
Orientações com propostas de soluções de erros frequentes relacionados ao eSocial 
 

Este documento serve de guia rápido com propostas de soluções de erros frequentes, relacionados direta ou 

indiretamente ao eSocial.  

Como trata-se de um guia rápido, problemas mais complexos, não resolvidos através das soluções propostas neste 

documento, devem ser encaminhados ao SIARHES para tratamento específico. 
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1 – REQUISITADO SEM CBO 

Descrição 

Passou a ser exigido o cadastro de CBO no vínculo dos servidores REQUISITADO/REQUISITADO e 

REQUISITADO/GRATIFICADO. Este erro pode ser disparado na seguinte ocasião: 

 Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  

Solução 

Registrar o CBO na tela de Vínculo (Histórico Funcional > Vínculos Funcionais > Vínculo). 

 

 

2 – COMISSIONADO SEM CBO 

Descrição 

O CBO do servidor comissionado é identificado através da função que ele ocupa, e, portanto, não pode faltar 

o registro da sua designação. E, além da falta de registro, podemos apontar: 

 Designação iniciada após o exercício do servidor, ficando assim sem função no início do exercício; 

 Designação encerrada antes da vacância do vínculo, ou seja, entre o encerramento da designação e sua 

vacância ficou um período sem função. 

Este problema dispara erro em: 

 Evento 2200-Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador 

(REQUISITADO/COMISSIONADO) 

 Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início (COMISSINADO/COMISSIONADO) 

 E-mail automático da consulta Validações > SEM_MINIMO_PAG 

 E-mail automático da consulta Validações > SERV_SEM_LOTACAO 

Solução 

Registrar a designação na tela de Designação (Histórico Funcional > Designações > Designações), ou ajuste do 

período (data início e data fim), cuidando para que não haja pagamento retroativo indevido na folha de 

pagamento.  

 

 



 

 

 

3 – DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA 

Descrição 

É obrigatório o envio do CPF do dependente ao eSocial quando este for dependente de imposto de renda. Este 

erro pode ser disparado na seguinte ocasião: 

 Evento 2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador 

Solução 

Registrar o CPF do dependente na tela de Dependente (Histórico Funcional > Dependentes > Dados Pessoais). 

  

  



4 – REQUISITADO COM REG PREVID INCOMPATÍVEL  

Descrição 

O regime previdenciário do servidor requisitado deve ser compatível com seu vínculo de origem. 

Na aba requisição/contrato em Categ - Org Origem temos as opções: 101 (CLT, inclusive empregado público 

contratado pela CLT), 301 (servidor público efetivo), 307 (militar). E com relação ao Reg. Previd. do vínculo 

temos as opções: FPS, GERAL, PROPRIO, SEM APLICAÇÃO.  

Desta forma se na origem sua categoria é 101 seu vínculo deverá conter reg. previd. GERAL, mas caso sua 

origem seja 301, ou seja, o Órgão de Origem possui um instituto de previdência próprio, o seu vínculo deverá 

conter reg. previd. PROPRIO. E para os militares temos o FPS. 

Caso não exista o casamento destes dois parâmetros será disparado o erro em: 

 Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  

Solução 

Registrar o regime previdenciário do vínculo do servidor requisitado compatível com sua origem (Histórico 

Funcional > Vínculos Funcionais > Vínculo). 

  

 

  



5 – ESTAGIÁRIO SEM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Descrição 

É preciso, dentre outras informações, indicar a instituição de ensino do estagiário. 

Caso não exista a informação da instituição de ensino do estagiários poderá ser disparado erro em: 

 Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  

 E-mail automático da consulta Validações > SEM_MINIMO_PAG 

Solução 

Registrar as informações do estagiário no atributo ESTAGIO. 

 

  



6 – ESTAGIÁRIO SEM ATRIBUTO VALE TRANSP OU DISPENSA NA DATA ATUAL 

Descrição 

É preciso informar os atributos referentes ao vale transporte do estagiário no período do contrato ('AUXILIO 

TRANSPORTE', 'VT URBANO', 'VT INTERURBANO', 'DISPENSA VT ESTAGIO', 'AUX TRANS ESTAGIARIO). 

Caso não exista esta informação do estagiários poderá ser disparado erro em: 

 E-mail automático da consulta Validações > ESTAGIARIO_ERRO_REG 

Solução 

Checar se o estagiário ficou descoberto com relação à informação do vale transporte no seu período de 

contrato. 

No exemplo abaixo o contrato do estagiário está com período de 05/04/2021 a 04/04/2023, mas só tem 

registro do vale transporte (atributos citados anteriormente) até 31/01/2023, ficando descoberto. 

 

 

 

 

 

 

  



7 – ESTAGIÁRIO SEM INÍCIO OU FIM DA DESIGNACAO/CONTRATO 

Descrição 

É preciso informar a designação do estagiário no período do contrato. 

Caso não exista esta informação do estagiários poderá ser disparado erro em: 

 E-mail automático da consulta Validações > ESTAGIARIO_ERRO_REG 

Solução 

Checar se foi registrado o período do contrato do estagiário na aba Requisição/Contrato da transação de 

Vínculo e sua lotação na transação de Designação p/ Função Estágio e Residência, não devendo ficar nenhum 

período do contrato descoberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 – CONSELHEIRO SEM INFORMAÇÕES DO ORGÃO DE ORIGEM 

Descrição 

Foi definido para os conselheiros, que os servidores ativos do próprio Órgão receberão o pagamento das 

instruções realizadas no próprio vínculo. Caso ele esteja inativo ou seja de outro Órgão receberá o pagamento 

em um outro vínculo, conforme tabela abaixo. 

Situação 
Regime 

previdenciário 

Regime 
Jurídico 

Órgão de Origem do 
Conselheiro 

Vínculo que irá receber 

Ativo RPPS Estatutário Próprio Órgão O próprio 

Ativo RPPS Estatutário Outro Órgão Novo 

Ativo RGPS CLT --- Novo 

Ativo RGPS Estatutário --- Novo 

Aposentado RGPS --- --- Novo 

Conselheiro sem 
vínculo 

RGPS --- --- 
Vínculo único de 

conselheiro 

Ativo RPPS Requisitado --- O próprio 

Ativo RGPS Requisitado --- Novo 
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social     RGPS - Regime Geral de Previdência Social 

 

Entretanto, existem exceções, onde a fonte pagadora de conselheiro é diferente da folha de pessoal, 

precisando assim criar um novo vínculo de conselheiro também (SEDU, PGE). 

Ao se criar o novo vínculo de conselheiro deve ser preenchido os campos com informação do Órgão Origem 

(mesmo que seja o próprio Órgão) na aba de requisição do vínculo (independente dele ser requisitado). 

Caso não exista a informação do Órgão de Origem será disparado erro em: 

 Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  

Solução 

Registrar as informações do Órgão Origem na aba requisição do Vínculo nos seguintes campos: 

 Tipo de Órgão; 

 Órgão; 

 Data Exerc – Org. Origem; 

 Categ – Org Origem; 

 Matrícula eSocial – Org Origem. 

 



9 – SEM PROJETO ATIVIDADE 

Descrição 

Necessário verificar se existe registro do Projeto Atividade. Caso não tenha, realizar o registro. Caso tenha mas 

está com a data término informada, será necessário excluir essa data visto que, o último registro deverá 

permanecer sempre em aberto, independentemente do tipo de vínculo do servidor. 

 

 

10 – PERÍODO SEM LOTAÇÃO 

Descrição 

 Informamos que foi verificado para seu Órgão ao menos uma inconsistência ou alerta nos registros 

efetuados que necessitam de análise. Por gentileza, execute a consulta PERIODO_SEM_LOTACAO. 

Evento 2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início  

Solução:  

 Se servidor exonerado enquanto gestante ou durante licença maternidade, deverá ser realizado registro 

de um exercício com data início posterior ao término da designação e data término um dia antes da data 

da vacância. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11 – PRIMEIRA_LOTACAO_ERRO – SERVIDOR ATIVO NO SETOR 990 

Descrição 

 Informamos que foi verificado para seu Órgão ao menos uma inconsistência ou alerta nos registros 

efetuados que necessitam de análise. Por gentileza, execute a consulta PRIMEIRA_LOTACAO_ERRO. 

 Um dos motivos desse erro é quando o servidor se encontra ativo no setor 990. Conforme figura abaixo o 

servidor possui um provimento no 990 que deveria acabar no seu AGP (AFP), mas este se estende até o 

final do AER, onde na verdade, ele está em atividade, e, portanto, deveria ter um provimento de 

localização no Órgão de Origem, até ser localizado em algum setor. 

 



 

 

Solução:  

 Alterar a data de Início do provimento de localização para um dia após o AGP (AFP), no exemplo dado, 

para 30/08/2021. O sistema automaticamente irá atualizar a data Término do provimento de localização 

do setor 990 para o final do AGP (AFP), neste caso para 29/08/2021.  Obs.: Esta correção causa 

crédito/débito entre as folhas de ativo e de inativo no período da correção da passagem do servidor de 

inativo para ativo. 

 

12 – INCONSISTÊNCIA EM SUCESSÃO DE VÍNCULO 

Descrição 

 Mensagem de inconsistência na validação do evento do eSocial indicando que a informação de sucessão 

de vínculo não foi preenchida. 

Evento 2200 - Admissão de Trabalhador. 

Solução 

 Verificar se ocorreu MOVIMENTACAO, equivocada, de vínculo através da transação de tela Matrículas do 

eSocial (Histórico Funcional > Vínculos Funcionais > Matrículas do eSocial), pois um dos motivos é quando 

o afastamento do AGP/atributo AGUARD HOMOL TC é excluído, restando o provimento do AGP, fazendo 

com que o servidor ativo fique localizado no setor 990 (IPAJM). E, para este caso, a correção é restaurar o 

afastamento do AGP/atributo AGUARD HOMOL TC excluído equivocadamente. 

No exemplo a seguir, o servidor possuía dois vínculos ativos, um de POLICIA na PM e outro de 

EXAMINADOR no DETRAN, ou seja, não existia uma movimentação. E foi constatado um provimento de 

AGP (21/08/2019 a 09/12/2019), ou seja, localizou o servidor no setor 990, porém não existia o registro 

do afastamento AGP acompanhando o provimento, pois havia sido excluído. 



 

 

 

 

 

 

 

  



13 – INCONSISTÊNCIA NA DATA DE ADMISSÃO DE TRABALHADOR SEM VÍNCULO 

Descrição 

 Mensagem de inconsistência na validação do evento do eSocial indicando que a data de admissão (no 

Órgão de Origem) deve ser anterior à data de início deste trabalho sem vínculo (no Estado). 

Evento 2300 - Admissão de Trabalhador Sem Vínculo. 

Solução 

 Verificar se Data Exerc – Org Origem da aba de Requisição/Contrato (no Órgão de Origem)  é superior à 

data de Exercício do Vínculo (no Estado), pois o trabalhador deveria iniciar no Órgão de Origem, de onde 

ele veio, antes do Estado. E, para este caso, a correção é checar estas datas e ajustar seja no Exercício do 

Vínculo (no Estado) seja na Data Exerc – Org Origem (no Órgão de Origem). 

No exemplo a seguir, o servidor veio requisitado da prefeitura de Ecoporanga e foi informada que sua matrícula lá 

teve início em 01/07/2021 e seu vínculo no Estado teve início em 22/02/2021, o que é inconsistente. 

 

 

 


