} – alterada 
descrição. 

Campos {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim/dtNasctoBenef} e {detRubrFer/penAlim/dtNasctoBenef} – 
alterada descrição (inclusive validação). 

Campos {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim/nmBenefic} e {detRubrFer/penAlim/nmBenefic} – alterada 
ocorrência e incluída validação. 

Campos {detPgtoFl/retPgtoTot/penAlim/relDepend} e {detRubrFer/penAlim/relDepend} – criados. 

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

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

Campo {ideRecFer} – criado. 

Campo {detRubrFer/codRubr} – alterada validação. 

Campos {infoPgtoAnt/codRubr}, {infoPgtoAnt/ideTabRubr}, {infoPgtoAnt/vrRubr} e 
{infoPgtoAnt/dtLaudo} – criados. 

Campo {infoPgtoAnt/tpBcIRRF} – alterados tipo, ocorrência, tamanho e descrição, e incluída 
validação. 

Campo {infoPgtoAnt/vrBcIRRF} – alteradas ocorrência e validação. 

Campos {dscLograd} e {nmCid} – alterada ocorrência. 

Campos {estProv} e {fone} – criados. 

S-2200 Campo {indAdmissao} – alterada descrição do valor [3]. 

S-2200 e S-2300 Criado o grupo {infoProcTrab} e respectivo campo. 
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LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

S-2298 Campo {indPagtoJuizo} – alterada ocorrência e incluída validação. 

S-2300 Campo {indProcTrab} – criado. 

S-2399 Campo {nrProcTrab} – criado. 

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-5002 

Grupo {infoIrrf} – alterada ocorrência e inseridos campos {paIR}, {tpPgto} e {indRRA} como chave. 

Excluído o grupo {idePgtoExt}, seus subgrupos ({idePais} e {endExt}) e campos. 

Campos {paIR}, {tpPgto}, {classPgto} e {indRRA} – criados.  

Campos {codCateg} e {indResBr} – alterada descrição. 

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

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

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

Campo {tpCR} – alterada descrição. 

Campo {vrIrrfDesc} – alterada descrição. 

S-5012 

Criado o grupo {perApurIR} e respectivo campo. 

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

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

Campo {vrCR} – alterada validação. 

TABELAS 

Tabela 09 – incluídos eventos de código [S-2500] e [S-2501]. 

Criada a Tabela 30, referente a códigos de incidência tributária da rubrica para o IRRF. 

Criada a Tabela 31, referente a formas de tributação para rendimentos de beneficiário no exterior. 

Criada a Tabela 32, referente a Códigos de Receita relativos a contribuições sociais decorrentes de 
processo trabalhista. 

REGRAS 

REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA – alterada descrição. 

REGRA_BASES_PROC_TRAB – criada e incluída no evento S-2500. 

REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR – alterada descrição. 

REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO – alterada descrição do item 1. 

REGRA_IR_NEGATIVO – criada e incluída no evento S-1210. 

REGRA_REMUN_DESC_NEGATIVO – criada e incluída no evento S-1200 (grupo {evtRemun}) e nos 
eventos S-2299 e S-2399 (grupo {verbasResc}). 

REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO – alterada descrição. 

REGRA_UNICIDADE_CONTRATUAL – criada e incluída no evento S-2500. 

REGRA_VALIDA_DT_PGTO – alterada descrição. 

REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG – alterada descrição da alínea b1). 

REGRA_VALIDA_PROC_TRAB – criada e incluída no evento S-2500. 

REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS – incluída alínea c). 
 


