eSocial – Multi Contratos
Para os trabalhadores que apresentam multi contratos com o mesmo empregador, o eSocial exige que
seja enviado um único evento “S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social” no período de apuração (competência), contemplando todas as rubricas a que o
trabalhador fizer jus no período, ainda que provenientes de vínculos distintos.
Exemplos:
a) um trabalhador que tiver dois vínculos empregatícios, no mesmo período de apuração, com o mesmo
empregador – será enviado um único evento de remuneração para este trabalhador separado pelo
contrato de cada vínculo;
b) um trabalhador com vínculo empregatício, que atua também como TSVE - será enviado um único
evento de remuneração para este trabalhador separado por demonstrativo de pagamento, referenciando
cada categoria;
c) um trabalhador que atua como dois TSVE de categorias iguais - será enviado um único evento, com
demonstrativos separados;
d) um trabalhador que atua como dois TSVE de categorias diferentes - será enviado um único evento de
remuneração para este trabalhador, separado por demonstrativo de pagamento, referenciando cada
categoria;
e) um trabalhador com vínculo empregatício que atua também como contribuinte individual, será
transmitido um único evento de remuneração, separado por demonstrativo de pagamento, referenciando
cada categoria.
Para tanto é necessário que todos os vínculos (contratos) que o trabalhador tenha com o empregador
estejam associados ao mesmo número de chapa no sistema Winner (Folha de Pagamento).
Exemplos:
Padrão correto - Supondo que o trabalhador possua vínculo empregatício e também atue como TSVE
Chapa/Contrato 00030.001 - Vínculo Empregatício
Chapa/Contrato 00030.002 - TSVE
Observe no exemplo acima que para os dois vínculos (contratos 001 e 002) o sistema utiliza o mesmo
número de chapa (00030)
Padrão incorreto - Supondo que o trabalhador possua vínculo empregatício e também atue como TSVE
Chapa/Contrato 00030.001 - Vínculo Empregatício
Chapa/Contrato 00050.001- TSVE
Observe no exemplo acima que para os dois vínculos (contratos 001) o sistema utiliza números de
chapas diferentes (00030 e 00050)
Casos os contratos estejam associados a diferentes números de chapas, será necessário a junção
destes contratos a mesma chapa, mantendo-os separados apenas por contrato. Para tanto utilize o
processo de transferência em \Cadastro\Transferência.
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Neste processo use a opção “Copia de dados entre empresas sem transferências” para fazer a
junção dos contratos a mesma chapa. Deixe os demais parâmetros conforme demonstrado nas telas a
seguir:

Obs.: o código da empresa e id-proc destino indicados na tela acima são apenas um exemplo, e devem
corresponder a empresa corrente e mês que o processo de junção será realizado.
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Já na aba “Informações a Transferir”, marque as opções do quadro ”Transferir” conforme indicado
abaixo e indique no campo “Transferência” a opção “Por Lote”. No quadro “Lote de chapas para
transferência” indique os lotes dos contratos para qual serão realizadas a junção da chapa.

Atenção!
Antes de realizar este processo certifique-se de que a chapa utilizada para centralizar a junção
dos contratos esteja ativa e corresponda a um dos vínculos (contratos) do trabalhador.
Realize também um backup completo do sistema Winner (Folha de Pagamento).
Para mais detalhes consulte o seu suporte Exactus.

3

