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MANUAL DE QUALIFICAÇÃO
CADASTRAL ESOCIAL
Uma das premissas para o envio de informações e recolhimento das obrigações por
meio do eSocial é a consistência dos dados cadastrais enviados pelo empregador
relativo aos trabalhadores a seu serviço.

Esses dados são confrontados com a base do eSocial, sendo validados na base do CPF
(nome, data de nascimento e CPF) e na base do CNIS -Cadastro Nacional de Informações
Sociais (data de nascimento, CPF e NIS), e qualquer divergência existente impossibilitará o
envio das informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, bem como o
recolhimento dos valores devidos.

Dessa forma, o empregador deve zelar pela consistência dos dados cadastrais dos
trabalhadores a seu serviço com os dados constantes na base do CPF e do CNIS e, se
necessário, proceder à sua atualização antes da data de entrada em vigor do eSocial.

Para facilitar o trabalho de regularização cadastral dos trabalhadores e como
medida preventiva à rejeição dos dados, foi disponibilizado no Portal do eSocial, a
partir do endereço eletrônico:  http://portal .esocial.gov.br/institucional/consulta-
qualificacao-cadastral, a aplicação CQC (Consulta Qualificação Cadastral) para
identificar possíveis divergências associadas ao nome da pessoa, à data de
nascimento, ao CPF e ao NIS (Número de Inscrição Social).

Fonte: Manual de Orientação do eSocial Versão 2.5.01

No site de consulta de qualificação cadastral é possível realizar a consulta
individualmente, mas o SIPES disponibiliza a geração de um arquivo que poderá ser
enviado para o eSocial fazer a consulta em lote. Abaixo você poderá acompanhar o
passo-a-passo de como gerar o arquivo e envia-lo para o eSocial.



1- No SIPES, vá até o módulo Consulta Qualificação Cadastral, localizado em:
Folha -> Gerar Arquivo -> eSocial -> Consulta Qualificação Cadastral

PASSO A PASSO:
Pré-requisitos:

- Internet

- Certificado conectado ao computador
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2- Preencha com o órgão e o mês/ano desejado
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3- Clique em Gerar Arquivo

4- Selecione o local onde deseja salvar o arquivo de texto



Site: https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/consulta-qualificacao-cadastral

5- Vá ao site do eSocial, no módulo de Qualificação Cadastral
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6-Clique em Qualificação Cadastral em Lote

7- Seleciona o Certificado utilizado e coloca a senha

8- Clique em upload

https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/consulta-qualificacao-cadastral
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9- Digite o CNPJ da empresa

10- Clique em Procurar para selecionar o arquivo gerado pelo SIPES

11- Escolha o arquivo de texto nomeado CQC.txt no local escolhido anteriormente
no passo 4

12- Clique em Abrir

13- Clique em Enviar como mostra a figura 6

OBS: Segundo o Site do eSocial informa, o processamento será feito em até 48 horas e
estará disponível para download em um prazo de até 15 dias.



2- Clique em Download

3- Se o arquivo enviado já estiver disponível para download, irá aparecer a opção de
fazer a consulta.

4- Clique em Download

OBS: O arquivo se encontrará na pasta configurada para armazenagem de arquivos
baixados pelo navegador.

5- O download do arquivo.txt será iniciado
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1- Ainda no site de Qualificação em Lote como na Figura 5

CONSULTANDO O ARQUIVO
PROCESSADO


