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COMUNICADO IMPORTANTE  

 
E-SOCIAL - NOVO CRONOGRAMA 

 
Foi publicada a Portaria nº 1.419, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de 23/12/2019, que 
consolidou o cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).  
 
As datas alteradas estão destacadas (em vermelho) na tabela abaixo. Observem que na 3ª fase do GRUPO 
03 houve um escalonamento que será definido de acordo com o último dígito do CNPJ. 

 
GRUPOS Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Entidades 
empresariais com 
faturamento em 
2016 maior que 
R$ 78  milhões 

08/01/2018 
Informações das 
empresas. 

01/03/2018 
Informações dos 
trabalhadores (não 
periódicos). 

01/05/2018 
Folhas de 
pagamento. 

08/09/2020 
Segurança e 
saúde no trabalho 
(SST) 
 

Entidades 
empresariais com 
faturamento em 
2016 de até R$ 78 
milhões e que não 
estejam no 
Simples. 
 

16/07/2018 
Informações das 
empresas.  
 

10/10/2018 
Informações dos 
trabalhadores (não 
periódicos). 

10/01/2019 
Folhas de 
pagamento. 

08/01/2021 
Segurança e saúde 
no trabalho (SST) 
 

Empregadores do 
Simples, 
empregadores 
pessoa física 
(exceto 
doméstico), 
produtor rural 
PF e entidades 
sem fins 
lucrativos. 
 

10/01/2019 
Informações dos 
órgãos e pessoas 
físicas. 

10/04/2019 
Informações dos 
trabalhadores e 
seus vínculos com 
as empresas 
(eventos não 
periódicos). 

08/09/2020 
Folhas de 
pagamento. 
Fatos ocorridos a 
partir de 1º/09/20. 
Final do CNPJ: 
0, 1, 2 ou 3. 

08/10/2020 
Fatos ocorridos a 
partir de 1º/10/20. 
Final do CNPJ: 
4, 5, 6 ou 7. 

09/11/2020 
Fatos ocorridos a 
partir de 1º/11/20. 
Final do CNPJ: 8 
ou 9 

08/07/2021 
Segurança e saúde 
no trabalho (SST) 
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Órgãos públicos 
e organizações 
internacionais 
 

08/09/2020 
Informações dos 
órgãos. Cadastros 
dos empregadores 
e tabelas. 
(S 1000 a S 1070) 

 
08/03//2021 

(S 1010) 

09/11/2020 
Informações dos 
servidores e seus 
vínculos com os 
órgãos (eventos 
não periódicos), e 
as pessoas físicas 
quanto aos seus 
empregados. 

10/05/2021 
Folhas de 
pagamento 
 

10/01/2022 
Segurança e saúde 
no trabalho (SST) 
 

Entes Públicos de 
âmbito estadual e 
o Distrito Federal 

Abr/2021 Ato específico 
será publicado 

Ato específico 
será publicado 

08/07/2022 

Entes Públicos de 
âmbito 
Municipal 

Nov/ 2021 Ato específico 
será publicado 

Ato específico 
será publicado 

09/01/2023 


