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Composição do Cadastro NIS

Cadastro 
NIS

PIS

PASEP

SUS

CADUN

MTE

Contribuinte 
Individual



Trabalhador

Cidadão 
brasileiro

Beneficiários 
de programas 
sociais

Autônomo

Quem é cadastrado, e por quem?

Empregador

Agente definido 
pelo gestor do 

programa

SRTE
Ministério da Saúde

Ministério da 
Educação

Próprio beneficiário



Trabalhador

Cidadão 
brasileiro

Beneficiários 
de programas 
sociais

Autônomo

Onde é efetuado o cadastramento?

Na CAIXA (PIS)

No Banco do 
Brasil (PASEP)

Nas prefeituras, 
Gestores dos 

Programas (BSE, 
CADUN, etc)

MTE e Ministério da 
Saúde (MTE e SUS).

Nas agências do 
INSS (NIT)



Quais inscrições são administradas pela CAIXA?



Como é feito o cadastro do trabalhador na 
CAIXA ?

A Empresa pode solicitar o cadastramento do 
trabalhador no PIS através de 2 formas:

• on-line (Internet e Conectividade Social);

• Em lote (envio de arquivo via Conectividade Social).



Qualificação Cadastral
eSocial



• A validação dos dados do Trabalhador dar-se-á pela

informação dos seguintes dados:

Nome/ Data de Nascimento/ CPF / NIS

• A chave do Trabalhador no eSocial é o CPF associado ao NIS.



Consulta Qualificação Cadastral

Ferramenta simples de consulta que permite ao empregador
ou trabalhador ter o conhecimento prévio do resultado das
validações cadastrais que serão aplicadas ao eSocial.

CPF
Cadastro de Pessoa Física

CNIS 
Cadastro Nacional de 

Informações Sociais 



Acesso ao Módulo Consulta Qualificação Cadastral:
www.esocial.gov.br



MÓDULO ON LINE

• Aplicação web para consultas simultâneas de até 10 trabalhadores.

MÓDULO EM LOTE

• Consulta por meio de envio de arquivos com dados dos trabalhadores
no formato .txt com retorno em até 48h;

• Limite para arquivo 10MB (de 120 a 140 mil registros);

• Possível utilizar e-CNPJ e e-CPF;

• Sem necessidade de procuração;

• Utilização de certificado digital ICP-Brasil: A1 ou A3.

Módulo Consulta Qualificação Cadastral



• Dados que devem constar no arquivo “.txt” utilizando o

separador “;”

• Exemplo:

Módulo Qualificação Cadastral em Lote



Regra de Identificação do Administrador do NIS 
e direcionamento do cidadão

• Agendamento Eletrônico ou Central de
Atendimento 135.

Se NIS administrado 
pelo INSS

• Direcionamento ao serviço “Cadastro
NIS” do Conectividade Social – CAIXA.

Se NIS administrado 
pela CAIXA

• Direcionamento à Rede de Atendimento
do BB.

Se NIS administrado 
pelo BB

• Direcionamento a uma unidade da RFB.
Se CPF Nulo ou 

Cancelado

• Direcionamento à rede conveniada da 
RFB – Correios, BB e CAIXA

Se CPF com dados 
divergentes



Qualificação Cadastral 
CAIXA



Qualificação e Consulta do NIS

ON LINE

• Site da CAIXA (Para empresas
até 07 empregados)

• Conectividade Social – Serviço
Cadastro NIS

VIA TRANSMISSÃO DE 
ARQUIVOS

• Acesso por meio de
Certificação Digital;

• Transmissão de arquivo com
leiaute específico via
Conectividade Social ICP.

O layout para envio do arquivo de qualificação cadastral é o mesmo 
utilizado para cadastramento dos empregados no Cadastro NIS, com 
algumas alterações.



Qualificação Cadastral – Serviço Cadastro NIS

Objetivo do serviço: apropriação de dados cadastrais 
enviados por meio de arquivo pelo empregador.

Exclusivo para os casos em que o acerto deve ser realizado em agências da 
CAIXA .

Validação das informações enviadas pelo empregador com o cadastro da 
CAIXA (Cadastro NIS) e Receita Federal.

Somente os dados validados pelas duas rotinas produzirão o acerto.

Recomendável envio do máximo de informações, mesmo que não se trate 
de campo obrigatório, pois implica em maior probabilidade de 
apropriação/correção.



Qualificação Cadastral – O que pode ser 
povoado?

NOME e DATA DE NASCIMENTO

O CPF, se em branco no cadastro NIS.



Campos obrigatórios
Nome

Data de Nascimento

Nome da mãe

Título de Eleitor

Dados imprescindíveis para validação com cadastro da Receita Federal



Cadastro NIS
On line - Internet



Empresa

Apresenta 
FICUS/E

Agência

Confere e devolve

Usuário

Cadastra 
Usuário

Cadastra a 
Senha e acessa 

o sistema

Empresa- Como Acessar
Cadastramento on-line



Empresa - Como Acessar
Cadastramento on-line

Acessa endereço: 
www.caixa.gov.br/cadastronisempresa 

Efetua o cadastramento de Senha

Acessa o serviço para envio



Cadastro NIS
em Lote



Serviço – Cadastro NIS

Novos Serviços são sempre 
disponibilizados ao e-CNPJ.

Necessário outorga de procuração 
para outros e-CNPJ ou e-CPF



Envio do arquivo

• Passo a passo para envio do arquivo no site da CAIXA:

www.caixa.gov.br – Downloads – Cadastro NIS – Enviar Arquivo CNS

Caixa Postal Conectividade Social

Nova Mensagem

Serviço Envio de Arquivo Cadastro NIS

Anexar arquivo no formato “.txt”

http://www.caixa.gov.br/


Campo 902 – Tipo de Operação

I (Inclusão)

• Utilizado para cadastramento
de nova inscrição

• Regra impeditiva de vínculos
com mais de um ano da
admissão.

P (Pesquisa e 
Povoamento)

• Utilizado para pesquisa e 
povoamento de dados

• Não é apresentada a regra 
impeditiva de vínculos com 
mais de um ano da admissão. 



Retorno do Arquivo

• Passo a passo para envio e recepção do arquivo no site da CAIXA:

www.caixa.gov.br – Downloads – Cadastro NIS – Enviar Arquivo CNS

Caixa de Entrada do Conectividade Social

Selecione no Filtro a opção Arquivo 
Cadastro NIS

• Retorno do arquivo de Qualificação em Lote em 48 horas

http://www.caixa.gov.br/




Reflexos e benefícios



No FGTS

• Otimização na forma de geração e disponibilização das guias de
recolhimento mensal e rescisório, e definição de um único modelo
de guia - GRFGTS;

• Adequação da prestação da informação à nova base única do
FGTS;

• Cadastro qualificado (empregador e trabalhador);

• Ampliação do canal de transmissão de informações ;

• Unificação guia de recolhimento (Segurado Especial e Domestico);

• Aderência ao Projeto Estratégico CAIXA para o FGTS.



GRFGTS – Recolhimento mensal

Gerada em ambiente CAIXA, após recepção dos eventos
de remuneração, e disponibilizada na rede bancária:

Automaticamente, com recepção do evento de
fechamento;

Por solicitação do empregador na página do FGTS ou
comunicação da folha de pagamento;

Automaticamente, por decurso de prazo.



GRFGTS - Recolhimento Rescisório

Após a apropriação pela CAIXA do evento de
desligamento:

Geração automática da guia com recepção do
evento de desligamento;

Geração da guia por solicitação do empregador
no portal do FGTS.



Empregador
Envia eventos de 
remunerações, 

ou desligamento 
do empregado

Ambiente Nacional
Valida e armazena 

informações

CAIXA
Gera a guia e 

disponibiliza na 
página do FGTS

Empregador
Imprime a guia 
atualizada no 

portal do FGTS



Módulo Online

Empregador
Acessa a Página 

do FGTS

Seleciona o serviço 
“Recolhimento 

Rescisório”

Informa os dados do 
Trabalhador

Dados complementares 
do desligamento

O desligamento é anterior 
a obrigatoriedade da 

informação no eSocial?

Envia evento de 
desligamento (on line

ou folha de pagamento)

Gera GRFGTS 
Rescisória

Si
m

Não

http://www.google.com.br/url?url=http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-image6906191&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ytF8VOK0Hu3asATM8IDYBg&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNFGvmv6sVFQiPC7eOK2WFcJN6935Q


No FGTS

Otimização em rotinas do FGTS, tais como: 

Processo de Retificação/alteração/exclusão de informações;

Processo de Transferência de trabalhadores;

Processo de Cancelamento do desligamento;

Processo de Devolução de valores FGTS:

• Sinalização para valores recolhidos a maior, passíveis ou não de devolução.



Relatório de Inconsistência Cadastral

FGTS
CADASTRO 

NIS

Indispensável para tratamento proativo 

das divergências cadastrais e para não 

ocorrer abertura de novas contas 

vinculadas

Relatórios na Caixa Postal do Conectividade Social após 24h da

solicitação.

São gerados dois relatórios conforme abaixo:

Contas com divergências cadastrais

Contas vinculadas com divergências 
cadastrais entre o cadastro do FGTS e 

o Cadastro NIS (Nome e Data de 
Nascimento)

Contas batidas com PIS não ativo

Contas vinculadas cadastradas com 
PIS Inativo e indica o respectivo PIS 

Ativo



Relatório de Inconsistência Cadastral

Divergência 
Cadastro FGTS

• Efetua acerto no banco de 
dados do empregador;

• Efetua correção no por 
meio do Serviço RDT do 
Conectividade Social.

Divergência 
Cadastro NIS

• Povoamento de dados pelo 
serviço Cadastro NIS do 
Conectividade Social; ou

• Trabalhador se direciona a 
uma agência da CAIXA para 
acerto

Divergências cadastrais, como tratar?



Bom para o trabalhador!

Bom para o empregador!

www.esocial.gov.br


