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Hoje vou te mostrar como retirar o CNIS do seu cliente através do novo portal do INSS - Meu INSS (sem CADSENHA) em 2 minutos. Agora que o atendimento remoto é uma necessidade devido à pandemia coronavírus, este pequeno guia ajudará você e seus clientes a acessar o CNIS e outras
informações essenciais! E se você for adv, eu vou te dar uma dica de presente no final que vai fazer você repensar o seu serviço! Atualizado em dezembro/2020! Isso me lembra de quando eu ia ao INSS para retirar pessoalmente esses CNIS. Não sei como é lá na sua cidade, mas aqui em Curitiba ir no
INSS é sempre algo chato e demorado. Para frente e para trás eu passaria uma ou duas horas sem fazer nada, sentado esperando por essas senhas. Wow!! O tempo não passou e eu não podia fazer mais nada. Faz muito tempo que não faço isso, mas ainda vi aquela dor nas outras pessoas que
fizeram isso no escritório. Até porque alguém tem que fazer isso. Bom... não mais! Pelo menos para não pegar as inúmeras páginas de cnis. Desde janeiro de 2017, o INSS publicou um novo portal (Meu INSS) onde o segurado, e você, pode retirar o CNIS sem ter que ir ao INSS (Antes desse portal,
havia cadsenha, mas para fazer o CADSENHA, você também tinha que ir ao INSS. Achei ainda pior) Nota: O portal já estava no ar em testes desde dezembro de 2016. Você tem sido capaz de tirar o CNIS desde então. Até tirei meu CNIS em dezembro e foi muito tranquilo. (Mas ainda vou levar um
tempo para me aposentar, hehe! :)) Chega dessa dor, vou te mostrar passo a passo como obter este CNIS. E então, como você pode usar o mesmo CNIS para fazer o RMI muito rápido. Resumo passo a passo Para consultar o CNIS pela Internet através do portal Meu INSS, siga os passos abaixo:
Acesse o portal Meu INSS ( ) Clique para fazer login Clique para entrar Clique no botão Cadastramento Preencher os dados pessoais e depois responder as perguntas sobre as contribuições Salve a senha provisória e faça login com essa senha Cadastre-se em uma nova senha e pronto! Agora você
tem acesso a todas as informações sem ter que ir à agência. Em seguida, explico cada um desses passos em detalhes e com imagens! Confira: Passo 1: Cadastramento no MyINSS Antes de mais nada, seu cliente tem que se cadastrar no . Como você ainda não registrou a senha, você deve clicar lá
no botão Registrar senha. Na próxima tela, clique em Criar seu gov.br Em seguida, selecione a opção Número de Segurança Social para continuar. Na tela que você chegou, a abaixo, você (ou o cliente) precisa preencher com o CPF e o nome completo para criar o login. Em seguida, selecione a caixa
para concordar com os termos, clique em eu não sou um robô e, finalmente, confirme as informações que parecem validar os dados e clique Avançar. Você receberá um código para ativar sua conta. Indique como você deseja receber esse código e digite seu e-mail ou número de celular. Em seguida,
clique em Next. Digite o código recebido e clique em Next. Agora você precisa criar uma senha para acessar o portal sempre que quiser. Digite sua senha e clique em Completar. Salve esta senha Volte para a página inicial de e clique em Entrar. Para continuar, clique em Autorizar o Meu INSS para
usar seus dados pessoais. Na próxima tela, clique em Continuar. Então ele faz uma série de perguntas objetivas para você obter sua senha temporária. As perguntas variam de pessoa para pessoa, por exemplo: Pronto! Seu cadastro já estará completo e você já pode acessar o portal Meu INSS para
consultar ou solicitar benefícios e ter acesso a outros serviços. Alternativa: Inscrição pelo telefone 135 Se você tiver sua senha provisória pelo método acima, você pode pular para o próximo passo (Passo 3). Se você não conseguir obtê-lo na internet por algum motivo, você pode ligar para o número
135 (a partir de qualquer telefone, basta digitar 135 e ligar), ir até o número da Previdência Social e escolher a opção 'validar código de acesso'. Um atendente falará com seu cliente (ou com você). Ele vai fazer-lhe cinco perguntas e você tem que acertar quatro de cinco. Por isso, é importante que seu
cliente ligue ou esteja perto de você agora. O atendente provavelmente escolhe algumas das várias perguntas que ele pode fazer sobre sua vida de contribuição. O atendente faz a pergunta e lhe diz algumas opções para você escolher uma. Depois de responder a opção certa, ele parte para a próxima
pergunta. As perguntas são assim: • Qual é o ano da última relação de emprego? • Qual é o salário-base da última contribuição? • Se o link foi uma carteira assinada ou guia do INSS • Se a pessoa já recebeu algum benefício do INSS • Em que ano foi feita a última contribuição por cartão do INSS? As
perguntas são muito específicas, mas falam as opções (múltipla escolha) e o atendente geralmente está entendendo se a pessoa não se lembra primeiro. Depois de obter sua senha temporária pelo telefone, você pode acessar o portal Meu INSS e seguir para o próximo passo. Passo 3: Criando sua
senha definitiva Clicando em fazer login, você preenche seu CPF e senha temporária e a mensagem de senha expirada aparecerá. Mas é normal, era uma senha temporária de qualquer maneira. Clique em ok e você será redirecionado para a página de redefinição de senha: Digite sua senha
temporária novamente no campo de senha e, em seguida, preencha 2 vezes com sua nova senha. Nota: A senha deve ser superior, minúscula, números, símbolos e mais de 9 caracteres. Com isso você pode acessar quando quiser e ter acesso a tudo a partir do site. Vale a pena. Agora é só remover o
CNIS. Passo 4: Baixando o CNIS (Imprimir ou baixar) Para imprimir ou baixar o PDF do CNIS, você precisa clicar no item Da Declaração de Contribuição (CNIS) no Menu Então procure o botão Baixar PDF no final da página Pronto! Com esse CNIS, você pode calcular o RMI em apenas 20 segundos
com o programa de cálculos previdenciários do Cálculo Legal. Advogados estratégicos fazem isso... Quer economizar muito trabalho para obter os dados de seus clientes e ser capaz de servir muito mais? Como muitos dos clientes que vêm ao seu escritório precisarão fornecer-lhe o CNIS, a CJ
desenvolveu uma ferramenta chamada Auto Cadastros. Funciona assim: Você coloca envia um link para o seu cliente e ele preenche todas as informações necessárias para você fazer o primeiro serviço, incluindo o CNIS. Quando ele preencher tudo o que você pediu e enviar o formulário, você já
enviará um e-mail para ele que ele preencheu os dados. E esses dados são precisos no perfil do cliente dentro de sua conta CJ. Todas as horas de trabalho muito práticas e muitas horas de trabalho economizadas indo atrás dos dados dos clientes, não é incrível? É por isso que os escritórios mais
eficientes já estão usando muito esta ferramenta CJ. Inclusive, alguns estão usando esses registros automáticos para capturar clientes, colocando o link em uma página do próprio site do escritório e pedindo aos interessados que deixem os dados lá e a descrição do caso para entrar em contato. Assim,
quando o oficial de atendimento ao cliente entra em contato com você, você já tem todas as informações em mãos! Muito prático! Conclusão para Advogados: Como usar isso no meu dia a dia? Não adianta apenas saber como remover o CNIS pela Internet. Para você economizar tempo real em seu
escritório eu recomendo duas estratégias. (Prefiro o segundo) 1- Você pode colocar um estagiário ou secretário para acompanhar seu cliente retirar o CNIS quando ele chegar ao seu escritório. Recomendo fazer isso antes mesmo de começar o serviço 2 - Mas, melhor do que isso, é enviar um e-mail
para o seu cliente antes do serviço, com esta etapa a passo de como remover o CNIS pela internet, pedindo que ele venha com ele pronto ou envie o documento do CNIS por e-mail (ou mesmo via WhatsApp). Como eu disse no início, o atendimento remoto tornou-se uma necessidade para todos, para
que você possa adotar essa segunda estratégia para manter o cuidado de todos os seus clientes de seguridade social (certamente eles terão uma família disposta a ajudar). Se você pode criar tal procedimento em seu escritório e você começar a obter o CNIS rapidamente, e, em seguida, fazer o
cálculo ainda mais rápido, você vai um retorno de eficiência (e dinheiro) imediato! Deixe um comentário se você gostou deste passo a passo e conte com o Cálculo Legal para realizar seus cálculos previdenciários e muito mais! Dúvidas? Abra uma chamada no SupportWebINSS. Você já se deparou
com a mensagem CPF não encontrada no banco de dados do CNIS? Geralmente, aparece como na figura abaixo, ao tentar abrir o cadastro de um cliente no site do Meu INSS? Infelizmente, não é incomum que esse tipo de problema aconteça. No entanto, é simples de resolver. CPF não encontrado:
Unificação ao NIT do Segurado Nesses casos, o que geralmente acontece é que o sistema do INSS não consegue localizar o CPF porque não está vinculado a um Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Dessa forma, é necessário solicitar a unificação do CPF do segurado ao seu NIT. Leia
também: UNIFICAÇÃO DE NITs: O que fazer quando há mais de um? Esse procedimento pode ser feito por meio de uma solicitação de Atualização de Dados cadastrais no INSS Digital. Nesse sentido, também é recomendado apresentar: documento de identificação do segurado (RG ou CNH, por
exemplo); CPF; permissão de trabalho; e NIT. Na verdade, é importante apresentar todos os documentos que possam ajudar o INSS a coletar as informações do segurado em apenas um cadastro. Vale ressaltar ainda que o que garante esta atualização é o §1º do artigo 19 do Decreto 3.048/99: § 1º O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão, ratificação ou retificação de suas informações contidas no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente do pedido de benefício,
salvo na hipótese prevista no art. 142, nos termos do disposto nos artigos 19-B e art. 19-C. (Redação prevista no Decreto nº 10.410, de 2020). Assim, essa correção pode ser feita independentemente da solicitação do benefício. Por fim, não deixe de conferir o modelo disponível na coleção Prev para
casos como este. Bom trabalho para todos e para todos! Todos!
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