
 
 

CUT – CADASTRO ÚNICO DE TRABALHADOR 

Substitui a Ficha de Registro de Empregados 

 

13 TRABALHADOR Grupo de informações do trabalhador 

14 CPF  

15 NIS Informar o PIS, PASEP ou NIT 

16 NOME  

17 SEXO 
M - Masculino 

F – Feminino 

18 RAÇA/COR 

1 - Branca 

2 - Negra 

3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, 

cafuza,mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra 

cor ou raça) 

4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc) 

5 - Indígena 

6 - Não informado 

19 ESTADO CIVIL 

1 - Solteiro; 

2 - Casado; 

3 - Divorciado; 

4 - Separado; 

5 - Viúvo 

20 GRAU DE INSTRUÇÃO 

01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido 

instrução, não se alfabetizou; 

02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª 

série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola 

regular; 

03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 

04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto 

(antiga 5ª a 8ª série); 

05 - Ensino Fundamental Completo; 

06 - Ensino Médio incompleto; 

07 - Ensino Médio completo; 

08 - Educação Superior incompleta; 

09 - Educação Superior completa; 

10 - Pós-Graduação completa; 

11 - Mestrado completo; 

12 - Doutorado completo 

 

 

 



 
 

 

21 NASCIMENTO Grupo de informações de nascimento do trabalhador 

22 Data do nascimento  

23 Código do município Código existente na tabela do IBGE 

24 UF  

25 País de nascimento  

26 País de nacionalidade  

27 Nome da mãe  

28 Nome do pai  

 

 

29 DOCUMENTOS Informações dos documentos pessoais do trabalhador 

30 CTPS  

31 Número da CTPS  

32 Série da CTPS  

33 UF da CTPS  

 

 

34 RIC Informações do Registro de Identidade Civil 

35 Número  

36 Órgão emissor  

37 Data da expedição  

 

 

38 RG Informações do Registro Geral (RG) 

39 Número  

40 Órgão emissor  

41 Data da expedição  

 

 

42 RNE Informações do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) 

43 Número  

44 Órgão emissor  

45 Data da expedição  



 
 

 

46 OC Informações do número de registo em Órgão de Classe (OC) 

47 Número  

48 Órgão emissor  

49 Data da expedição  

50 Data de validade  

 

 

51 CNH*** Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

52 Número  

53 Data de expedição  

54 Estado da expedição  

55 Data de validade  

56 
Data da primeira 

habilitação 
 

57 Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE 

 

 

58 ENDEREÇO Grupo de informações do endereço do trabalhador 

59 Brasil Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no BR 

60 Tipo de logradouro  

61 Descrição do logradouro  

62 Número do logradouro  

63 Complemento  

64 Bairro  

65 CEP  

66 Código do município Conforme tabela do IBGE 

67 UF  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

68 Exterior Preencher em caso de trabalhador residente no exterior 

69 País de residência  

70 Descrição do logradouro  

71 Número do logradouro  

72 Complemento  

73 Bairro  

74 Nome da cidade  

75 Código postal  

 

 

76 
TABALHADOR 

ESTRANGEIRO 
Grupo informações do trabalhador estrangeiro 

77 Data da chegada  

78 Classe de trabalhador 

Classificação da condição do trabalhador estrangeiro no Brasil: 

1 - Visto permanente 

2 - Visto temporário 

3 - Asilado 

4 - Refugiado 

5 - Solicitante de Refúgio 

6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil 

7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos 

8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular 

9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge 

brasileiros 

10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 

11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de 

países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício 

de atividade remunerada no Brasil 

12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e 

Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República 

Portuguesa 

Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

79 Casado no Brasil 
S - Sim 

N - Não 

80 Filhos brasileiros 
S - Sim 

N - Não 

 



 
 

 

81 DEFICIÊNCIA Pessoa com deficiência física 

82 Deficiência física S – SimN – Não 

83 Deficiência visual S – SimN – Não 

84 Deficiência auditiva S – SimN – Não 

85 Deficiência mental S – SimN – Não 

86 Deficiência intelectual S – SimN – Não 

87 Reabilitado 

Informar se o trabalhador é reabilitado, ou seja, estando o 

trabalhador aposentado por invalidez e, após passar por 

avaliação profissional ou por processo de reabilitação 

funcional, foi considerado apto a retornar ao trabalho 

88 Observações  

 

 

89 DEPENDENTE Informações dos dependentes do trabalhador 

90 Tipo de dependente 

01 - Cônjuge ou companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou 

viva há mais de 5 anos 

02 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 

03 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola 

técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 

04 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando 

incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 

05 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 

qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos. 

06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com 

idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento 

de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha 

detido sua guarda judicial até os 21 anos. 

07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) 

qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando 

incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 

08 - Pais, avós e bisavós. 

09 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e 

do qual detenha a guarda judicial. 

10 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou 

curador.  

91 Nome do dependente  

92 Data de nascimento  

93 CPF  

94 Dependente IRRF S – SimN – Não 



 
 

95 Dependente Salário Família S – SimN – Não 

 

96 APOSENTADORIA  

97 Trabalhador aposentado 
Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário 

da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: 

 

 

98 CONTATO Informações de contato 

99 Fone principal  

100 Fone alternativo  

101 e-mail principal  

102 e-mail alternativo  

 

 

103 VÍNCULO Grupo de informações do vínculo 

104 Matrícula 

Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso 

deservidor público, a matrícula constante no Sistema de 

Administração de Recursos Humanos do órgão. 

Validação: O valor informado não pode conter a expressão 

'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. 

105 Regime trabalhista 
1 CLT 

2 Regime Jurídico Próprio 

106 
Tipo de regime 

previdenciário 

1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social; 

2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social no Brasil; 

3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior. 

Valores Válidos: 1, 2, 

 

 

107 Regime trabalhista Informações do regime trabalhista 

108 Trabalhador celetista Informações de Trabalhador Celetista 

109 Data de admissão 
Preencher com a data de admissão do trabalhador no 

respectivo vínculo. 

110 Tipo de admissão 

1 - Admissão 

2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico 

3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio 

4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão 

ou fusão 

Validação: Se for igual a [2,3,4] é obrigatório o preenchimento 

do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista 



 
 

111 Indicativo de Admissão: 

1 - Normal 

2 - Decorrente de Ação Fiscal 

3 - Decorrente de Decisão Judicial 

112 
Tipo de regime de jornada 

do empregado: 

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 

2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da 

CLT; 

3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT. 

Valores Válidos: 1, 2, 3. 

113 Natureza da atividade 
1 - Trabalho Urbano 

2 - Trabalho Rural 

114 Data base 

Mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador. 

Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 01 e menor 

ou igual a 12. 

115 
CNPJ do sindicato 

representativo da categoria 

 (Preponderante ou Diferenciada). 

Validação: Deve ser um CNPJ válido. 

 

 

116 FGTS Informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

117 Opção pelo FGTS 

1 - Optante 

2 - Não Optante 

Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o 

campodeve ser preenchido com [1] (Optante) 

118 
Data de opção do 

trabalhador pelo FGTS. 

Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador 

optante pelo FGTS. Deve ser uma data igual ou posterior à data 

de admissão, observando o que segue: 

a) Se a data de admissão for posterior a 04/10/1988, a data 

de opção deverá ser igual à data de admissão, exceto para 

empregado doméstico; 

b) Se a data de admissão for anterior a 05/10/1988, a data 

de opção fica limitada a 05/10/1988. 

 

 

119 
TRABALHADOR 

TEMPORÁRIO 

Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador 

temporário. 

120 
Motivo da contratação de 

trabalhador temporário: 

1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal 

regular; 

2 - Acréscimo extraordinário de serviços. 

Valores Válidos: 1, 2. 

121 CONTRATANTE 
Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador 

temporário será alocado. 

122 Tipo de inscrição 
(1) (CNPJ) 

(2) (CPF). 



 
 

123 Número de inscrição  

124 
Identificação do 

trabalhador substituído 
O preenchimento é obrigatório se o {mtvContrat} for igual a (1) 

125 
CPF do trabalhador 

substituído 
Deve ser um CPF válido de trabalhador registrado no RET. 

126 
Matrícula do trabalhador 

substituído 

A matrícula informada deve se referir a um trabalhador 

registrado no RET, cujo CPF seja o informado no campo 

{cpfTrabSubst} 

 

 

127 Trabalhador estatutário Informações de Trabalhador Estatutário 

128 Indicação do provimento 

1 - Normal 

2 - Decorrente de Decisão Judicial 

3 - Tomou posse mas não entrou exercício 

Valores Válidos: 1, 2, 3 

129 Tipo de provimento 

1 - Nomeação em cargo efetivo 

2 - Nomeação em cargo em comissão 

3 - Incorporação (militar) 

4 - Matrícula (militar) 

5 - Reinclusão (militar) 

9 - Outros não relacionados acima 

Validação: Valor igual a [3,4,5] só é permitido se natureza 

jurídica do declarante for igual a [101-5, 104-0, 107-4, 116-3] 

Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9 

130 Data da nomeação Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador 

131 Data da posse Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor 

132 Data do exercício 
Deve ser igual ou posterior a data da posse 

Preenchimento obrigatório se {indProvim} = (1,2) 

 

 

133 Informação do Contrato Informações do Contrato de Trabalho 

134 Código do cargo 

Não é obrigatório para o servidor público contratado com 

{tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o 

código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos 

Públicos - S-1030. 

135 Código da função 

Preenchimento obrigatório para servidor público contratado 

com {tpProv} = [2]. 

Se informado, o código informado deve constar na Tabela de 

Funções/Cargos em Comissão - S-1040. 

136 Categoria de trabalhador 

- Preencher com o código da categoria do trabalhador, 

conforme Tabela 1 

Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de 



 
 

Trabalhadores (tabela 1) 

 

137 Remuneração Informações da remuneração e periodicidade de pagamento 

138 Valor do salário fixo 

Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da 

remuneração. 

Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 

(zero). 

139 Unidade do salário fixo 

Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, 

conforme opções abaixo: 

1 - Por Hora 

2 - Por Dia 

3 - Por Semana 

4 - Por Quinzena 

5 - Por Mês 

6 - Por Tarefa 

7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável 

140 
Descrição do salário 

variável 

Descrição do salário variável e como este é calculado.  

Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 

Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7]. 

 

 

141 Duração Duração do Contrato de Trabalho 

142 Tipo de contrato 

1 - Prazo indeterminado 

2 - Prazo determinado 

Valores Válidos: 1, 2 

143 Data do término 
O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2] 

Neste caso, deve ser posterior a data de admissão 

 

 

144 LOCAL DE TRABALHO Informações do local de trabalho 

145 Local de trabalho geral 

Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador 

(exceto doméstico) exercerá suas atividades. Caso o 

trabalhador exerça suas atividades em instalações de 

terceiros, este campo deve ser preenchido com o 

estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador 

esteja vinculado. 

146 Tipo de inscrição 

- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, 

conforme tabela 5 

Valores Válidos: 1, 3, 4. 

147 Número da inscrição 

- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo 

com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. 

Validação: A inscrição informada deve ser compatível com 



 
 

{tpInsc} e constar na tabela S-1005. 

148 Descrição complementar - Descrição complementar do local de trabalho. 

149 
Local do trabalho 

doméstico 

Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador 

doméstico, indicando o endereço onde o trabalhador exerce 

suas atividades. 

150 Tipo de logradouro Tipo de Logradouro, conforme tabela 20 

151 Descrição  

152 Número  

153 Complemento  

154 Bairro ou distrito  

155 CEP  

156 Município 
Preencher com o código do município, conforme tabela do 

IBGE 

157 Estado Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação 

 

 

158 Horário contratual O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1]. 

159 Quantidade de h/semanais 
- Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do 

Trabalhador 

160 Tipo de jornada 

1 - Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um 

horário padrão por dia da semana e folga fixa; 

2 - Demais tipos de jornada (escala, turno de revezamento, 

permutas, horários rotativos, etc.) 

161 
Descrição do tipo de 

jornada 
Deve ser preenchido se {tpJornada} = [2] 

 

 

162 Horário contratual Informações diárias do horário contratual 

163 Dia e horário 

1 - Segunda-Feira 

2 - Terça-Feira 

3 - Quarta-Feira 

4 - Quinta-Feira 

5 - Sexta-Feira 

6 - Sábado 

7 - Domingo 

8 - Dia variável 

164 
Código de horário 

contratual 

Preencher com o código atribuído pela empresa para o 

HorárioContratual. 

O valor informado deve existir na Tabela deHorários/Turnos de 

Trabalho - S-1050. 



 
 

 

 

165 Filiação Sindical Filiação Sindical do Trabalhador 

166 
CNPJ do Sindicato do 

trabalhador 
 

167 Alvará judicial 

Informações do alvará judicial, preenchimento obrigatório em 

caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer 

categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria 

diferente de "Aprendiz". 

168 
Número do processo 

judicial 

Deve ser um número de processo válido, existente na Tabela de 

Processos Administrativos/Judiciais - S-1070. 

 

169 Sucessão do vínculo Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista 

170 CNPJ do empregador 

anterior 

Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente do CNPJ 

do declarante. 

171 Matrícula anterior Matrícula do trabalhador no empregador anterior. 

172 Data de início do vínculo Deve ser uma data anterior a Data de Admissão do Trabalhador 

173 Observações  

 

174 Afastamento 

Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário 

enviar evento de cadastramento inicial relativo a trabalhadores 

que estejam afastados da empresa antes do início do eSocial 

175 
Data do início do 

afastamento 

Deve ser uma data posterior a data de admissão e anterior ao 

início da obrigatoriedade do e-Social para o empregador 

176 
Código do motivo do 

afastamento 

Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, 

conforme tabela 18 

 

177 Desligamento 

Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário 

enviar evento de cadastramento inicial referente a 

trabalhadores que já tenham sido desligados da empresa 

antes do início do eSocial (ex: envio para pagamento de 

diferenças salariais -acordo/dissídio/convenção coletiva - em 

meses posteriores ao desligamento e à vigência do eSocial). 

178 Data do desligamento  

 

179 ASO Informações sobre o ASO Admissional 

180 Data do ASO admissional 
 

181 Número do CRM 
 

182 UF do CRM 
 



 
 

 


