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Sabemos há tempos quanto a obrigatoriedade da Segurança e Saúde no Trabalho no eSocial.  

Com a publicação em 23/10/2020 da Portaria Conjunta Nº 76, que dispõe sobre o cronograma de 

implantação e da Portaria Conjunta Nº 77, que aprova a versão S-1.0 RC do leiaute do Sistema 

Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial), 

ambas de 22/10/2020, mostra que veio para ficar, pois foram assinadas em Cerimônia especial no 

Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do Presidente da República, Ministro da 

Economia, Secretário da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, Ministra da Agricultura, 

Ministro Chefe da Casa Civil, Ministro de Desenvolvimento Regional, Presidente do INSS e outras 

autoridades, demonstrando  a relevância que o assunto requer.  

 

 

 

 

De acordo com o governo, as mudanças no leiaute do sistema simplificam o preenchimento e 

eliminam campos que tomavam desnecessariamente tempo para preenchimento. “O formulário mais 

leve atende às procedentes reivindicações do setor produtivo do país, sem prejuízo da manutenção 

de informações importantes para a continuidade das políticas públicas de trabalho e de previdência”, 

informou o Ministro da Economia na cerimônia. 

De acordo com o cronograma deverão ser enviados os Eventos de SST em 08/06/2021 para o 1º 

Grupo; 08/09/2021 para o Grupo 2º; 10/01/2022 para o Grupo 3º e o 4º Grupo a partir de 11/07/2022.  

O ponto alarmante aqui é: independente do porte ou setor, as empresas precisam adaptar-se o 

quanto antes, criando esta cultura, para posteriormente enviar os eventos que se referem ao SST, 

tudo dentro do prazo e de forma correta.   

Esta adaptação é necessária pois ela será responsável por identificar as lacunas e inconsistências 

que as empresas podem ter deixado antes da implantação. 

Do contrário, as penalidades afetarão significativamente o bolso dos empregadores, em especial 

aqueles que confiam no famoso “jeitinho brasileiro”.  
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As recomendações são: identifique todos os eventos e prazos que precisam ser cumpridos de SST, 

e tenha em mãos o método passo a passo e se antecipe aos prazos e informações necessárias para 

as declarações 

Ter o conhecimento necessário neste momento de transição, é imprescindível! 

Mudanças 

Agora, o CPF passará a ser o único número de identificação do trabalhador, dispensando a referência 

a outros números cadastrais, como, por exemplo, PIS e Pasep. Também foram excluídos os pedidos 

de informações que já constam nas bases do governo, como é o caso do número de RG e da CNH. 

As regras de validação não impedem mais a transmissão de dados, e os impedimentos foram 

substituídos por avisos, evitando a cobrança de multas por atraso na entrega de informações. As 

exigências que não estavam previstas em lei também foram retiradas. 

Ainda de acordo com a pasta, uma parceria do eSocial com as juntas comerciais permitirá o registro 

dos empregados no momento da inscrição da empresa (sem necessidade de ingresso em novo login 

ou sistema).  

Já os módulos de empregador doméstico e microempreendedor individual passaram por 

transformações de facilitação que incluem a alteração da linguagem, existência de um assistente 

virtual e lançamento automático do 13º salário. Em agosto, foi lançado o aplicativo do empregador 

doméstico, que permite a este fechar a folha de pagamento de seu empregado em apenas alguns 

cliques no próprio smartphone. 

O novo sistema segue as seguintes premissas: 

Foco na desburocratização: substituição das obrigações acessórias 

Não solicitação de dados já conhecidos 

Eliminação de pontos de complexidade 

Modernização e simplificação do sistema 

Integridade e continuidade da informação 

Respeito pelo investimento feito por empresas e profissionais 

O que muda no eSocial Simplificado: 

Redução do número de eventos; 

Expressiva redução do número de campos do leiaute, inclusive pela exclusão de informações 

cadastrais ou constantes em outras bases de dados (ex.: FAP); 

Ampla flexibilização das regras de impedimento para o recebimento de informações (ex.: alteração 

das regras de fechamento da folha de pagamento – pendências geram alertas e não erros); 

Facilitação na prestação de informações destinadas ao cumprimento de obrigações fiscais, 

previdenciárias e depósitos de FGTS; 

Utilização de CPF como identificação única do trabalhador (exclusão dos campos onde era exigido o 

NIS); 

Simplificação na forma de declaração de remunerações e pagamentos. 
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O eSocial Simplificado substituirá diversas obrigações acessórias hoje existentes, e sua integração 

com outros sistemas permitirá ampliar o ritmo de substituições. Dentre as obrigações já substituídas, 

temos o CAGED, a anotação da Carteira de Trabalho (que passou a ser 100% digital para as 

empresas), Livro de Registro de Empregados, além da RAIS para empresas que já prestam 

informações de folha de pagamento. E muitas outras serão substituídas em breve: CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), CD – Comunicação de Dispensa; PPP – Perfil 

Profissiográfico Previdenciário; DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; 

MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais; Folha de pagamento; GRF – Guia de Recolhimento 

do FGTS. 

Documentação Técnica  

Com o lançamento do novo sistema de escrituração, foi disponibilizado para os desenvolvedores de 

software o novo leiaute do eSocial Simplificado versão S-1.0 RC (Release Candidate), Portaria 

Conjunta Nº 77, a versão final com ajustes e os esquemas XSD têm previsão de publicação no 

próximo dia 10/11. 

A Portaria Conjunta nº 76 e 77, entram em vigor em 1º de novembro de 2020. 

 

Aproveitem para regularizar a tua Empresa. Faça contato! 

Lembre-se não adianta ter a ferramenta (Software) se não houver processos e pessoas capacitadas 

para extrair o melhor dele, vindo contribuir na elaboração e implementação do eSocial e GRO / PGR! 

1º Mapear os processos da empresa; 

2º Identificar oportunidades de melhorias, inconformidades e gargalos; 

3º Resolver estas oportunidades, inconformidades e gargalos; 

4º Padronizar e documentar os processos (Fluxos, Normas, Procedimentos); 

5º Treinar as partes envolvidas. 

Após estas etapas, podemos partir para a automatização de alguns processos ou etapas dos 

processos, e é aí que o software entra. 
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Fonte: Agência Brasil, Correio Braziliense e Folha Press  
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