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Providências para início do 

envio  das informações ao 

eSocial.
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Consulta Qualificação Cadastral

CPF
Cadastro de 
Pessoa 
Física

CNIS 

 Ferramenta simples de consulta que permite ao empregador ou trabalhador ter 

o conhecimento prévio do resultado das validações cadastrais que serão 

aplicadas 

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

✓Atenção!!! A qualificação cadastral deverá ser realizada antes do envio de

✓ qualquer evento ao eSocial.

Navegadores e Versões :

- Internet Explorer, versão 9.0;

-  Firefox, versão 24.0; 

- Google Chrome versão 30.0. e evoluções.
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Para identificar a necessidade de 

Qualificação cadastral

MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL ON-LAplicação web para consultas 

simultâneas de até 10 trabalhadores. 
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MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL ON-LINE 

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.
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Para identificar a necessidade de 
Qualificação cadastral

MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

 – Consulta por meio de envio de arquivos com dados dos trabalhadores no 

formato “.txt “ codificação UTF-8 ou ISO-8859-1 com retorno em até 48h;

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

- Utilização de certificado digital ICP-Brasil: A1 ou A3.
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- Dados que devem constar no arquivo “.txt” utilizando o separador “;” 
(ponto e vírgula):

MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

- Exemplo de formato de arquivo de entrada:
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1 -Botão “Upload”- utilizado para envio do arquivo “.txt” a ser processado;
2 -Botão “Download” - utilizado para verificar o arquivo de retorno à consulta enviada;
3 – Manual de leiaute do arquivo de envio e de retorno.

  Uso obrigatório de Certificado Digital para acessar a Aplicação.
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        MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

- Informar CNPJ válido (o sistema não faz batimento de vínculo 
trabalhista x CNPJ);
- Selecionar arquivo previamente salvo em formato “.txt”.

-Tela para upload
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MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

1 -Clicar em “download” para visualizar arquivo de retorno;
2 -O arquivo é excluído após 30 dias do processamento (automaticamente) ou 
clicando em “excluir”.

-Tela para download
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MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

1 -Os arquivos REJEITADOS apresentam os motivos da rejeição no item 5 do 
Manual de leiaute;
2 -Os arquivos PROCESSADOS têm as orientações descritas no item 4 do manual.

-Tela para download

Exemplo de arquivo PROCESSADO

Exemplo de arquivo REJEITADO
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Regra de Identificação do Administrador do NIS e direcionamento do 
cidadão

Fonte de Cadastramento:
 NIT = INSS, PIS=CAIXA e PASEP= BB 

Atenção:
O Administrador do NIS pode mudar de acordo 
Com a vida laboral do trabalhador.
Observar o vínculo ativo do trabalhador:
Se iniciativa privada = CAIXA
Se serviço público = Banco do Brasil.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.
Regra de Identificação do Administrador do NIS e direcionamento do 
cidadão

a) se NIS administrado pelo INSS - Agendamento Eletrônico ou Central 
de Atendimento 135 - para programar o atendimento;

b) se NIS administrado pela CAIXA- Direcionamento ao serviço 
“Cadastro NIS” do Conectividade Social – CAIXA;

c) se NIS administrado pelo BB - direcionamento à Rede de 
Atendimento do BB;

d) se CPF com dados divergentes – direcionamento à rede conveniada 
da RFB – Correios, BB e CAIXA;

e) se CPF Nulo ou Cancelado – direcionamento à unidade da RFB.
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Atualização no CPF

-Quando a mensagem informa divergência de nome ou 
data de nascimento em CPF, o direcionamento é para 
conveniada: Banco do Brasil, CAIXA, Correios.

A data de nascimento informada é diferente da existente 
no Cadastro CPF.

Verifique os dados digitados ou dirija-se a uma agência do 
Banco do Brasil, Caixa ou Correios.
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Atualização CPF

A qualificação dos dados cadastrais por meio do CPF deverá ser realizada 
pelo site da RFB no 
endereço: https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/a
lterar/default.asp
Inclusive nos casos de: 
CPF suspenso;
Mudança de nome (por motivo de casamento, divórcio, etc);
Correção do dado cadastrado (data de nascimento, dentre outros);
Inclusão de data de nascimento;
Inclusão de título de eleitor.

Para os motivos acima apontados, verifique se os dados cadastrais 
são idênticos ao cadastro eleitoral do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral). O serviço é gratuito.

Atualização no CPF
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As seguintes solicitações deverão ser realizadas diretamente em uma 
unidade de atendimento da RFB ou por meio de Instituições Conveniadas 
pela RFB (Banco do Brasil ou Correios):

CPF Nulo, Cancelado e Inexistente (RFB);
Mudança de nome (por motivo de casamento, divórcio, etc) e 
inclusão/correção de data de nascimento quando não constam no cadastro 
eleitoral do TSE;
Inclusão/exclusão de nome social (somente para pessoas travestis e 
transexuais);
Complementação de dado cadastral que não consta na base do CPF 
(também poderá ser realizado via site da RFB por meio do Portal e-CAC 
com Certificado Digital).
). O serviço é gratuito.
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- Dados em branco

- Dados Divergentes - Agendamento

Fluxo de Atendimento no INSS

http://www.inss.gov.br

AGENDAMENTO
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77,95%

Base de dados – Integração do CNIS 
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77,95%

Melhorias realizadas na base de dados do CNIS

✓ Rotina diária do cadastro CPF (RFB) para validação na inclusão 

e atualização de dados cadastrais;

✓ Apropriação de dados dos empregados cadastrados no SIISO 

(Sistema de Informações Sociais – CAIXA) para o CNIS, 

minimizando a frequência de NIS não registrados no CNIS;

✓ Rotina diária de atualização batch SIISO=>CNIS-PF.
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77,95%

       CNIS Pessoa Física – Qualidade de dados                                      

 Informações Quantidades Percentual

Total de inscrições 309.306.303 -

Data de nascimento consistente 305.141.096 98,65%

Nome consistente 305.141.096 98,65%

Nome da mãe consistente 284.670.357 92,03%

CPF consistente 202.622.583 65,50%

RG consistente 189.761.286 61,35%

Endereço Consistente 258.033.901 83,42%



77,95%

                    Resultados do SIISO x CNIS

Crescimento da base Pessoa Física:

 

 

 

Informações sobre atualização da base CNIS:

- Base CNIS passou de 231M  para  309M (aumento de 34%)

NIS
Processados

Não alterados Incluídos Alterados

198Milhões 63Milhões 78Milhões 57Milhões
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Obrigada!

Claudia Rosana Lopes Bomfim
Chefe do Serviço de Administração de Informações de Segurados-  SAIS

Coordenadora do Programa de Educação Previdenciária - PEP
Gerência INSS RJ Norte
saisrjn@inss.gov.br

Tel 3362 3492 

77,95%
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