INFORMATIVO JS
Segurança e Saúde no Trabalho
www.js.srv.br
eSocial: APLICATIVO CONSULTA CADASTRO ON LINE

Módulo Consulta Qualificação Cadastral on-line irá facilitar a regularização dos dados
cadastrais dos empregados e empregadores
Brasília, 31/08/2015 – Resolução do Comitê Gestor do eSocial, publicado no Diário Oficial da
União (DOU) na segunda-feira (31/08), disponibiliza o Módulo Consulta Qualificação Cadastral
on-line, para facilitar a regularização dos dados cadastrais nos órgãos oficiais, como CEF,
Receita, Trabalho, Previdência e demais órgãos federais. Por meio de aplicativo disponível no
site www.esocial.gov.br, o empregado ou empregador poderá verificar o batimento dos seus
dados nesses órgãos e proceder à atualização necessária.
Por meio da ferramenta, será possível realizar o batimento dos dados cadastrais e verificar se
há inconsistência nas informações das bases de registro do Número de Identificação Social
(NIS) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do trabalhador, de forma a garantir sua
correção antes de serem inseridos definitivamente no cadastrado do eSocial. Além de manter
as bases de dados governamentais sempre atualizadas para facilitar futuras transmissões de
informações das relações de trabalho do empregado.
Para utilizar o aplicativo, basta acessar www.esocial.gov.br e clicar em "Consulta Qualificação
Cadastral" no canto inferior esquerdo da página. Deverão ser informados: nome - data de
nascimento - número de CPF e NIS do trabalhador. O resultado da pesquisa, então, validará
cada campo informado de acordo com os dados constantes nas bases CPF e CNIS (Cadastro
Nacional de Informações Sociais). Caso haja divergências nos dados informados, o aplicativo
apresentará as orientações necessárias para a correção.
Os domésticos já podem fazer essa atualização no sistema a partir de hoje (01/09/2015).
Em fevereiro do próximo ano inicia o mesmo processo para as demais categorias obrigadas ao
eSocial.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MTE.
CONSULTA:
O Módulo Consulta Qualificação Cadastral está previsto na versão 2.1 do Manual de
Orientação do eSocial, aprovada pela Resolução do Comitê Gestor n° 2, de 2015.
Para utilizar o aplicativo, basta acessar o endereço do eSocial (www.esocial.gov.br) e clicar em
"Consulta Qualificação Cadastral" no canto inferior esquerdo da página ou acesse
diretamente o link: http://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
Para a consulta, deverão ser informados nome, data de nascimento, número de CPF e NIS do
trabalhador. O resultado da pesquisa, então, validará cada campo informado de acordo com os
dados constantes nas bases CPF e CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).
Caso haja divergências nos dados informados, o aplicativo apresentará as orientações
necessárias para a correção.

Nota:
1-Toda a Documentação Técnica e Lay-out basta acessar o link:
http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx e baixar os manuais de orientação e anexos, pacotes
de Comunicação e de Eventos do sistema e esquemas operacionais;
2-Fiquem atentos quanto a Tabela 21 e 22 - Fatores de Riscos Ambientais, insalubridade,
periculosidade e penosidade, constante no Anexo III do Manual de Orientação do eSocial
- Tabelas - Versão 2.1.
eSocial - É bom lembrar que trata-se de um projeto do governo federal que vai unificar o envio
de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. É uma ação conjunta dos
seguintes órgãos e entidades do governo federal: Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O Ministério do Planejamento
também participa do projeto, promovendo assessoria aos demais entes na equalização dos
diversos interesses de cada órgão e gerenciando a condução do projeto, por meio de sua
Oficina de Projetos.
ESocial: como adequar minha empresa?
A JS Técnicas & Soluções, empresa de Consultoria e Assessoria na área de Segurança e
Saúde no Trabalho, antevendo esta necessidade, pois é preciso atualizar os exames
médicos, PPRA-DA, Laudos Ambientais, Laudos de Insalubridade e de Periculosidade,
Avalição Ergonômica, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Mapa de Risco Ambiental,
APRs e APPS e outros documentos da área de Medicina e Segurança do Trabalho, de acordo
com essa legislação, utilizando nova metodologia, codificações, devendo ser formatados
eletronicamente.
Exigirá também que todas as atividades sejam descritas – mesmo para as atividades não
expostas a agentes nocivos.
São mais de 40 eventos e processos previstos, sendo 6 deles exclusivos de Segurança e
Saúde no Trabalho SST e 2 Eventos complementares.
Entre em contato conosco e saiba como podemos colaborar para que
sua empresa atenda às necessidades desta nova demanda!
Em virtude da publicação da nova versão do Manual de Orientação do eSocial, previsto na
versão 2.1 do Manual de Orientação do eSocial, aprovada pela Resolução do Comitê Gestor Nº
4, de agosto de 2015, publicada no D.O.U. em 31/08/2015, é ideal que o início do projeto
seja executado ainda este ano para a total adequação das empresas às demandas e normas
do governo que alterarão a rotina de trabalho.
A JS Técnicas & Soluções oferece assessoria permanente, consultoria e serviços para
adequação das matérias relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho visando a
implementação do eSocial de forma segura e eficiente em sua empresa.
Há bastante trabalho a fazer enquanto não chega a obrigação final!
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