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TRABALHISTA /  PREVIDENCIÁRIO Nº 12/2019 

 

I.  TRABALHISTA 

 

1.     CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO e-SOCIAL 

 
A Portaria SEPRT nº 1.419, de 23.12.2019 dispôs sobre a 

atualização do cronograma de implantação do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). 

 
Importante lembrar quanto ao conceito dos Grupos 

conforme destacamos abaixo:  
 

1º 
Grupo 

Compreende as entidades empresariais com 
faturamento no ano de 2016 acima de R$ 
78.000.000,00. 

2º 
Grupo 

Entidades empresariais com faturamento no ano de 
2016 de até R$ 78.000.000,00 e que não sejam 
optantes pelo Simples Nacional em 01/07/2018. 

3º 
Grupo 

Empregadores optantes pelo Simples Nacional, 
empregadores pessoa física (exceto doméstico), 
produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos 

4º 
Grupo 

Entes públicos e organizações internacionais. 

 
 
1   -  Obrigatoriedade do envio eventos S-1200 e S-1299 (folha de 

pagamento) das empresas do Grupo 3, conforme 
cronograma abaixo: 

 
a)  a partir das 8 (oito) horas de 8 de setembro de 2020, 

referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de 
setembro de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último 
dígito do CNPJ básico termine com "0", "1", "2" ou "3"; 

 
b)  a partir das 8 (oito) horas de 8 de outubro de 2020, 

referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de outubro 
de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último dígito do 
CNPJ básico termine com "4", "5", "6" ou "7";   

 
c)  a partir das 8 (oito) horas de 9 de novembro de 2020, 

referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de 
novembro de 2020 pelas pessoas jurídicas cujo último 
dígito do CNPJ básico termine com "8" ou "9" e pelas 
pessoas físicas. 

 

 

 

 
2   -  A prestação das informações dos eventos S-2210, S-

2220 e S-2240, relativos à Saúde e Segurança do 
Trabalhador - SST, deverá ocorrer conforme 
cronograma a seguir: 

 
I    -  a partir das 8 (oito) horas de 8 de setembro de 

2020, pelos empregadores e contribuintes a que 
se refere o 1º Grupo; 

 
II   -  a partir das 8 (oito) horas de 8 de janeiro de 2021, 

pelos empregadores e contribuintes a que se 
refere o 2º Grupo; 

 
III  -  a partir das 8 (oito) horas de 8 de julho de 2021, 

pelos empregadores e contribuintes a que se 
refere o 3º Grupo; 

 
IV  -  a partir das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 

2022, pelos empregadores e contribuintes a que 
se refere o 4º grupo; 

 
V   -  a partir das 8 (oito) horas de 8 de julho de 2022, 

pelos empregadores e contribuintes a que se 
refere o inciso V do caput (5º grupo); e 

 
VI  -  a partir das 8 (oito) horas de 9 de janeiro de 2023, 

pelos empregadores e contribuintes a que se 
refere o inciso VI do caput (6º grupo); 

 
 
 

PAULO FLORES 
Área Trabalhista 

TC-CRC 52.870 
 
 
 
 
Visite nosso site www.confidor.com.br e pesquise os 
Informativos e indicadores. 

http://www.confidor.com.br/

