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1. Introdução 

O Decreto nº 8.373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Trata-se de instrumento de unificação da prestação 
das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 
e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição. 

A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma disciplinada pelos órgãos ou 
entidades partícipes, a obrigação de entrega das mesmas informações em outros formulários e 
declarações a que estão sujeitos. 

2. Cronograma de Implementação do Esocial   

A Portaria Conjunta SEPRT/RFB 76/2020 e a Portaria Conjunta SEPRT/RFB 77/2020, ambas 
de 22 de setembro de 2020 estabeleceram, respectivamente, o novo cronograma de 
implementação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas - eSocial e aprovou a versão S-1.0 RC do leiaute do Sistema Simplificado do 
eSocial.  

O desenvolvimento do eSocial Simplificado estava previsto no art. 16 da Lei nº 13.874/19 e 
entrará em operação a partir de maio/2021, dando prazo para as empresas se adaptarem às 
mudanças.  

A portaria Conjunta SEPRT/RFB 76/2020 traz o seguinte cronograma: 

Implementação do eSocial Dividido em Grupos 

(Portaria Portaria Conjunta SEPRT/RFB 76/2020) 

Grupos Características Legislação 

1º Grupo 

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

Estas entidades são aquelas integrantes do grupo dois do 
Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018. 

Art. 2º, inciso I 
da Portaria Conjunta 
SEPRT/RFB 76/2020 

2º Grupo 

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

Art. 2º, inciso II e 
alínea "b" da Portaria 
Conjunta 
SEPRT/RFB 76/2020 



Estas entidades também são aquelas integrantes do 
grupo dois do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 
1.863/2018, exceto as do Grupo 1 acima. 

3º Grupo 

Empregadores optantes pelo Simples Nacional, que 
constem nessa situação no CNPJ em 01/07/2018, 
empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor 
rural PF e entidades sem fins lucrativos. 

Art. 2º, inciso 
II, alínea "a" e o 
inciso III da Portaria 
Conjunta 
SEPRT/RFB 76/2020 

4º Grupo 

Órgãos Públicos e Organizações Internacionais Entes 
públicos - Âmbito Federal 

Entes públicos integrantes do "Grupo 1 - Administração 
Pública" e as organizações internacionais e instituições 
integrantes do "Grupo 5 - Organizações Internacionais e 
Outras Instituições Extraterritoriais", ambos do Anexo 
V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018. 

Art. 2º, inciso IV 
da Portaria Conjunta 
SEPRT/RFB 76/2020 

Obs.: 

1. O faturamento de R$ 78.000.000,00 mencionado para o 1º grupo compreende o total 
da receita bruta, nos termos do art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977, auferida no ano-calendário 
de 2016 e declarada na escrituração contábil Fiscal (ECF) relativa ao ano calendário de 2016. 

2. Para classificação no 2º ou no 3º grupo, o eSocial verificará a situação de opção pelo 
Simples Nacional em 1º de julho de 2018. Empresas constituídas após essa data, com opção 
pelo Simples Nacional, também entrarão no 3º grupo.  

3. Não integram o grupo dos empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o eSocial, nos 
termos do 1º grupo, as entidades cuja natureza jurídica se enquadrem nos seguintes grupos do 
Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018:  

a) Grupo 1 - Administração Pública;  

b) Grupo 4 - Pessoas Físicas; e  

c) Grupo 5 - Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais.  

De acordo com a Portaria Conjunta SEPRT/RFB 76/2020, a data de início para o cumprimento 
das obrigações, para cada grupo de empresas, será divido em 4 fases específicas 
(faseamento), podendo ainda (cada fase) ser exigida em datas distintas, considerando o tipo de 
evento a ser enviado ou por dígito final do CNPJ básico, conforme tabelas descritas nos 
respectivos grupos abaixo demonstrados:  

GRUPOS DO ESOCIAL E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS 
EM CADA FASE 

Grupos Eventos do eSocial por Fase de Envio Prazo 

 Grupo 
1 

Compreende as entidades empresariais com faturamento no ano de 
2016 acima de R$ 78.000.000,00. Estas entidades são aquelas 
integrantes do grupo dois do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 
1.863/2018. 

Fase 1 – Cadastro do Empregador e Tabelas 
(S-1000 a S-1080) 

Janeiro a 
Fevereiro/2018 

(08/01/2018) 

Fase 2 – Cadastro dos Trabalhadores e 
Eventos não Periódicos (S-2190 a S-2399) 

Março a Abril/2018 



(01/03/2018) 

Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos - S-1200 
a S-1299) e EFD-Reinf (*) 

Maio/2018 

(01/05/2018) 

Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP para 
Contribuições Previdenciárias) 

Agosto/2018 

Fase 4 – DCTFWeb (Nova GRFGTS - Fim da 
GFIP para GRF e GRRF) 

A definir 

Fase 5 – Eventos SST (S-2210, S-2220 e S-
2240) 

Junho/2021 

(08/06/2021) 

 

Obs.: 

1. DCTFWeb - Todas as empresas do Grupo 1 estão obrigadas à DCTFWeb para fins de 
substituição da GFIP para Contribuições Previdenciária a partir de Agosto/2018, conforme 
dispõe o art. 19º, § 1º, inciso I da Instrução Normativa RFB 2.005/2021. 

2. EFD-Reinf - Conforme dispõe o art. 2º, § 1º, inciso I da Instrução Normativa RFB 
1.701/2017, a obrigatoriedade da entrega da EFD-Reinf para as empresas do Grupo 1 é a 
partir de 1º de maio de 2018, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data.  

Grupo 
2 

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. 

Estas entidades também são aquelas integrantes do grupo dois do Anexo 
V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, exceto as do Grupo 1 
acima. 

Fase 1 – Cadastro do Empregador e 
Tabelas (S-1000 a S-1080) 

Julho/2018 

(16/07/2018) 

Fase 2 – Cadastro dos Trabalhadores e 
Eventos não Periódicos (S-2190 a S-2399) 

Outubro/2018 

(10/10/2018) 

Fase 3 – Eventos de Folha (Periódicos S-
1200 a S-1299) e EFD-Reinf (*) 

Janeiro/2019 

(10/01/2019) 

Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP 
para Contribuições Previdenciárias) 

Abril/2019 

Faturamento 

> a R$ 4,8 
milhões 

Julho/2021 

Faturamento 

< que R$ 4,8 
milhões 

Fase 4 – DCTFWeb (Nova GRFGTS - Fim 
da GFIP para GRF e GRRF) 

A definir 

Fase 5 – Eventos SST (S-2210, S-2220 e 
S-2240) 

Setembro/2021 

(08/09/2021) 

 

Obs.: 



1. DCTFWeb - Todas as empresas do Grupo 2 estariam obrigadas à DCTFWeb (Substituição 
da GFIP para Contribuições Previdenciárias) já a partir da competência Abril/2019. Com a 
alteração estabelecida pela IN RFB 1.884/2019, mantida pela Instrução Normativa RFB 
2.005/2021, o prazo para envio da DCTFWeb foi dividido em dois (com base no faturamento), 
conforme abaixo: 

1) Abril/2019 – para as empresas do Grupo 2 que faturaram igual ou ACIMA de R$ 
4,8 milhões em 2017 e as que constam como optantes pelo Simples Nacional no 
CNPJ em 1º de julho de 2018, conforme dispõe o art. 19º, § 1º, inciso II da Instrução 
Normativa RFB 2.005/2021. 

2) Julho/2021 – para as empresas do Grupo 2 não optantes do Simples Nacional e 
que faturaram ATÉ R$ 4,8 milhões em 2017, conforme dispõe o art. 19º, § 1º, inciso 
III da Instrução Normativa RFB 2.005/2021. Estas empresas estarão obrigadas ao 
mesmo prazo das empresas do Grupo 3 (Simples Nacional). 

2. EFD-Reinf - Conforme dispõe o art. 2º, § 1º, inciso II da Instrução Normativa RFB 
1.701/2017, (alterada pelas IN RFB 1.767/2017, IN RFB 1.842/2018 e IN RFB 
1.900/2019), a obrigatoriedade da entrega da EFD-Reinf para as empresas do Grupo 2 
(exceto as optante pelo Simples Nacional em 1º de julho de 2018) é a partir de 10 de 
janeiro de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019. 

Portanto, para saber se a empresa do Simples está obrigada a cumprir o prazo da entrega da 
EFD-Reinf prevista no 2º Grupo ou no 3º Grupo, basta verificar a data de corte (opção pelo 
Simples Nacional em 01/07/2018), conforme abaixo: 

1) Se em 01/07/2018 a empresa NÃO constava no CNPJ como Simples Nacional (era 
do Lucro Presumido), o prazo da obrigatoriedade da EFD-Reinf é o do 2º Grupo 
(Janeiro/2019); 

2) Se em 01/07/2018 a empresa constava no CNPJ como Simples Nacional, o prazo da 
obrigatoriedade da EFD-Reinf é o do 3º Grupo (a partir de 10 de maio de 2021, 
conforme art. 2º, § 1º, inciso III da Instrução Normativa RFB 1.701/2017). 

Grupo 3 

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

Fase 1 – Cadastro do Empregador e Tabelas (S-
1000 a S-1080) 

Janeiro/2019 

(10/01/2019) 

Fase 2 – Cadastro dos Trabalhadores e Eventos 
não Periódicos (S-2190 a S-2399) 

Abril/2019 

(10/04/2019) 

Fase 3 –Eventos de Folha (Periódicos S-1200 a S-
1299) e EFD-Reinf (*) 

Maio/2021 

(10/05/2021) 

Fase 4 – DCTFWeb (Substituição da GFIP para 
Contribuições Previdenciárias) 

Julho/2021 

Fase 4 – DCTFWeb (Nova GRFGTS - Fim da GFIP 
para GRF e GRRF) 

A definir 

Fase 5 – Eventos SST (S-2210, S-2220 e S-2240) 

Janeiro/2022 

(10/01/2022) 

 

 



Obs.: 

1. DCTFWeb - Todas as empresas do Grupo 3 estão obrigadas à DCTFWeb para fins de 
substituição da GFIP para Contribuições Previdenciária a partir de Julho/2021, conforme dispõe 
o art. 19º, § 1º, inciso III da Instrução Normativa RFB 2.005/2021. Enquadram-se no grupo 3 da 
DCTFWeb as empresas com faturamento inferior a R$ 4,8 milhões no ano-calendário 2017, 
empresas optantes pelo Simples Nacional, empregador pessoa física (exceto doméstico), 
produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos. 

2. EFD-Reinf - Conforme dispõe o art. 2º, § 1º, inciso III da Instrução Normativa RFB 
1.701/2017, a obrigatoriedade da entrega da EFD-Reinf para as empresas do Grupo 3 ficou 
fixada para 10/05/2021. 

3. Enquadramento entre Grupos 2 e 3 

3.1. Empresas Constituídas Anteriormente a 01/07/2018 

No caso de empresas constituídas antes da data de 01/07/2018, deve ser verificada a situação 
de opção pelo SIMPLES justamente nessa data (01/07/2018). 
Caso se trate de empresa aberta antes de 01/07/2018, que era optante pelo SIMPLES nessa 
data, seu enquadramento correto será no Grupo 3. 

Caso se trate de empresa aberta antes de 01/07/2018, que não era optante pelo SIMPLES 
nessa data, seu enquadramento correto será no Grupo 2. 

Cabe destacar que o enquadramento da empresa no 2º Grupo ou no 3º Grupo é definitivo, ou 
seja, a empresa não terá seu grupo alterado ainda que mude sua condição de optante pelo 
SIMPLES posteriormente. 

Em outras palavras: uma empresa aberta antes de 01/07/2018, que não era optante pelo 
SIMPLES nessa data (01/07/2018), permanecerá no Grupo 2, mesmo que venha a optar pelo 
SIMPLES em momento posterior. 

Da mesma forma, uma empresa aberta antes de 01/07/2018, que era optante pelo SIMPLES 
nessa data (01/07/2018), permanecerá no Grupo 3, mesmo que deixe de ser optante em 
momento posterior. 

3.2. Empresas Constituídas após 01/07/2018 

No caso de empresas constituídas após 01/07/2018, deve ser verificada a situação de opção 
pelo SIMPLES na data de sua constituição. Caso a opção da empresa pelo SIMPLES tenha 
retroagido a sua data de abertura, seu enquadramento correto será no 3º Grupo. 

Caso a opção da empresa pelo SIMPLES não seja retroativa à sua data de abertura, seu 
enquadramento correto será no 2º Grupo. 

Eventualmente ocorrem situações em que, mesmo a empresa tendo realizado a opção pelo 
SIMPLES retroativa à data de abertura, o empregador se depara com a informação no eSocial 
de que está enquadrado no Grupo 2. 

O eSocial possui uma funcionalidade que analisa a opção pelo SIMPLES da empresa quando é 
enviado o evento S-1000 (Informações do empregador). Essa análise busca as informações na 
base de dados do SIMPLES na Receita Federal. Provavelmente esse evento foi enviado pelo 
empregador antes que a opção da empresa tivesse sido processada no ambiente da RFB, por 
isso o sistema não reconheceu. 



Nesses casos, o empregador deverá seguir um dos procedimentos abaixo, de acordo com o 
prazo existente entre a data de sua abertura e a data atual: 

a) Empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses: 

Caso a abertura da empresa tenha ocorrido há menos de 12 (doze) meses, bastará que o 
empregador efetue o reenvio do evento S-1000, para que o sistema reconheça que a opção da 
empresa pelo SIMPLES retroagiu a sua data de abertura, reenquadrando-o no Grupo 3. A 
partir do novo envio, o sistema buscará a informação na base da RFB, reconhecerá a opção e 
reenquadrará a empresa automaticamente. 

Cabe destacar que é fundamental que a empresa não possua certos eventos em sua base de 
dados antes da efetivação do reenquadramento. A existência de eventos periódicos em 
qualquer data ou de eventos não periódicos referentes a fatos anteriores a 10/04/2019 na base 
de informações da empresa pode gerar inconsistências no uso futuro do sistema. 

Assim, sugere-se a exclusão desses eventos antes da adoção do procedimento descrito para 
reenquadramento automático e o posterior reenvio, após o reenquadramento, a fim de evitar 
inconsistências. 

B) Empresas constituídas há mais de 12 (doze) meses: 

 
Caso a abertura da empresa tenha ocorrido há mais de 12 (doze) meses, será, de fato, 
necessário o encaminhamento da demanda para a central de atendimento do eSocial. Nesse 
caso, o usuário deverá clicar no link ao final da página e preencher o formulário disponibilizado, 
detalhando sua demanda e anexando a documentação contábil comprobatória da pertinência 
do reenquadramento da empresa para o devido prosseguimento do processo. 

A equipe responsável orientará a empresa com relação às medidas necessárias a serem 
adotadas antes da efetivação do reenquadramento e realizará os encaminhamentos 
necessários junto aos desenvolvedores. 

Caso a demanda de reenquadramento persista, encaminhe uma solicitação para o suporte por 
meio do seguinte formulário. 

 

Base Legal: Os citados no texto 

 

https://www.gov.br/esocial/pt-br/canais_atendimento/formularios/empresas/reenquadramento-de-obrigatoriedade

