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 Orientação de Uso E-Social e Ajustes FALTAS na DCTF WEB 
 

Caso a Folha de Pagamento do mês ou meses anteriores, existiam Faltas ou atrasos do 
empregado, verificando que a guia do inss do mês na DCTF WEB foi recolhido a menor, 
maior ou indevido, neste caso, será necessário  recolher a diferença do mês, para isto 
segue procedimento. 
 
Acesse o portal www.esocial.gov.br, selecione o certificado digital, entre no menu: Folha 
de Pagamento, Gestão Folha, e selecione o mês para correção. Na tela clique em 
Reabrir Folha, assine para excluir no e-social S1299.  
 
Em seguida, Trabalhadores, Pagamento, clique na seta para baixo para excluir 
Pagamento.(apenas do trabalhador que existiu falta no mês) 
 
Na sequencia, clique em Trabalhadores, Remuneração Devida, clique na seta para 
baixo para excluir remuneração. apenas do trabalhador que existiu falta no mês. 
 
Ainda na pagina e-social.gov.br, clique em Empregador, Tabela Rubrica, e na Lupa 
coloque os códigos abaixo para exclusão:   (códigos de acordo recibo do mês na Folha);   
 
189- Desconto DSR  
593 – Desconto Falta (Mensalista)  
591 – Desconto Falta (Horista) 
592 – Desconto Atrasos mês 
 
Feito a exclusão somente destes eventos, feche a pagina do esocial, e abra Sistema de 
Folha Syspel, na competência que quer corrigir, por ex: 12/2021.  
 
Entre no menu: Folha Pagto, Geral, Limpeza Geral Arquivos, clique ok. 
 
Caso não consiga visualizar a Folha digitada na Consulta do Recibo, entre no menu: 
Diversos, Traz Arquivo Morto, clique ok, o sistema fará perguntas “ responda n-não”, 
clique ok.    Na consulta do recibo poderá ser visualizado o recibo pago na época. 
 
Entre no menu: E-Social, informe a classificação por ex: 01- Simples Nacional, ou 99 PJ 
Geral, clique em Funcionário  Parcial, por ex: 01 ao 01, e clique em Preparar XML.  
 
OBS: No UNINFE selecione o certificado primeiramente.  
 
Ao abrir a Janela do E-Social, clique em Browsear, e clique em limpar tudo (para gerar 
novos arquivos).  Aperte tecla “Esc” para fechar.   
 
Entre no menu Inicial, e  gere S1010 
Entre no menu Periódico e gere S1200, S1210, de forma parcial.  
 
Feche a tela do e-social, E abra novamente para gerar novamente S1299-fechamento. 
 
Acesse o ECAC, Declarações e Demonstrativos, Assinar e Transmitir DCTF WEB, 
marque (x) retificadora no mês que demonstra na tela, e clique em Transmitir LOTE.  
 
Ao termino, clique no olho, clique no botão: Abater Pagamentos Anteriores, selecione 
o número da guia paga anteriormente que irá aparecer automaticamente na tela, clique 
ok e confirme, clique em Emitir Darf, para gerar uma guia da diferença a recolher do 
mês se existir.  
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