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Qualificação de DadosQualificação de Dados
GFIP x CNISGFIP x CNIS

 



77,95%

Resultado do cruzamento GFIP x CNIS
Análise sobre 40.152.752 registros 

Lançamentos de GFIP cujo NIS 
possui CPF validado – 

31.301.026

Lançamentos de GFIP com NIS 
sem  CPF Cadastrado 6.828.605

Lançamentos de GFIP cujo NIS 
possui CPF não validado – 

2.023.121



Status do cruzamento para atualização do CNIS 

 Critérios iniciais de batimento definidos
 Aguardando envio das amostras pela 

DATAPREV, teste realizado no dia 20/06. 
Previsão para recebimento da amostra 
completa dia 27/06.

 Previsão para conclusão da análise e validação 
da amostra pelo INSS 18/07.

 Após validada a amostra o período para 
atualização dinâmica será de 7 a 15 dias úteis



Integração das bases Integração das bases 
CAIXA e INSSCAIXA e INSS



Estratégia de Implantação – Etapa Concluída 

Cadastro NIS 
(SIISO)

Março/2013 a janeiro/2014 

PIS

MTE

- Arquivo extraído pela CAIXA com a 
posição do cadastro de março de  2013 
(último envio do cadastro PIS) a janeiro 
de 2014. 
 
- Este arquivo conteve as alterações 
realizadas em decorrência da pré- 
qualificação do eSocial.

Obs: Todos os NIS serão informados 
como movimento de inclusão com a 
informação da data de última 
atualização.



Estratégia de Implantação – Em funcionamento 

- Arquivos extraído pela CAIXA 
encaminhados semanalmente com as 
inscrições/alterações a partir de 
Fevereiro/2014.
 
- Estes arquivos contém apenas 
inscrições concedidas pela CAIXA para o 
MTE e para participantes do PIS.

- A DATAPREV informou que após o 
processamento da carga FULL o 
movimento poderá ser reduzido para 48 
horas.

Cadastro NIS 
(SIISO)

Movimento Semanal

PIS

MTE



Estratégia de Implantação – Em processamento 

- Extração pela CAIXA de todo o 
Cadastro NIS (SIISO) – carga FULL.

- Este arquivo conterá todas  as fontes 
do Cadastro NIS incluindo as 
informações do MDS (Cadunico).

- Transmissão e processamento em 
andamento, previsão de finalização no 
final de julho/2014.

 

Cadastro NIS 
SIISO

PIS PASEP

SUS MTE

CADUNICO



Sincronização Bases CAIXA e INSS

 Unificação das Bases de Pessoa Física (PIS, NIS, 
SUS, NIT, etc);

 Padronização da regra de elos entre a CAIXA e 
INSS. 

 Ferramenta para que as atualizações e criações de 
NIT realizadas pelo INSS sejam recebidas pela base 
CAIXA;
• Aguardando a validação do leiaute pela CAIXA



Harold Vann Hallen Fontes

Coordenador-Geral de Administração de 
Informações de Segurados

harold.fontes@inss.gov.br

3313-4490
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