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Como identificar os erros do eSocial?

Ao enviar sua movimentação ao eSocial, os dados passam 

por duas verificações no ambiente do governo, sendo elas:

� Validação de Estrutura de XML;

� Validação do Conteúdo dentro do XML.

Caso estas validações sejam SATISFATÓRIAS, seu arquivos 

são processados pelo eSocial.



Eventos processados: como saber?

Para identificar se os eventos foram recepcionados 

pelo ambiente do eSocial, podemos verificar de duas 

formas:

� Portal do eSocial;

� Retorno do Processamento – Código de Resposta: 201 

– Sucesso.



Eventos rejeitados: como saber?

Para identificar se os eventos foram recepcionados pelo 

ambiente do eSocial, podemos verificar utilizando o 

software de Folha de Pagamento:

�Retorno do Processamento – Código de Resposta: 401–

Conteúdo do evento inválido.

�Para facilitar, o eSocial devolve as Ocorrências através das 

Mensagens do Sistema.



Como ler as mensagens do eSocial?

Atualmente as conferências são realizadas no software de 

Folha de Pagamento utilizado pela sua empresa, cada uma 

detalha da forma que mais lhe convém.

Mas não deixe para descobrir isso TARDE DEMAIS!!!

É IMPORTANTE QUE VOCÊS ACOMPANHEM DIARIAMENTE 

SEUS ENVIOS AO eSocial.



EXEMPLOS



EXEMPLOS



Eventos de Tabela

Erro de estrutura de arquivo: 

Ao enviar o Registro S 1010 - Tabela de Rubricas o aplicativo do 

Governo retorna o XML como recusado com a seguinte mensagem:

“Arquivo XML gerado não foi validado pelo Schema XSD: Validação “Arquivo XML gerado não foi validado pelo Schema XSD: Validação 

executada 0 viola a restrição patternde |d(4). Falha da análise do 

elemento natRubr com valor 0”.

Como sair desta?

Este problema está ocorrendo porque nos Eventos ou rubricas do 

Usuário utilizados pela empresa estão com o campo Natureza da 

Rubrica eSocial não preenchidos e/ou preenchidos de forma incorreta.



Eventos de Tabela

Código 411 - Assinante Inválido. Assinante não possui perfil de Procuração Eletrônica 

para enviar esse tipo de evento.

Como sair desta?

Para resolver isso vamos ter que recorrer ao eCac, pois este erro tem vínculo direto Para resolver isso vamos ter que recorrer ao eCac, pois este erro tem vínculo direto 
com o cadastro das procurações, para identificar se está correto realize o seguinte 
passo:

1 - Acesse o site da Central Virtual de Atendimento – eCac,  clique na opção 
Certificado Digital. O seu Certificado deverá ser reconhecido automaticamente assim 
que você clicar no botão Certificado Digital o site será acessado;

2 – Vá para opção Cadastro, Consulta e Cancelamento - Procuração para o e-CAC ou 
se você preferir clique em Senhas e Procurações.



Eventos de Tabela

Código 541 - Nome inválido?

Como sair desta?

Verifique se o campo Nome está preenchido corretamente 
e sem espaços adicionais. Depois disso, basta efetuar o 
envio do Registro S-1000 novamente.



Eventos de Tabela

Código 554 - Pelo menos um dos campos de telefone deve ser 
preenchido. 

Como sair desta?

Para ajustar esse problema acesse o Cadastro do Responsável 

pela empresa no sistema de Folha de Pagamento e verifique se 

os campos DDD e Telefone estão informados corretamente. 

Realize as alterações necessárias e envie o arquivo novamente



Eventos de Tabela

Código: 0371 - "A alíquota deverá ser 

compatível como CNAE preponderante 

informado.” informado.” 

Como sair desta?

PRÓXIMO SLIDE



Decreto 3048 – Anexo V



Eventos de Tabela

� CUIDADO ao alterar a alíquota RAT. Devemos 

lembrar que se a mesma encontrava-se 

DIVERGENTE, as GPS foram recolhidas com ERRO 

e precisamos retificar.e precisamos retificar.

� Logo será atualizado o decreto 3048 anexo V para a 

tabela de CNAE 2.2, acompanhem as publicações.



Eventos de Tabela

Código 263 - Cargo não existe no cadastro do empregador.

Como sair desta?Como sair desta?

Neste caso, é necessário avaliar a data de INCLUSÃO ou ALTERAÇÃO que foi 
informada no último arquivo XML S-1030  processado pelo eSocial, pois é esta a data 
que será considerada para aceitar empregados atrelados ao cargo futuramente.

OBS: Este caso pode acontecer com tabelas de Horários, Rubricas, Fator de Risco e 
Função.



Eventos de Tabela

Código 0245 - FPAS inválido. 

Como sair desta?

Neste caso, é necessário avaliar o código do FPAS/terceiros informada 
em seu sistema de folha de pagamento, alterar os dados de acordo 
com a Tabela 4 do eSocial e reenviar o evento ao eSocial novamente.



Eventos de Tabela

Código 0980 - A data não poderá ser menor que 01/01/1900 nem maior que a 
data de hoje.

Como sair desta?

Neste caso, é necessário avaliar a data de inclusão ou alteração que está sendo 
informada no evento a ser transmitido, por exemplo, S-1020, S-1030 e assim 
sucessivamente, pois aqui estamos informando um arquivo em uma data futura. 
Solução aguardar a data se concretizar para encaminhar o evento novamente.



Eventos de Tabela

Código 537 - Já existe no sistema registro com o mesmo 
código de identificação (Chave)

Como sair desta?

Para este caso, a orientação é conferir no portal do eSocial 
se o efetivo evento realmente foi aceito pelo eSocial, caso 
sim ignorar a mensagem. 



ERROS NÃO CATALOGADOS OU FALHAS 
TEMPORÁRIAS

Em nosso dia a dia vamos trabalhar com envios simultâneos ao 

eSocial, em algumas vezes vocês podem se deparar com a 

mensagem de rejeição código:

301 – Erro Servidor eSocial .

Estas falhas ou erros vão acontecer no dia a dia, porém precisamos 

saber como aviso os entes que o problema está acontecendo.



ERROS NÃO CATALOGADOS OU FALHAS 
TEMPORÁRIAS

Como sair desta?

Sugerimos que o usuário tente novamente mais tarde (a falha 

temporária pode ter sido resolvida). 

Caso o erro permanecer, pedimos ao usuário que o reporte por meio 

do canal:

http://portal.esocial.gov.br/servicos/producao-empresas/producao-

empresas-1



Mensagens retorno eSocial

• Sucesso;

• Evento aceito.201201

202202 • Sucesso com Advertência

• Evento aceito, porém precisa de ajuste.202202

• Erro no conteúdo do evento;

• Evento rejeitado, esperando ajuste.401401



Mensagens retorno eSocial

• Schema Inválido;

• Estrutura de arquivo elaborado errado pela softhouse.402402

403403 • Leiaute Inválido;

• Eventos gerados em leiaute antigo.403403

• Erro do certificado digital assinatura do evento;

• Certificado utilizado não é o da empresa ou procurador.404404



Mensagens retorno eSocial

•Erro na assinatura do evento;

•Softhouse não está assinando conforme regras do eSocial.405405

•Evento não pertence ao grupo especificado no lote de eventos;•Evento não pertence ao grupo especificado no lote de eventos;

•A regra de precedência na transmissão de eventos não foi 
seguida. 

•Softhouse necessita rever as implementações.
406 e 407406 e 407

•Erro na integração com o sistema CNPJ / CPF;

•Falha nos servidores do eSocial.408408



Mensagens retorno eSocial

• Erro na integração com o sistema 
Procuração Eletrônica RFB.

• Falha nos servidores do eSocial.
409409

• Erro na integração com o sistema 
Procuração Eletrônica Caixa.

• Falha nos servidores do eSocial.410410



Eventos não periódicos

Código 0006 - A data deverá ser maior que a data de nascimento do 
trabalhador.

Como sair desta?

Muitos dos erros do eSocial são atrelados a cadastros preenchidos SEM 
QUALIDADE nos sistemas de folha de pagamento, este erro acima é um 
exemplo deles. Para solução do mesmo o cadastro do funcionário deve ser 
ajustado.



Empreitada Parcial ou 
Sub-Empreitada?

Atualmente existe muita distorção entre Empreitada Parcial e Sub Empreitada 
com Tomador de Serviço.

O que isso pode impactar?

Hoje quando informado para o eSocial este tipo de Empreitada, devo Hoje quando informado para o eSocial este tipo de Empreitada, devo 
referenciar com o tipo de lotação:

02 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Sub-empreitada, 
Devemos referenciar o CNPJ ou CPF do proprietário ou contratante da obra, 
por falta desta informação, muitas Lotações Tributárias são entregues com 
o tipo de lotação:

04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão 
de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 
8.212/1991 



Empreitada Parcial ou Sub-
Empreitada?

Desta forma isso só se 
percebe no momento de 

Para ajustar devemos 
retificar o evento S-1020 

Desta forma isso só se 
percebe no momento de 
enviar um evento como  

Rescisão S-2299 ou Folha de 
pagamento S-1200.

retificar o evento S-1020 
alterando o tipo de lotação 

04 para 02 e informar as 
inscrições de proprietário ou 

contratante.



Empreitada Parcial ou Sub-
Empreitada?

Empreitada Parcial:

1 - Modelo mais empregado no mercado hoje;

2 - Matrícula CNO é do proprietário da Obra, a matrícula está vinculada ao 

CNPJ da Empresa e não o da construtora;

3 - Proprietário da Obra, poderá ter várias empresas construtoras emitindo 

notas para ele;

4 - Regularização será do proprietário da obra;

5 - Emissão de nota fiscal e retenção - obrigatório o recolhimento;



Empreitada Total

Quais as características para este tipo de Empreitada:

1 - A matrícula CNO deve ser feito junto à empresa construtora, seguido do proprietário 

da obra;

2 - Faturamento de prestadores de serviço será feito pela empresa construtora e não 2 - Faturamento de prestadores de serviço será feito pela empresa construtora e não 

pelo proprietário da obra;

3 - As obrigações de regularização da obra recaem sobre a empresa construtora;

4 - Ela é uma exceção no mercado;

5 - Expedição da nota fiscal, tem a retenção de INSS de 11% ou 3,5 % - ela é facultativa 

não obrigatória;



OBRA – CREA ou Tomador de Serviço

Temos muitas empresas que por conta de uma configuração errônea no cadastro da 

Lotação, não é enviado o evento S-1005, consequentemente temos uma falha no 

envio das Alterações Contratuais do evento S-2206, a cada troca de obra, não é 

enviado uma alteração ao eSocial.

Quais foram os erros:

� Não envio do evento S-1005;

� Não envio do evento S-2206.



Folha Complementar

As folhas complementares são assustadoras para alguns profissionais, mas 

por que?

Muitos profissionais realizam o pagamento das verbas de dissídio em atraso 

na folha mensal junto com o salário. Isso não condiz com a legislação, 

porém, os que vinham fazendo assim e não declaravam uma SEFIP 650 ou 

660 devem começar o quanto antes a voltar, refazer e iniciar de forma 

correta.



Incidências de Eventos

As incidências são importantes para a entrega correta da 

folha de pagamento

� Licença Maternidade pago pela Empresa Mensal:

Tipo incidência 21;Tipo incidência 21;

� Licença Maternidade pago pela Empresa 13° Salário: 

Tipo incidência 22;

� Incidência Salário família: Tipo 51.

Neste cenário temos uma DCTF WEB sem valores de 

Dedução – ERRADO! 



Eventos não periódicos

Código 0015 - Foi informado um valor com tipo inválido para o campo (0).

Como sair desta?

Nesta situação, precisamos avaliar qual é o campo do leiaute que retorna 
apresentando a FALHA, por exemplo, tpJornada = Tipo Jornada, sendo assim 
é necessário realizar um saneamento no cadastro do funcionário e 
preencher com opções atreladas ao eSocial.



Eventos não periódicos

Código 0102 - O Evento informado não foi reconhecido 
pelo sistema. 

Como sair desta?

Este evento ainda não está disponível para realizar testes 
ou transmissões para o mesmo. Como exemplo temos os 
eventos vinculados ao Grupo de SST.



Eventos não periódicos

Código 0105 - O evento a ser excluído/retificado (alterado)  não foi localizado na 
base de dados do eSocial. 

Como sair desta?

Para este caso, estamos enviando um evento com uma ação de RETIFICAÇÃO, 
para ajustar algo transmitido de forma errada no passado, porém informando 
um recibo que não tem vínculo com o cadastro a ser retificado. Como exemplo 
podemos usar um recibo de um evento já excluído pelo evento S-3000.



Eventos não periódicos

Código 0133 - O item não poderá ser excluído, pois já foram enviados eventos 
Trabalhistas ou de Folha de Pagamento no período. 

Como sair desta?

Neste caso estamos realizando uma alteração extemporânea, por exemplo, 
precisamos alterar a Nacionalidade de um colaborador que foi declarado como 
brasileiro, sendo sua nacionalidade Argentina de origem, porém já enviamos um 
evento S-2205 com a alteração de endereço. Desta forma precisamos excluir o S-
2205, para poder retificar o S-2200 enviado de forma errônea. 



Eventos não periódicos

Código 0183 -

Trabalhador afastado 

não poderá receber Será necessário enviar 

este tipo de evento. 

É necessário que o 

trabalhador esteja, na 

data do afastamento, 

em atividade.

Como sair desta?

o evento S-2230 com a 

Data de Término do 

Afastamento, para 

posteriormente enviar 

outro evento.



Eventos não periódicos

Código 0197 - A data de admissão do trabalhador não 

poderá ser anterior à data de abertura da

empresa ou posterior a sua data de encerramento.

Como sair desta?



Eventos não periódicos

Erro 1

O cadastro no sistema de 

Erro 2

A data de admissão 

Folha de Pagamento pode 

estar errado.

Solução: Alterar a data em 

seu sistema e reenviar o 

efetivo evento.

realmente encontra-se 

correta.

Solução:  Portal do 

eSocial >> Fale Conosco 

>> Problema com data do 

primeiro vínculo no CNPJ 

>> detalhar no formulário



Eventos periódicos

Código 0162 - O Trabalhador com Matrícula : (XXXXX) 
consta na base de dados do Ambiente Nacional do 
eSocial, mas não foi informada sua remuneração. 

Como sair desta?



Eventos Periódicos

Erro 1 Erro 2

Posso ter enviado um S-2200, 
enganado ao invés de enviar 

um S-2300.

Solução: Excluir o Evento S-
2200 enviado enganado e 

transmitir o S-2300.

Não foi enviado o evento S-
1200 para a matricula XXXX.

Devemos enviar os eventos S-
1200 para podermos realizar o 
fechamento da competência 

pelo evento S-1299. Caso 
contrário devemos fechar em 

contingência.



Eventos periódicos

Neste caso, 

precisamos revisar os 

dados enviados no 

Código 0723 - Valor 

Líquido inválido. Valor 

esperado: (124,00).

Como sair desta?

dados enviados no 

evento S-1010 o Tipo 

do Evento: Provento, 

Desconto ou 

Vantagem. Verificar as 

incidências 

informadas.



Eventos Periódicos

Código 0724 - Não foi 

localizado um evento 

Avaliar os 

processamentos dos 

eventos S-1200, S-

de remuneração do 

trabalhador para o 

período e com

mesmo demonstrativo 

de pagamento.  

Como sair desta?

eventos S-1200, S-

1210, pois nesta 

mensagem as folhas 

entregues não 

condizem com a 

competência de 

fechamento.



Eventos Periódicos

Código 0726 - Não foi 

Ao enviar o evento S-1210, 

o eSocial não encontrou o 

evento S-2299 para o 
Código 0726 - Não foi 

localizado um evento de 

rescisão contratual para o 

trabalhador com mesmo

recibo de pagamento. 

Como sair desta?

evento S-2299 para o 

pagamento informado, neste 

caso devemos enviar o 

evento de rescisão S-2299, 

provavelmente o mesmo foi 

rejeitado e retirado da linha 

de transmissão do sistema 

de Folha de Pagamento.



Eventos Periódicos

Código 0851 - A 

exclusão de 

Antes de excluir a 

remuneração ou 

desligamento exclua 
remuneração e 

desligamento não é 

aceita quando 

houver pagamento

relacionado. 

Como sair desta?

desligamento exclua 

as

informações de 

pagamento  S-1210 

relacionadas à 

efetiva competência.



Eventos Periódicos

0933 - O somatório 

dos Proventos 
Verificar se não 

ficou alguma 
deve ser maior ou 

igual ao somatório 

dos Descontos no

Demonstrativo de 

Pagamento. 

Como sair desta?

ficou alguma 

rubrica de fora do 

evento S-1200 ou 

se o líquido está 

negativo.



Eventos Periódicos

0951 - A folha de 

pagamento do período Ao enviar o evento S-

09/2018 não possui 

nenhum evento e nem 

se encontra

fechada, portanto não 

é possível reabri-la.

Como sair desta?

Ao enviar o evento S-

1298 para uma 

competência não 

declarada até a 

presente data.



Entendendo Eventos Totalizadores

Como funciona o 
recebimento dos 

eventos 
TOTALIZADORES 

do eSocial?

Enviando o 
evento S-1200 

temos o retorno 
do evento S-5001 

e S-5003;do eSocial? e S-5003;

Enviando o 
evento S-1210 

temos o retorno 
do evento S-

5002;

Enviando o 
evento S-1295 ou 

S-1299, 
recebemos os 

eventos S-5011, 
S-5012 e S-5013.



Entendendo Eventos Totalizadores



Entendendo Eventos Totalizadores



Entendendo Eventos Totalizadores



Entendendo Eventos Totalizadores




