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É obrigatório fazer a 
Qualificação Cadastral do 
Trabalhador?



Qualificação Cadastral

Uma das premissas para o envio de informações e recolhimento das obrigações por meio
do eSocial é a consistência dos dados cadastrais enviados pelo empregador relativo aos
trabalhadores a seu serviço.

Esses dados são confrontados com a base do eSocial, sendo validados :
• na base do CPF (nome, data de nascimento e CPF)
• na base do CNIS -Cadastro Nacional de Informações Sociais (data de nascimento, CPF e NIS)

Qualquer divergência existente impossibilitará o envio das informações trabalhistas,
previdenciárias e tributárias, bem como o recolhimento dos valores devidos.



Para facilitar o trabalho de regularização cadastral dos trabalhadores:

Consulta Qualificação Cadastral Link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml

Para identificar possíveis divergências 
• NOME 
• DATA DE NASCIMENTO
• CPF
• NIS( NIT/PIS/PASEP

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml


http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml



NOME 
DATA DE NASCIMENTO
CPF
NIS( NIT/PIS/PASEP







Nos casos de divergências nos dados informados, o aplicativo apresentará as orientações 
para que se proceda a correção.

• Divergências relativas ao CPF (situação "suspenso", "nulo" ou "cancelado", nome ou data 
de nascimento divergente) - o aplicativo apresentará a mensagem orientativa de onde 
deverá requisitar a alteração dos dados;

• Divergências relativas ao NIS (CPF ou data de nascimento divergentes) - o usuário deverá 
estar atento, pois a orientação será dada de acordo com o ente responsável pelo cadastro 
do NIS (INSS, CAIXA ou BANCO DO BRASIL).

IMPORTANTE:

As alterações cadastrais efetuadas pela CAIXA ou pelo Banco do Brasil serão reconhecidas 
pelo Aplicativo em até sete(07) dias após o ajuste.



INFORMAÇÕES SOBRE O NIS

O NIS (11 (onze dígitos) atribuído à pessoa física pela CAIXA (Caixa Econômica Federal), pelo Banco do Brasil ou pelo 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O NIS é administrado e atribuído pela CAIXA – PIS (Programa de Integração Social)

É utilizado para identificá-la no recolhimento/recebimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), Seguro 
Desemprego e Abono Salarial. 

A CAIXA também administra e atribui NIS para a pessoa beneficiária de Programas Sociais de Políticas Públicas 

• Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE 

• Sistema Único de Saúde - SUS 

• Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 

• Ministério da Educação - MEC 

O cadastramento é sempre feito por um agente: empresa, prefeitura, órgão de governo, porém a manutenção do 
cadastro é realizada pela CAIXA 



INFORMAÇÕES SOBRE O NIS

O Banco do Brasil administra e atribui NIS ao servidor público - PASEP (Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público).

PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). 

Se vinculado à iniciativa privada a administração será pela CAIXA  

Se vinculado à administração pública, a gestão será realizada pelo Banco do Brasil 

O NIS é administrado e atribuído pelo INSS - NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) ou NIS 
Previdência, 

À pessoa que se filiar e contribuir para o regime geral de previdência social - RGPS como 
segurado contribuinte individual ou facultativo, ou, ainda, para todas as pessoas não filiadas 
(representantes legais, dependentes ou beneficiários, entre outros) que necessitam da inscrição para 
se relacionarem com a Previdência para a obtenção de benefícios e serviços previdenciários. 



Para aqueles cuja informação do NIS
não é obrigatória, por exemplo, estagiários,
bolsistas, beneficiários de regimes
previdenciários próprios, servidores
públicos inativos dentre outros, o eSocial
faz apenas a validação na base do CPF.
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NOS SIGA!



OBRIGADO(A)!
Lembre-se:


