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Consulta Qualificação Cadastral

CPF
Cadastro de Pessoa Física

CNIS 
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais 

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

qualquer evento ao eSocial.

 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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Para identificar a necessidade de qualificação
cadastral
• MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL on-line

- Aplicação web para consultas simultâneas de até 10 trabalhadores. 

• 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);

- Possível utilizar e-CNPJ e e-CPF;

- Sem necessidade de procuração;

- Utilização de certificado digital ICP-Brasil: A1 ou A3.
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Acesso ao Módulo Consulta Qualificação Cadastral: www.esocial.gov.br
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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.

• MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL on-line 
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• MÓDULO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE

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 token e-CNPJ ou e-CPF para acessar a Aplicação.
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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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Atendimento no INSS
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- Dados em branco

- Dados Divergentes - Agendamento

Fluxo de Atendimento no INSS

http://www.mtps.gov.br

AGENDAMENTO
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77,95%

Melhorias realizadas na base de dados do CNIS

✔ Análise do Perfil CNIS com a extração da competência 01/2015;

✔ 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 – concluída em 10/2014;

✔ Apropriação base CADSUS no CNIS – concluída em 08/2015;

✔ Treinamento da Central 135 - 07/2015 e 05/2016.



77,95%

CNIS Pessoa Física – Qualidade de dados 
(01/2015)
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77,95%

Resultados do SIISO x CNIS
✔ Crescimento da base Pessoa Física:

✔ Informações sobre atualização da base CNIS:
- Base CNIS passou de 231M            309M, 34%;
- Atualização – semanal;
- Envio de dados – sexta-feira à noite;
- Apropriação no CNIS – até domingo. 

NIS
Processados

Não alterados Incluídos Alterados

198Milhões 63Milhões 78Milhões 57Milhões
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77,95%

Próximas Ações 

✔ 2ª Carga SIISO x CNIS – iniciado em 15/05/2016.

✔ Envio da base CNIS de Número de Identificação do 

Trabalhador - NIT para a CAIXA.
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