Procedimento de envio e retorno do
eSocial
Envio:
1. Abra um navegador compatível (Internet Explorer, versão 9.0; Firefox, versão
24.0; Google Chrome versão 30.0), com o sistema e digite ou clique no endereço abaixo:
https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral/qualificacaocadastral-1

2. Na página inicial, clique em "CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE",
conforme imagem abaixo:

(imagem 1.1)

3. Assim que clicar em "CONSULTA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL EM LOTE", talvez o
sistema solicite que escolha um certificado digital (será aceito um certificado de pessoa
física ou jurídica), selecione o certificado que estiver instalado (obrigatório) no
computador em questão:

(imagem 1.2)

4. Na página seguinte, leia atentamente as instruções de utilização e em seguinda clique em
"UPLOAD" ( em "DOWNLOAD", após 48h, estará disponível o arquivo processado), conforme
imagem abaixo.

(imagem 1.3)

5. Após clicar em "UPLOAD", abrirá a página solicitando o carregamento do arquivo
(txt). Informe o CNPJ da empresa e clique em "PROCURAR" para carregar o arquivo (o
arquivo estará salvo no endereço especificado no Sistema de Gerenciamento de
Cooperativa).

(Imagem 1.4)

6. Na última página, aparecerá as informações que os dados foram enviados com sucesso e
o retorno será processado em 48 horas, conforme imagem abaixo:

(imagem 1.5)

ATENÇÃO: Após o retorno do arquivo, se houver dados incorretos (Nome, CPF, Data de
Nascimento e/ou NIS/PIS), certifique-se se as informações divergentes estão no seu banco
de dados ou do Órgão governamental. No próprio arquivo de retorno (processado)
orientará o procedimento correto para a correção das divergências encontradas.

Retorno:
1. Após o período de processamento, haverá o retorno do arquivo. Clique no endereço
abaixo e vá até a tela de “DOWNLOAD”, seguindo o mesmo procedimento de envio:

https://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral/qualificacaocadastral-1

(imagem 1.3)

2. Em seguida, após clicar em “DOWNLOAD”, abrirá a seguinte tela:

3. Para salvar o arquivo processado em seu computador, clique em “DOWNLOAD”. O
arquivo virá da seguinte forma:
D.CNS.CPF.002.20180273228121.29789876000139.02178891853.TXT.PROCESSADO
D.CNS.CPF.002.20180273228121.29789876000139.02178891853.TXT.REJEITADO

O arquivo que estiver REJEITADO, o mesmo encontra-se com problemas no leiaute.
Provavelmente o CPF, NIS/PIS, Nome e/ou Data de Nascimento estão com caracteres a
menos ou a mais, a correção terá que ser realizada no banco de dados.
Exemplo:

Tabela exemplificada conforme dados de retorno (txt):

Para o registro do empregado1, o problema estaria no formato do NIS informado (coluna
6), que deve conter 11 dígitos numéricos, incluído o dv - dígito verificador, que é composto
de um dígito numérico;
Para o registro do empregado2, seria erro no formato do CPF informado (coluna 5), que
deve conter 11 dígitos numéricos, incluído o dv - dígito verificador, que é composto de dois
dígitos numéricos.
Quando o arquivo de retorno vier como PROCESSADO, a formatação dos dados estará
correta, porém, as informações poderão conter dados incorretos comparados com o banco
de dados do eSocial.
Exemplo:

Para o registro do empregado1, a divergência está no nome informado no CPF (coluna
19), assim, a aplicação informa o nome registrado na base CPF e orienta (coluna 20) o
comparecimento a uma Conveniada RFB: Correios, CAIXA ou BB;
Para o registro do empregado2, apresenta divergência no CPF do cadastro NIS do Banco
do Brasil (coluna 12 e coluna 21), assim, a orientação é de atualizar o cadastro em uma
agência do Banco do Brasil (coluna 21);
Para o registro do empregado3, não apresenta nenhuma divergência (todas as colunas
com zero), assim ele está com o cadastro validado para ser registrado no eSocial;
Para o registro do empregado4, apresenta divergência no CPF do Cadastro da CAIXA
(coluna 12 e coluna 21), assim, a orientação é de atualizar o Cadastro NIS Empresa pelo
Conectividade Social ou numa agência da CAIXA (coluna 21);
Para o registro do empregado5, apresenta divergência no CPF do Cadastro do INSS
(coluna 12 e coluna 21), assim, a orientação é comparecer em uma Agência da
Previdência Social e solicitar a atualização cadastral (coluna 21).

4. Para poder abrir o arquivo será preciso alterar o nome do mesmo. Renomeie apenas
deletando a palavra PROCESSADO ou REJEITADO, conforme exemplo abaixo:
D.CNS.CPF.002.20180273228121.29789876000139.02178891853.TXT

Disponibilizamos no site uma ferramenta para realizar a leitura melhor e correta dos
arquivos processados pelo eSocial. Aparecerão no arquivo tratado pela ferramenta
somente as informações que precisarão de correções.

(imagem 1.6)

Abra a ferramenta e clique no ícone “1” e selecione o arquivo processado pelo eSocial.
Após selecionar o arquivo clique em “Tratar arquivo [2]” (imagem acima). Aparecerá uma
janela informando que o arquivo foi analisado e tratado, conforme imagem abaixo.

(imagem 1.7)

Clique em “OK” em seguida clique em “Ler Retorno [3]”, abrirá o arquivo no formato txt
com todas as informações necessárias para a correção.

Para maiores esclarecimentos entre no Site e acesse o Manual de Orientação do eSocial.

