
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho

Coordenação-Geral de Governo Digital Trabalhista
   
 
OFÍCIO SEI Nº 4995/2022/ME
  
 

Brasília, 06 de janeiro de 2022.
 

Ao Senhor 
Fernando Cadore
Presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
(APROSOJA/MT)
Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 1777, Edifício Cloves Vettorato, 1ª andar, Centro
Político Administrativo – CPA
CEP 78.049-908, Cuiabá/MT
samara.oliveira@aprosoja.com.br
 
Assunto: Prorrogação de prazo para implantação das obrigações ao eSocial
que estão previstas para iniciar em janeiro de 2022.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
19955.102859/2021-34.
 

Senhor Presidente,
 

1. Em atendimento ao Ofício nº 784/2021 (21243419) encaminhado por
esta Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
(APROSOJA/MT), no qual solicita prorrogação de prazo, de no mínimo doze meses, para
implantação das obrigações que estão previstas para iniciar em janeiro de 2022 para os
integrantes do 2º, 3º e 4º grupo de obrigados ao eSocial, prestam-se os seguintes
esclarecimentos:  
2. De acordo com o cronograma de implantação do eSocial, disposto na
Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29/06/2021, as empresas enquadradas no
2º e 3º grupo devem iniciar a transmissão dos eventos de Segurança e Saúde do
Trabalho (SST) a partir do dia 10 de janeiro de 2022  e as do 4º grupo a partir do dia 11
de julho de 2022. 
3. Inicialmente, é importante destacar que o envio dos eventos de Segurança
e Saúde do Trabalho ao eSocial (S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho; S-
2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador; e S-2240 - Condições Ambientais do
Trabalho - Agentes Nocivos) tem como principal finalidade a substituição dos
formulários utilizados para envio da Comunicação de Acidente de Trabalho e do Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP.  



4. Ocorre que apesar da manutenção da obrigatoriedade de envio dos
eventos de SST, de forma a atender à solicitação de diversas entidades empresariais
que ainda estão em fase de adaptação e suas associações representativas, foi
publicada a Portaria nº 1010, de 24/12/2021, que alterou as disposições relativas à
implementação do Perfil Profissiográfico Previdenciário em meio eletrônico previstas na
Portaria nº 313, de 22/09/2021. 
5. Nos termos do art. 1º da Portaria nº 1010/2021, em 1º de janeiro de 2023
o Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em meio físico será substituído pelo PPP
em meio eletrônico, a partir das informações constantes nos eventos de Segurança e
Saúde no Trabalho transmitidos ao eSocial, para os segurados das empresas
obrigadas.  
6. Dessa forma, os obrigados ao eSocial continuam compelidos a enviar os
eventos S-2210, S-2220 e S-2240, conforme cronograma de implantação do eSocial,
não obstante o fato de a substituição do PPP para o meio eletrônico estar prevista para
acontecer somente em janeiro de 2023.  
7. Acrescenta-se, ainda, que no âmbito do Ministério do Trabalho e
Previdência a prestação das informações que compõem o registro de empregados (art.
41 da CLT) relacionadas ao monitoramento da saúde do trabalho (evento S-2220)  e às
condições ambientais de trabalho (evento S-2240) apenas será exigível a partir da data
de substituição do Perfil Profissiográfico Previdenciário em meio físico pelo PPP em meio
eletrônico, consoante art. 14, § 8º, da Portaria MTP 671, de 08/11/2021, com redação
dada pela Portaria MTP 895/2021, de 07/12/2021.  
8. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente
DANILO ERNESTO FELIX

Coordenador-Geral de Governo Digital Trabalhista - Substituto
 

Documento assinado eletronicamente por Danilo Ernesto Félix,
Coordenador(a)-Geral Substituto(a), em 06/01/2022, às 17:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 21540388 e o código CRC F569B066.
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