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Nos últimos meses os comunicados oficiais do Governo sempre foram no sentido 
de criar um ambiente menos burocrático para as empresas e que as plataformas 
de informações como o eSOCIAL seriam revisadas. Esta conduta acabou sendo 
evidenciada no próprio cronograma de implementações do eSOCIAL, o qual 
já não tinha a mesma força de 2-3 anos atrás, pois as exigências e calendários 
rígidos passaram a ser menos impactantes para as empresas no que se refere a 
coleta e pronta remessa de todas as informações ao seu alcance.

Sob este novo contexto, o programa do eSOCIAL segue existindo, mas não 
com aquela intensidade de outros tempos, as rotinas até então implementadas 
seguem em funcionamento e sendo prestadas, mas não se tem visto novas im-
plementações de repercussão gerencial impactante.

MEDICINA DO TRABALHO.
Uma das questões que vínhamos enfatizando de modo muito reiterado nos 
nossos informativos era a preocupação que tínhamos com a implementação de 
todas as informações de Medicina do trabalho na plataforma do eSOCIAL.

A preocupação se justificava na medida em que o departamento de pessoal não 
dispõe das informações médicas que deveriam ser informadas ao eSOCIAL e, por 
isso, havia uma necessidade enorme de que as clinicas médicas gerassem estas 
informações na plataforma do eSOCIAL ou mesmo nos encaminhasse estas 
informações por meio eletrônico, a fim de implementarmos em nosso sistema e 
daí replicarmos ao eSOCIAL.

A complexidade era imensa e uma grande parte das clinicas de medicina do tra-
balho não detinha conhecimento ou mesmo ciência destas obrigações introduzi-
das pelo eSOCIAL, fato que, pela necessidade de ajuste e cronograma de prazo 
para atendimento da obrigação do eSOCIAL, fez com que a APROVE diligencias-
se no mercado e repassasse indicação aos seus clientes de clinicas que estavam 
aptas a esta obrigação que estava por ser implementada.
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Desde a criação do eSOCIAL e do seu cronograma de implementação, as infor-
mações ligadas a área de MEDICINA DO TRABALHO estiveram previstas como 
uma das etapas finais do projeto, sabidamente pela complexidade e dificuldade 
de se atender a tamanha exigência.
Nos últimos meses o prazo de implementação desta parte do projeto foi prorro-
gado por uma série de vezes.
Ocorre que, no último dia 03.09.2020 a Portaria Conjunta n. 55 veio a registrar 
formalmente que ficam suspensas as novas implementações que estavam 
previstas no cronograma do eSOCIAL. Esta medida atinge diretamente ao cro-
nograma de implementação das informações ligadas a área de MEDICINA DO 
TRABALHO.
Ainda que o texto fale em suspensão (situação que possibilita uma reativação 
futura) este parece ser um sinal bastante evidente de que o eSOCIAL deixará de 
focar em tais informações, fato que deve ser recebido pela comunidade empre-
sarial com grande alegria em razão do custo e da dificuldade que esta medida 
estaria por criar nas empresas.
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Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

PORTARIA CONJUNTA Nº 55, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020
Suspende o cronograma de novas implantações do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial previsto na 
Portaria SEPRT nº 1.419, de 23 de dezembro de 2019.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO e o SECRETÁRIO ES-
PECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no 
uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo art. 71, do Anexo I, do Decreto 
nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e pelo inciso III do art. 350 do Regimento Interno 
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria GME 
nº 284, de 27 de julho de 2020, respectivamente, e pela Portaria GME nº 300, de 
13 de junho de 2019 - (Processo nº 19964.110026/2020-57), resolvem:

Art. 1º Suspender o cronograma de novas implantações do Sistema de Escri-
turação Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial 
previsto na Portaria SEPRT nº 1.419, de 23 de dezembro de 2019.

Art. 2º Novo cronograma será publicado com antecedência mínima de 6 meses 
para as novas implantações do eSocial.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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