
TRANSFERÊNCIA DO TRABALHADOR 

Durante  o  contrato  de  trabalho  poderão  ocorrer  situações  onde  o  trabalhador  é
transferido para um outro estabelecimento da empresa, ou até mesmo para uma outra
empresa do mesmo grupo econômico.

Cada  uma  dessas  situações  deve  ser  entendida  e  tratada  de  acordo  com  as  suas
particularidades, veja abaixo as situações que podem ocorrer na transferência:

Trabalhador Empresa Origem
CNPJ

Empresa Des no
CNPJ

Código
Tipo de Transferência

1-Transferência entre Estabelecimentos do Empregador (Mesmo CNPJ Básico)

João Silva 00.000.000/0001-00 00.000.000/0002-00
N1 
Transferência Empregado p/Outro 
Estabelecimento da Mesma Empresa

Maria Pereira 00.000.000/0002-00 00.000.000/0001-00
N1 
Transferência Empregado p/Outro 
Estabelecimento da Mesma Empresa

Roberto Dias 00.000.000/0002-00 00.000.000/0003-00
N1
Transferência Empregado p/Outro 
Estabelecimento da Mesma Empresa

2-Transferência para outro Empregador (CNPJ Básico distinto)

Aparecido  Reis 00.000.000/0001-00 11.111.111/0001-00
N2
Transferência Empregado p/Outra 
Empresa C/Enc. S/Rescisão

Antes de iniciar qualquer procedimento de transferência de funcionário no seu sistema,
acesse DADOS, a seguir TABELAS, selecione a aba "Variáveis do Sistema", no campo
"Variável  Tipo"  escolha  a  opção  "INTEGRAÇÃO",  o  campo  "Conteúdo"  da  variável
"AFTERTRANSFFUN" deverá estar preenchido com o nome da rotina DEPOISDATRANSF,
caso contrário a transferência na tabela S2200 do eSocial não será executada.
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1-Transferência entre Estabelecimentos do Empregador (Mesmo CNPJ Básico)

Entende-se como a transferência  de trabalhadores  efetuada entre  Matriz  e Filiais  do
mesmo Empregador.

- No PEGASUS, acesse "Processos" no menu superior;
- Escolha "Transferência de Funcionários";
- Escolha a Empresa de Origem e o Funcionário a ser Transferido;
- Escolha a Empresa de Destino, Local, Depto,Seção;
- Indique o Novo Código do Funcionário na Empresa DESTINO;
- Informe a "Data de Transferência"; ( preferencialmente no início do mês )

- No campo "Tipo de Transferência" escolha:
  N1 - Transferência Empregado p/Outro Estabelecimento da Mesma Empresa
 
- Clique no botão Transferir;

-  Ao confirmar a  tranferência  com as configurações acima, todas as informações  do
Funcionário  00008  da  Empresa  00016  serão  copiadas  para  o  Funcionário  00008  na
Empresa 00017.
- Atenção: Verifique no novo cadastro ( Empresa Destino ) se há necessidade de se
alterar alguma informação.
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- eSocial: Ao mesmo tempo  em que o módulo efetuou a transferência do Funcionário
no  cadastro  da  folha  de  pagamento,  transferiu  também  todas  as  informações  do
trabalhador gravadas no evento S2200 – Admissao / Ingresso de Trabalhado , para
a empresa Destino.

-  Após  a  transferência  para  o  novo  estabelecimento,  enviar  o  evento  S2206  para
informar  ao  eSocial  a  alteração  do  local  de  trabalho  (estabelecimento)  ao  qual  o
empregado está agora vinculado. Caso seja necessária mais alguma alteração, aproveite
para enviá-la nesse momento.

- Abaixo as informações transferidas do trabalhador para a empresa Destino no eSocial.
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2 – Transferência para outro Empregador (CNPJ Básico distinto)

Entende-se como a transferência do trabalhador, efetuada entre Empregadores distintos
pertencentes ao mesmo grupo econômico. 

a) Transferência do Trabalhador:

- No PEGASUS, acesse "Processos" no menu superior;
- Escolha "Transferência de Funcionários";
- Escolha a Empresa de Origem e o Funcionário a ser Transferido;
- Escolha a Empresa de Destino, Local, Depto,Seção;
- Indique o Novo Código do Funcionário na Empresa DESTINO;
- Informe a "Data de Transferência"; ( preferencialmente no início do mês )
- No campo "Tipo de Transferência" escolha:
  N2 - Transferência Empregado p/Outra Empresa C/Enc. S/Rescisão" 

- Clique no botão Transferir;
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b) Informação Complementar a Transferência do Trabalhador:

- No menu do sistema, acesse "Processos" → "Apontamentos" → Rescisão;
- Selecione a Empresa e o Funcionário transferido pelo código N2;
- Insira as informações conforme a imagem abaixo:

1 - Data da Demissão e Pagamento – Informar a data da Transferência;
2 - Motivo – Informe o Motivo N2 – Transferência de Empregado S/Ônus.
3 - Zere todas as verbas calculadas, a rescisão deve ter valor líquido 0.00

- Efetue a gravação da Rescisão.
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c) Envio do evento S2299 – Rescisão Contratual ao eSocial:

- No menu do PEGASUS →, acesse  eSocial 
– Escolha o evento S2299 – Rescisões Contratuais;
- Selecione o Funcionário com Motivo de Demissão "N2"; 
Preencha os campos:
- Pensão Alimentícia s/FGTS – 0
- Tipo de Aviso - 4
- Sucessão de Vínculo – Tipo Inscrição Sucessor – Informe 1 para CNPJ ou 2 para CPF 
- Sucessão de Vínculo – CPF/CNPJ do Sucessor – Informe o número da inscrição
- Acesse o botão “DETALHES” do ítem “Identificação dos Demonstrativos” - Caso haja
algum demonstrativo criado para essa Rescisão, exclua-o ( R-101 );
- Envie o evento S2299 ao eSocial.
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d) S2200 – Admissao / Ingresso do Trabalhador na Empresa Destino:

O evento S2200 na empresa Destino já deverá estar parcialmente preenchido com as
informações da empresa de Origem nos campos de informação de Sucessão de Vínculo,
confira, inclua as demais informações cadastrais e envie ao eSocial.

Atenção ao o campo “Tipo de Admissão do Trabalhador” , informar:
2 – “Transferência de empresa do mesmo grupo econômico”
3 - .....
4 – ....
5 - ....
6 - ....
7 - ....

Atenção também para a Data da transferência {dtTransf} do grupo [sucessaoVinc]: data 
em que ocorreu a transferência do empregado. Essa data deve ser no dia imediatamente
posterior à informada no evento de desligamento pelo declarante sucedido;
Mais informações consulte o Manual de Orientações do eSocial e o Suporte DAPE 
SOFTWARE/PEGASUS.
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