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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

Os trabalhos foram realizados no período de 24 de julho a 24 de novembro de 2017, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, 

objetivando a avaliação da consistência dos dados que constam da base do CNIS 

durante o período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2017.  

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. Entretanto cabe destacar que o 

encaminhamento de manifestações por parte da Unidade Auditada deu-se 

intempestivamente quando do envio do Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado 

em 21 de fevereiro de 2018 com prazo para manifestação até 02 de março de 2018, a 

qual foi disponibilizada apenas no dia 14 de março de 2018, minutos antes da realização 

de Reunião de Busca Conjunta de Soluções, para o que a análise ficou prejudicada. 

Ainda tratando da intempestividade na apresentação de posicionamentos da Autarquia, 

registra-se que por ocasião da realização da referida reunião, ficou acordado o 

encaminhamento de nova manifestação do Instituto dentro do prazo de cinco dias úteis, 

o que não ocorreu até a conclusão deste relatório.  

A ação de controle faz parte de um trabalho com compartilhamento de informações 

entre o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU e o 

Tribunal de Contas da União - TCU. O TCU verificou a consistência cadastral do CNIS 

e a CGU verificou o impacto de diversas inconsistências em informações registradas no 

CNIS na folha de pagamento de benefícios previdenciários (Maciça). Para a realização 

desse trabalho uma das ferramentas utilizadas foi o LabContas, disponibilizado pelo 

TCU.  
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II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento superior a 34 bilhões de reais anuais a beneficiários do INSS cujos 

dados possuem inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais - 

CNIS. 

 

Fato 
 

No intuito de ter uma base de dados integrada, o Governo Federal determinou a criação 

do Cadastro Nacional do Trabalhador – CNT, por meio do Decreto nº 97.936, de 10 de 

julho de 1989, na forma de consórcio entre o Ministério da Previdência e Assistência 

Social – MPAS, o Ministério do Trabalho – MTb e a Caixa Econômica Federal – 

CAIXA. Posteriormente, por força da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o CNT 

assumiu a denominação de Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. 

 

Quando um cidadão solicita cadastro junto ao INSS, recebe um identificador no sistema 

CNIS denominado Número de Inscrição do Trabalhador (NIT).  

 

Ocorre que, em análise às informações constantes do CNIS, se verifica que há casos de 

o mesmo NIT estar indevidamente relacionado a mais de uma pessoa. Esses casos são 

denominados de Faixa Crítica.  

 

Esse assunto é objeto de regulamentação interna no INSS desde o ano 2000. A 

Orientação Interna/INSS/DIRBEN nº 37, de 23 de agosto de 2000, em seu item 9.1 

continha instruções de tratamento para os casos enquadrados na Faixa Crítica. 

Posteriormente, a Orientação Interna DIRAR nº 3, de 30 de outubro de 2001, definia 

Faixa Crítica e dispunha sobre procedimentos a serem adotados na utilização das 

informações constantes no CNIS para fins de reconhecimento automático do direito aos 

benefícios previdenciários, e critérios para alteração, inclusão e exclusão dessas 

informações, bem como alteração de dados de pessoa física. 

 

“Art. 29. Na alteração/transferência de recolhimento deverão ser observados os 

seguintes procedimentos: 

(...) V - Para efeito do inciso anterior considera-se FAIXA CRÍTICA, detectadas ou não 

pelo CNIS, a situação onde há mais de um segurado com mesmo número de inscrição, a 

saber: 

a) inscrições compreendidas nas faixas de 1092000000 a 1092999999 (faixa crítica 

conhecida), sendo necessariamente um segurado empregado doméstico e outro 

contribuinte individual; 

b) inscrições repetidas por erro na extração das etiquetas utilizados no formulário 

DCT/CI (faixa crítica desconhecida); 

c) falha do sistema de inscrição via PRISMA, acarretando reutilização de número de 

inscrição para outro(s) segurado(s) (faixa crítica desconhecida); 

d) situações análogas que possam vir a ocorrer. 
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Parágrafo único. Considera-se faixa crítica conhecida aquela que é identificada 

quando da consulta no CNIS.” 

 

Um pagamento de benefício a segurado com NIT na Faixa Crítica é, por si só, uma 

situação a se evitar, pois o propósito de um cadastro é, justamente, identificar o 

cadastrado de forma inequívoca. Por esta razão, já em 2002 a Orientação Interna 

Conjunta DIRAR/DIRBEN/DIROFL nº 58, de 23 de outubro de 2002, determinava a 

depuração da base de dados do CNIS. 

 

“Art. 45. Com o objetivo de depurar a base de dados do CNIS, deverão ser 

renumerados: 

I – todos os contribuintes envolvidos em faixa critica conhecida, exceto o segurado que 

possuir outra inscrição na qual esteja corretamente identificado no cadastro; 

II – os contribuintes envolvidos em faixa critica desconhecida que estejam fora da base 

do CNIS e não possuam outra inscrição na qual estejam corretamente identificados no 

cadastro. 

§ 1o Caberá́, igualmente, a renumeração no CADPF, para os casos de faixa crítica em 

que o contribuinte detenha simultaneamente a situação de NIT indeterminado ou não 

cadastrado. 

§ 2o Em todos os casos, proceder-se-á à transferência total ou parcial via SARCI dos 

recolhimentos validados, do NIT faixa crítica para o novo NIT atribuído ao segurado 

na renumeração ou para o NIT que o mesmo já possui, no qual esteja corretamente 

identificado no cadastro.” 

 

No Manual de Procedimentos de Benefícios, aprovado pela Orientação 

Interna/INSS/DIRBEN nº 174, de 29 de agosto de 2007, definiu-se que “quando o NIT 

for pertencente a uma Faixa Crítica, há dois contribuintes recolhendo com o mesmo 

número de inscrição. Então, cada competência pode estar com valor dobrado e a 

quantidade total de recolhimentos do período também dobrada. Estes casos devem ser 

verificados e adotados os procedimentos para NIT Faixa Crítica”. 

 

O Memorando-Circular nº 13/DIRBEN/CGAIS, de 23 de setembro de 2010, determinou 

procedimentos para tratamento de NIT em Faixa Crítica e recolhimento em NIT de 

terceiros. 

 

Os riscos inerentes a essa situação são conhecidos. A Auditoria-Geral do INSS publicou 

relatório em 25 de novembro de 20101 no qual apontou falta de documentos 

comprobatórios referentes à titularidade de NIT pertencente à Faixa Crítica. De acordo 

com o mencionado relatório, em 18,45% dos processos examinados “não consta cópia 

de documentos que embasaram a titularidade do NIT, ocasionando ineficácia na 

comprovação da titularidade, formalização incorreta e falha nos procedimentos, 

indicando falta de qualidade, de aderências às normas vigentes e vulnerabilidade das 

informações cadastrais contidas no CNIS Cidadão”.  

 

Questionado por meio da Solicitação de Auditoria n° 201701635/01, de 06 de novembro 

de 2017, sobre o tratamento dado à Faixa Crítica de NIT e se ainda existem segurados 

distintos compartilhando o mesmo NIT, o INSS limitou-se a citar normativos que 

mencionam o CNIS e o tratamento a ser dado à Faixa Crítica, sem efetivamente se 

posicionar sobre atualmente existir o compartilhamento ou não de números de cadastro. 

                                                 
1 Relatório Programa de Auditoria nº 016/2010 - Auditoria no Processo de Gestão do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais – CNIS-VR E SARCI – item 5.3.7 Falta de documentos comprobatórios referente 

à titularidade de NIT pertencente à Faixa Crítica. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
4 

 

A fim de verificar a consistência do cadastro do CNIS e o possível impacto da falta 

desta consistência em pagamentos previdenciários, foram realizados cruzamentos nas 

bases de dados do CNIS, Concessões e pagamentos (Maciça dos meses de setembro e 

outubro de 2017). Os resultados dos cruzamentos realizados foram materializados em 

resposta a quinze questões de auditoria, a seguir relacionadas. 

 

Questões de auditoria: 

 

a) Existe pagamento registrado na Maciça para determinado CPF que recebe dois 

benefícios, um com NIT Faixa Crítica e outro com NIT normal? 

b) Existe pagamento registrado na Maciça com o mesmo NIT Faixa Crítica sendo 

usado para conceder dois benefícios distintos? 

c) Existe pagamento registrado na Maciça de outubro de 2017 para NIT Faixa 

Crítica? 

d) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ, 

segundo a Receita Federal, foi criado após o início do vínculo? 

e) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ não 

existe na base da Receita Federal? 

f) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ, 

segundo a Receita Federal, estava suspenso no momento do vínculo? 

g) Existe NIT registrado no CNIS onde o CPF atrelado a esse NIT possui dígito 

verificador inválido? 

h) Existe NIT registrado no CNIS onde o CPF atrelado a esse NIT não existe na 

Receita Federal? 

i) Existe NIT faixa crítica usado em 2017 para conceder novos benefícios 

previdenciários? 

j) Existe o mesmo NIT sendo usado para pagar 2 benefícios distintos para 2 CPF 

distintos? 

 

A apuração dos valores mensal e anual pagos, a despeito da existência das 

inconsistências identificadas, foi realizada levando-se em consideração o valor da renda 

mensal (campo G_VL_MR_ATU). 

 

Os resultados dos cruzamentos de dados envolvendo as questões de auditoria a, b e c 

demonstram que o disposto no art. 45 da Orientação Interna Conjunta 

DIRAR/DIRBEN/DIROFL nº 58/2002 não foi observado. 

 

Questão de auditoria “a” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se, dentro de um mesmo mês da Maciça, 

um mesmo CPF recebeu dois benefícios distintos, sendo um com NIT Faixa Crítica e 

outro com NIT normal. 

 

Foram encontrados 41.685 pagamentos enquadrados nesses critérios, o mesmo CPF 

recebendo mais de um benefício, sendo um deles com um NIT normal (aquele que é 

único para cada pessoa) e outro com NIT Faixa Crítica. Estes últimos totalizaram R$ 

54.536.974,00/mês, o que projeta uma repercussão anual de R$ 708.980.662,00. As 

cinco situações de combinação de benefícios mais frequentes desses casos estão 

demonstradas na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Combinações mais frequentes de acúmulo de benefícios com NIT Faixa 

Crítica em setembro de 2017. 
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Benefício NIT Faixa Crítica Benefício NIT comum Total de 

acúmulos 

% do total de 

acúmulos 

Aposentadoria por idade Pensão por morte previdenciária 17.175 41% 

Aposentadoria por tempo de 

contribuição 
Pensão por morte previdenciária 6.754 16% 

Pensão por morte 

previdenciária 
Aposentadoria por idade 3.578 9% 

Aposentadoria por invalidez 

previdenciária 
Pensão por morte previdenciária 3.450 8% 

Pensão por morte 

previdenciária 

Aposentadoria por invalidez 

previdenciária 
1.941 5% 

Outros  8.787 21% 

Total 41.685 100% 

Fonte: Bases de dados do sistema CNIS e Folha de Pagamento de Benefícios (Maciça) de setembro de 

2017. 

 

Questão de Auditoria “b” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se, dentro de um mesmo mês da Maciça, o 

mesmo NIT Faixa Crítica foi utilizado para conceder dois benefícios distintos. 

 

Foram encontrados na Maciça (setembro de 2017), 72.913 NIT Faixa Crítica utilizados 

para conceder dois benefícios distintos. Os pagamentos dos benefícios com NIT Faixa 

Crítica somaram R$ 101.241.646,00 – a projeção anual é de R$ 1.316.141.398,00. 

 

Questão de Auditoria “c” 

Essa questão buscou identificar o total de pagamentos realizados a benefícios com NIT 

Faixa Crítica na Maciça de outubro de 2017. 

 

A utilização dos NIT Faixa Crítica por um longo tempo e seu contínuo uso para 

concessão de benefícios previdenciários gerou números expressivos. Na Maciça de 

outubro de 2017, foram encontrados 1.509.676 pagamentos a segurados com NIT na 

Faixa Crítica, que somaram R$ 2.561.892.485,76, o que resulta em valor anual 

projetado de R$ 33.304.602.314,88, pagos a partir de informações cadastrais que, no 

mínimo, careceriam de validação. 

 

Desse total, verificou-se que as espécies mais representativas foram aposentadorias por 

tempo de contribuição (39,8%), por idade (27,5%) e por invalidez (12,3%), bem como 

pensão por morte (8,6%). 

 

Questão de Auditoria “d” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe vínculo registrado no CNIS entre 

um NIT e um CNPJ onde o CNPJ, segundo a Receita Federal, foi criado após o início 

do vínculo. 

 

Foram identificados 4.661.751 vínculos nos quais a data de admissão que consta no 

CNIS é anterior à data de abertura da empresa empregadora do segurado perante a 

Receita Federal. Esses casos correspondem a 3.687.819 NIT distintos, ou seja, há no 

CNIS quase um milhão de NIT não com um, mas com dois vínculos com empresas com 

data de início de vínculo anterior à data de abertura da empresa. 

 

Questão de Auditoria “e” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe vínculo registrado no CNIS entre 

um NIT e um CNPJ onde o CNPJ não existe na base da Receita Federal. 
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Foram encontrados 13.299.498 vínculos entre NIT e CNPJ que não existe na base da 

Receita Federal. Destaque-se a identificação de um CNPJ nessa situação e contendo 

cadastro de vínculos empregatícios para 64.327 NIT.  

 

Questão de Auditoria “f” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe vínculo registrado no CNIS entre 

um NIT e um CNPJ onde, segundo a Receita Federal, esse CNPJ estava suspenso ou 

baixado no momento do vínculo. 

 

Foram encontrados 47.130 vínculos entre NIT e CNPJ onde o CNPJ constava na 

Receita Federal como suspenso ou baixado no momento do vínculo. 

 

Questão de Auditoria “g” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe NIT registrado no CNIS onde o 

CPF vinculado a esse NIT possui digito verificador inválido. 

 

Foram encontrados 9.385 NIT vinculados a CPF cujo dígito verificador é inválido. 

 

Questão de Auditoria “h” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe NIT registrado no CNIS onde o 

CPF vinculado a esse NIT, apesar de possuir o dígito verificador válido, não existe na 

Receita Federal. 

 

Foram encontrados 102.282 NIT vinculados a CPF que, apesar de possuir o dígito 

verificador válido, não constam da base da Receita Federal. 

 

Questão de Auditoria “i” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se em 2017 ainda é usado NIT faixa crítica 

para concessão de novos benefícios previdenciários 

 

Foram identificadas 81.643 novas concessões realizadas em 2017 para NIT faixa crítica. 

A soma desses benefícios foi de R$ 127.070.581,80/mês, o que projeta um valor anual 

de R$ 1.651.917.563,40  

 

Questão de Auditoria “j” 

Essa questão de auditoria buscou identificar se existe situação de NIT faixa crítica ainda 

não identificado pelo INSS, ou seja, o mesmo NIT sendo atribuído para 2 pessoas 

distintas, sem estar na relação de NIT faixa crítica conhecidos. 

 

Foram identificados 10.986 NIT atribuídos na Maciça de dezembro de 2017 a 2 CPF 

diferentes e esses NIT geraram 2 benefícios distintos. A soma desses benefícios foi de 

R$ 12.194.972,38/mês, o que projeta um valor anual de R$ 158.534.640,94  

 

Apesar das ocorrências apontadas nas questões de auditoria “a”, “b”, “c”, “i” e “j”, o 

INSS afirmou, por meio do Ofício n° 1.284/PRES/INSS, de 17 de novembro de 2017, 

que com os controles atuais não é possível vincular dois ou mais segurados ao mesmo 

NIT, tampouco um mesmo segurado receber indevidamente benefícios por meio de NIT 

distintos. 

 

Avaliação dos resultados da realização de cruzamento de informações para 

resposta às questões de auditoria  

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
7 

Os cadastros com situações impróprias e incorretos são incompatíveis com um dos 

propósitos do CNIS, que é o de servir de prova de filiação à previdência social, como 

dispõe o Art. 19 do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999: 

 

“Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 

relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à 

previdência social, tempo de contribuição e salários-de-contribuição. (Redação dada 

pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 

§ 1o O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou 

retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos 

comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, 

independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese do art. 142. 

(Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 

§ 2o Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem 

inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se 

corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008).” 

 

Alertas para a existência das fragilidades destacadas foram efetuados por diversos 

órgãos. O Relatório de Inteligência n° 007/2012 – CTAPI/APEGR/SE/MPS, da 

Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Risco, do então Ministério da 

Previdência, já salientava, em 2012, exemplo de vulnerabilidade na exportação de dados 

para o CNIS: 

 

“(...) e) inexistência de batimento com as bases de dados cadastrais do CNIS e da RFB 

quando da transmissão dos arquivos SEFIP, possibilitando, por exemplo, a inserção de 

vínculos trabalhistas no CNIS para empresas com CNPJ inexistentes, de NIT não 

cadastrados ou de segurados já falecidos, com óbitos registrados no CNIS e/ou no 

SISOBI; ” 

 

Outra manifestação foi expedida pelo Poder Judiciário, recentemente. Em 19 de abril de 

2017, foi proferida decisão no âmbito da Ação Civil Pública nº 5003473-

95.2017.4.04.7102/RS, na qual o Exmo. Juiz Federal assim se expressou: 

 

“Num País onde repercute a denominada proposta de reforma previdenciária (PEC 

287/2016), orientada na busca de superar o chamado déficit da Previdência, não creio 

ser tolerável manter, na forma como desenhada, a manutenção dos sistemas adotados 

pelos réus, os quais, flagrantemente, são uma ponte fácil para a perpetração de 

inúmeras fraudes, desviando recursos em quantidades impensáveis e repercutindo, por 

óbvio, no bolso de cada um dos Brasileiros. 

 

Dito de outro modo, não se pode falar em reforma de previdência sem reforma dos 

sistemas instrumentais de apuração e controle, contornando as fraudes que corroem em 

série contra os cofres públicos.” 

 

Apesar de todo esse quadro, e mesmo após a mencionada decisão judicial, foi publicada 

a Portaria Conjunta INSS/PRES/DIRBEN/DIRAT nº 6, de 27 de julho de 2017, que 

instituiu a rotina de reconhecimento automático de direito, a partir da verificação das 

informações constantes nos sistemas corporativos do INSS e outros batimentos entre 

bases de dados do Governo. Ficou estabelecido que “Art. 2º O INSS realizará 

processamento mensal e enviará comunicado aos segurados que implementaram os 
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requisitos para obtenção da aposentadoria por idade urbana, informando-os da 

implementação de tal direito.” 

 

Não se identificou justificativa para a Faixa Crítica de NIT ainda não ter sido eliminada 

15 anos após a publicação da Orientação Interna Conjunta DIRAR/DIRBEN/DIROFL 

nº 58/2002, tampouco para a concessão de benefícios baseados em vínculos com 

empresas inexistentes ou suspensas. 

 

O contexto permite concluir que as circunstâncias teriam proporcionado alterar ou 

regularizar as situações de desconformidades, considerando o tempo decorrido (quinze 

anos), os recursos alocados (entre 2007 e 2014 os pagamentos à Dataprev somaram R$ 

3.741.104.312,97 e atualmente o gasto anual supera R$ 600 milhões) e o pessoal 

disponível (quadro sempre acima de 30 mil servidores, e inclusive alguns especialistas 

em tecnologia da informação tendo sido cedidos à própria Dataprev). 

 

Contudo, nota-se um círculo vicioso de causas e consequências. Partindo-se da premissa 

de que os benefícios precisam ser concedidos, relevam-se as deficiências do cadastro, 

em detrimento dos controles primários do processo de concessão. Ademais, não há 

responsabilização pelos danos causados aos cofres previdenciários decorrentes de 

pagamentos indevidos.   

.   
##/Fato## 

Causa 
 

A inconsistência do cadastro de segurados e seu reflexo no pagamento de benefícios é 

um problema de mais de uma década, que tomou proporções relevantes, inclusive 

financeiras. Ao longo do tempo, causas foram se misturando a consequências, ações 

esporádicas se alternaram com omissões. Partindo-se de uma visão mais ampla, a 

sequência de fatos que culminou no cenário presente pode ser agrupada em quatro 

causas: 

 

1. Os dados foram sendo incorporados ao CNIS sem as devidas críticas no sistema, 

resultando em milhões de registros incompletos ou incorretos; 

2. O INSS não cumpriu a orientação de renumerar os NIT Faixa Crítica; 

3. Os registros incorretos e incompletos, uma vez incorporados ao CNIS, não foram 

corrigidos; e 

4. Benefícios são pagos mesmo com as falhas cadastrais apontadas. 

 

Há fatores estruturais relacionados: os dados que compõem o CNIS são, em grande 

medida, declaratórios; o INSS não tem gestão direta sobre as informações recebidas, 

pois apenas recebe as informações originalmente enviadas a outros órgãos, e há total 

dependência da Dataprev para o processamento dos dados e a implantação de controles. 

Todavia, não são razões determinantes para essa situação perdurar por tanto tempo. Ao 

contrário, apenas reforçam a necessidade de controle e de supervisão sobre a qualidade 

das informações que constam do CNIS. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica, de 23 de março de 2018, o gestor apresentou a 

seguinte manifestação referente às recomendações constantes na versão preliminar do 

Relatório de Auditoria, a qual consta transcrita com a exclusão das citações a números 

de CPF, com o fim de preservar a identificação dos beneficiários da Previdência Social: 
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“Recomendação 1: Apurar as situações de benefícios potencialmente irregulares 

resultantes de vínculo em Faixa Crítica apresentados no Anexo I deste relatório e 

informar à CGU, se for o caso, ocorrências de falso positivo. 

 

Na década de 1980 o Sistema do Empregador Rural emitiu, indevidamente, formulários 

pré numerados, faixa 1060000001 a 1069999999, que trata de números de Programa 

de Integração Social – PIS. Porém, a Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social – Dataprev, logo percebeu o erro e renumerou esses NIT para a 

faixa 1180000001 a 1189999999. Assim, permanecem na base de pessoa física do 

CNIS, na faixa 106, os números de PIS, não constando mais a informação de faixa 

crítica. Detectada tal situação pelo usuário / servidor, existe Ato Normativo instruindo 

a inclusão de dados cadastrais no NIT da faixa 118 para aproveitamento das 

contribuições localizadas, de acordo com critérios estabelecidos, não cabendo 

qualquer providência a respeito de comprovação dos vínculos da faixa 106, exceto 

períodos extemporâneos ou nos casos em que for detectada alguma divergência ou 

inconsistência. Assim, a faixa 106, indicada no anexo pela CGU, já foi depurada, não 

se tratando mais de inscrição na faixa crítica. Sobre o assunto, anexamos em meio 

magnético o Memorando Circular nº 7 /DIRBEN/INSS, de 25/02/2015, contendo as 

orientações e o Anexo / planilha de correspondência de NIT renumerados (106 x 118). 

Anexamos relatórios do Portal CNIS nos quais se constata: não marcação dos NIT 106 

como “faixa crítica”, inexistência de contribuições de empregador rural na faixa 106 e 

pagamentos alocados no correspondente 118. 

Por sua vez, nem todas as inscrições compreendidas entre 11670000561 e 

11670044976 

pertencem a chamada “faixa crítica”. Nessa sequência, apenas 261 NITs pertencem a 

“faixa crítica” e estão devidamente identificados no Portal CNIS; assim, o restante dos 

NITs apontados representam “falso-positivo”. Como exemplo, citamos abaixo algumas 

inscrições: 

NITs 11670000561 e 11670044976 com status de faixa crítica; NITs 11670000685, 

11670000790, 11670000898, 11670000995, 1167003005, 11670040008, 11670044950 

(compreendidos entre 11670000561 e 11670044976) com status normal. 

Anexamos planilha encaminhada pela Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social - Dataprev, com a relação de NITs da faixa 116 pertencentes a faixa 

crítica (inclusive). 

Com o advento do eSocial e a necessidade de qualificação cadastral dos dados do 

trabalhador, a questão de vínculos / remunerações atrelados a NIT pertencente a faixa 

crítica será superada completamente (ainda que para situações em que não houve 

solicitação de benefícios), uma vez que não será possível ao empregador / tomador de 

serviço a prestação de informações sobre fatos geradores em NIT com inconsistência 

cadastral. 

Especificamente sobre o cadastro de pessoa física, também demandamos e se encontra 

em fase de desenvolvimento a depuração da base de dados, com validação a partir do 

CPF. 

No cenário atual, a base CNIS-PF é alimentada por processos externos da base SIISO e 

PASEP, e, devido às regras de prevalência e de gravação direta no banco do PF, 

observam-se impactos negativos no processo de qualificação. 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de adotar, como solução, um novo modelo de 

recepção, qualificação e apropriação de informações de fontes externas na base CNIS-

PF, tendo como objetivo geral a criação de malha para pré-qualificar a informação de 

fonte externa e mitigar a recepção de informações inconsistentes e desqualificadas de 

fontes externas, antes de sua apropriação na nova base CNIS-PF-INSS e, como 

objetivos específicos: a depuração da base CNIS-PF para identificar as inscrições 
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desqualificadas e inconsistentes; qualificação da base CNIS-PF a partir da base CPF; 

e a realização sistemática de formação de elos de todas as inscrições, independente de 

sua origem. 

Após a depuração dos dados, a rotina de elos deverá ser novamente executada e todas 

as inscrições com CPF válidos e qualificados, eladas ou não, serão gravadas na nova 

base CNIS-PF-INSS. 

O novo modelo de recepção, qualificação e apropriação de informações, bem como a 

depuração da base de dados de pessoa física, propiciará maior segurança aos 

processos demandantes, com drástica redução das situações de inconsistência e maior 

celeridade no reconhecimento de direitos. 

Dessa forma, a identificação e definição de processo para tratamento de faixa crítica 

restante serão efetivados conforme cronograma constante do Anexo I. 

Recomendação 2: Implementar controles em sistemas que não permitam a ocorrência 

de atribuição de um NIT a mais de um segurado, tampouco permitam a concessão de 

benefícios a segurados vinculados a empresas inexistentes, baixadas, suspensas ou que 

tenham iniciado suas atividades posteriormente ao início dos vínculos trabalhistas 

computados ao segurado. 

Desde a implantação do Portal Cnis, o cadastro e a manutenção das informações 

relativas a Número de Identificação do Trabalhador - NIT no INSS são inseridos em 

tempo real, uma vez que plataforma do CNIS funciona “on line”, o que não ocorria nos 

sistemas anteriores. 

Dessa forma, existem, atualmente, controles internos nos sistemas do INSS que 

impedem a atribuição de um mesmo NIT a mais de um segurado (NIT faixa crítica). 

Entretanto, existem outras fontes de cadastramento que alimentam o Portal CNIS, tais 

como: CadÚnico/MDS, Inscrição/MTE, PIS/CAIXA, SUS/Ministério da Saúde, 

PASEP/Banco do Brasil, não sendo descartadas, por completo, as hipóteses de 

atribuição de um mesmo número de identificação/inscrição a mais de um titular. Dessa 

forma, para que as fragilidades relativas à atribuição de um mesmo NIT a mais de um 

segurado sejam totalmente bloqueadas, faz-se necessário que os demais órgãos 

envolvidos adotem critérios semelhantes ao do INSS. 

Atualmente, temos ações em curso visando à unificação dos dados das inscrições em 

chave única e com a devida qualificação e consistência dos dados existentes, que trarão 

maior qualidade e segurança ao processo de identificação das inscrições relacionadas 

ao cidadão, conforme já descrito acima, ressaltando que não possuímos governança ou 

autoridade sobre os órgãos citados. Para que haja uma solução definitiva, sugere-se 

aos órgãos de controle que determinem aos demais órgãos que utilizem as mesmas 

regras estabelecidas pelo INSS. 

Relativamente à concessão de benefícios a segurados vinculados a empresas 

inexistentes, baixadas, suspensas ou que tenham iniciado suas atividades 

posteriormente ao início dos vínculos trabalhistas computados ao segurado, 

esclarecemos que o Portal CNIS possui, entre outros, os seguintes indicadores gerados 

pela EXTRATO: 

●PADM-EMPR – Inconsistência temporal, admissão anterior ao Início da Atividade do 

Empregador 

A data de admissão do vínculo é anterior à data de existência da empresa registrada no 

cadastro de Pessoas Jurídicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB. Pode 

ocorrer pelo fato de o início da atividade da empresa ser anterior à data de sua 

formalização. 

●PADM-EMPR – Inconsistência temporal, admissão posterior ao fim da Atividade do 

Empregador 

A data de admissão do vínculo é posterior à data de encerramento da empresa 

registrada no cadastro de pessoas jurídicas da RFB. 
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●PRES-EMPR – Inconsistência temporal, rescisão anterior ao Início da Atividade do 

Empregador. 

A data de rescisão do vínculo é anterior à data de existência da empresa registrada no 

cadastro de pessoas jurídicas da RFB. Pode ocorrer pelo fato de o início da atividade 

da empresa ser anterior à data de sua formalização. 

●PRES-EMPR – Inconsistência temporal, rescisão posterior ao fim da atividade do 

Empregador. 

A data de rescisão do vínculo é posterior à data de encerramento da empresa 

registrada no cadastro de pessoas jurídicas da RFB. 

Os indicadores retromencionados no CNIS apontam para a validação dos vínculos, 

demandando a comprovação dos dados divergentes por parte do segurado e de acordo 

com critérios definidos pelo INSS, conforme estabelecido na Lei nº 8.213/91, art. 29-A, 

§ 2º. 

Para validação de vínculos marcados com os indicadores acima, a IN/PRES/INSS nº 

77/2015, elenca no art. 10, inciso I, os documentos necessários à comprovação. 

Restando dúvida quanto ao período de atividade da empresa, o Memorando-Circular nº 

05 DIRBEN/INSS, de 21/02/2014, prevê a realização de pesquisa externa na Junta 

Comercial para verificar a consistência da documentação apresentada para 

comprovação do vínculo frente à documentação constitutiva da empresa. Após os 

procedimentos previstos nos citados atos normativos, existindo elementos para 

validação do vínculo, é utilizado o Portal CNIS e inserida a justificativa / informação 

do motivo da ratificação, de acordo com a documentação apresentada. 

Os requerimentos de atualização do CNIS para vínculos, remunerações e eventos 

previdenciários, possuem uma estrutura de processo administrativo, com três fases: 

Solicitação, Análise e Homologação, com campos, com preenchimento obrigatório de 

parecer da análise e justificativas, bem como existe possibilidade de consulta aos 

requerimentos do CNIS do que foi alterado. 

Assim, qualquer procedimento de atualização online de vínculos / remunerações no 

Portal CNIS (inclusive) fica devidamente registrado com trilha de auditoria que 

possibilita a checagem dos dados que foram atualizados, unidade, usuário, data, 

documentação apresentada, justificativa etc. 

Oportuno salientar que, em caso de validação, o Memorando-Circular nº 05 

DIRBEN/INSS, de 21/02/2014, também determina o encaminhamento de ofício à 

Receita Federal do Brasil - RFB informando a existência de vínculo anterior ou 

posterior ao encerramento da atividade da empresa, em razão das atribuições desse 

órgão estabelecidas na Lei nº 11457/2007 (cadastro de pessoa jurídica, inclusive). 

Isto posto, os indicadores implementados no Portal Cnis atendem às necessidades de 

controle quando da identificação de inconsistências cadastrais que possam impactar no 

reconhecimento do direito. 

De toda forma, as situações de vínculos com empresas com “status” cadastral: 

inexistente, baixada, suspensa ou com atividade posterior ao vínculo, não constituem 

impedimento apriorístico ao reconhecimento do direito aos segurados. Logo, compete 

ao INSS a análise das informações constantes do CNIS, corroboradas, se for caso, 

pelos documentos que comprovam o efetivo vínculo e as respectivas remunerações. 

Como exemplo, tem-se as situações a seguir elencadas: 

Vínculos no CNIS com filiais de empresas públicas ou de grandes empresas, em que há 

necessidade de verificação da data de abertura da matriz; 

●A questão da aquisição, sucessão, incorporação e aglomeração de pessoas jurídicas 

com início de atividade anterior à da atual empregadora junto a Receita Federal do 

Brasil; 

●CNPJ com “00” no final e não localizados na base da RFB eram, na verdade, 

matrícula CEI localizadas no Portal CNIS. 
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Desta forma, o INSS não possui atribuição legal para estabelecer ferramenta de 

bloqueio dos vínculos com empresas com o status cadastral apontado na recomendação 

nº 02 da CGU, visto que são diversas as hipóteses em que o referido status do CNPJ 

não reflete a verdade documental da relação trabalhista, cabendo ao servidor, no 

momento da análise, verificar se a documentação apresentada pelo filiado é suficiente 

para comprovar o vínculo e as remunerações, independentemente da situação cadastral 

da empresa junto à Receita Federal do Brasil. Caso a documentação apresentada 

esteja divergente do cadastro da Receita Federal, cabe ao INSS apenas a comunicação 

a esse órgão para fiscalização e apuração, nos termos da Lei 11.457/2007. 

Cumpre salientar que, com a comunicação unificada das informações relativas aos 

trabalhadores, pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), também de gestão da Receita Federal do 

Brasil, tais ocorrências serão substancialmente reduzidas. 

Outro ponto importante é que nas demandas onde se verifica a existência de CNPJ com 

a situação “CNPJ não existente no período”, relativos a vínculos com grandes 

empresas (inclusive aquelas que tenham sido sucedidas, incorporadas, aglomeradas 

etc), observa-se, por meio da extração contida na tabela abaixo, que as empresas com 

maior quantitativo de empregados estão nessa situação, tratando-se de grandes grupos 

empresariais ou empresas públicas que, historicamente, passaram por cisão, 

incorporação, fusão ou sucessão. Por consequência, os empregados dessas empresas 

possuem vínculos com os indicadores do CNIS descritos na resposta da recomendação 

nº 02, pois permaneceram vinculados ao grupo ou empresa sucessora. 

Anexamos ao presente, relatórios do Portal CNIS com exemplos dessa situação. Dentre 

outras, constam as seguintes empresas no relatório: 

 

(Tabela removida. Mantida entre os papéis de trabalho) 

 

Cumpre salientar que, para fins de reconhecimento de direitos a benefícios 

previdenciários, o INSS não acessa diretamente o banco de dados do CNIS, pois se 

trata de um conjunto de bancos e informações que, desde a sua criação legal, vem 

sendo alimentado por diversos órgãos e diferentes bases. Para que esse dado seja 

tratado e transformado em uma informação útil ao fim proposto, ou seja, reconhecer 

direitos, o INSS utiliza uma camada de verificação de informações do CNIS 

denominada “Extrato”. 

A base normativa para utilização dessa ferramenta encontra-se no art. 29-A, da Lei 

8.213/91, segundo o qual o INSS “ utilizará as informações constantes no Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos 

segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego ”. 

Assim, todo tratamento realizado sobre as informações do CNIS tem por finalidade 

qualificar os dados para o correto reconhecimento do direito. 

O resultado do tratamento realizado pela EXTRATO gera os indicativos necessários 

para identificação das informações de vínculos nos quais pode ser necessária a adoção 

de procedimentos para validação das informações, sendo esta a maior etapa do 

processo de concessão de benefícios. Desse modo, são utilizados apenas vínculos que 

passaram pela camada de validação e são considerados válidos para comprovação do 

tempo trabalhado, nos termos da legislação vigente. 

Portanto, o fato de constar vínculo informado nas bases que compõem o CNIS não 

significa, diretamente, que a sua utilização é plena, sendo possível a solicitação de 

documentos para validar vínculos que tenham pendência e que não tenham sido 

tratados, conforme mencionado anteriormente. 
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Hoje o CNIS já conta, por exemplo, com um indicador temporal de que o vínculo 

empregatício é anterior ao início de atividade da empresa, ou posterior ao seu 

encerramento. Porém, os documentos utilizados pelo INSS para comprovação do 

vínculo empregatício, tais como a CTPS, recibos de pagamentos, contratos de trabalho, 

etc, dizem respeito ao vínculo específico daquele segurado com a empresa, e não são 

documentos hábeis para dizer se a empresa encontrava-se em atividade ou não. Tal 

apuração é de competência da fiscalização da RFB. 

Ademais, a EXTRATO, além de efetuar o tratamento dos dados constantes no CNIS, 

possui funcionalidade que permite marcar vínculos com indícios de fraudes, conforme 

constatação em relatórios da Força Tarefa Previdenciária, composta pelo Ministério 

Público, Polícia Federal e COINP, independentemente de o vínculo se encontrar 

totalmente regular no CNIS. 

Cabe destacar que este Instituto, inclusive, já se reuniu, anteriormente, com a RFB 

para cuidar desse assunto. O intuito era de que o vínculo no CNIS pudesse ser tratado 

após a conclusão em diligência fiscal para se verificar o real motivo de se ter vínculo 

anterior ao início de atividade da empresa ou posterior a seu encerramento. 

Até ano de 2007, quando ainda existia a Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, o 

banco de dados “BDCONTRIB”, cuja gestão era da própria SRP, continha a 

informação do primeiro vínculo, tendo em vista a demora na regularização quanto à 

abertura de empresas, que funcionavam de fato e com empregados registrados. Nesses 

casos, o auditor-fiscal inseria no cadastro do CNPJ a informação de primeiro vínculo, 

que é utilizada no CNIS para arbitrar o indicador relativo ao início da atividade da 

empresa posteriormente ao início do vínculo. Acontece que, com a extinção da SRP e 

criação da RFB, as informações migradas para o CNIS, relativas ao início da atividade 

da empresa, são aquelas contidas no banco de dados do CNPJ, cuja administração é de 

competência da Receita Federal. 

Com relação ao procedimento de pesquisa externa, apontado como solução para todos 

os casos de vínculos fora do período de atividade da empresa, é relevante considerar, 

além do que foi apontado sobre as competência (sic) cada órgão e entidade, o imenso 

impacto operacional da adoção dessa medida como regra geral. 

De fato, pode ocorrer de a empresa não ser encontrada, ou estar encerrada, ou outra 

situação qualquer que impeça a comprovação. Neste caso, se o segurado possui 

documentos “próprios” de comprovação, desconsiderar esses elementos em detrimento 

de um procedimento de pesquisa externa seria um procedimento contrário ao previsto 

no § 1º do art. 19 do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/1999. Além disso, a Autarquia 

ainda poderia ser responsabilizada por protelar e dificultar o cômputo do vínculo por 

questões que não estão ao alcance do segurado. 

Ainda na seara de problemas com a qualidade da informação constante da GFIP, 

podemos citar o fato de não existir validação da titularidade do PIS/PASEP/NIT 

informado na GFIP. 

Isso ocasiona problemas, como a informação do PIS/PASEP/NIT de outra pessoa para 

um determinado trabalhador na GFIP. Como o CNIS utiliza o PIS/PASEP/NIT como 

chave, o vínculo é atribuído indevidamente para o titular desse PIS/PASEP/NIT, e não 

para o empregado da empresa. Outro problema é o preenchimento incorreto desse 

campo pelos contadores das empresas. Como o PIS/PASEP/NIT é campo obrigatório 

na GFIP, alguns contadores, quando verificam que não possuem o número do 

PIS/PASEP/NIT do empregado, colocam o número de outra pessoa qualquer para 

possibilitar a transmissão da GFIP. Há casos em que os contadores possuem um 

número “padrão” para essas situações (muitas vezes números fáceis como 

***125125xx ou o número do próprio contador), e esse NIT/PIS/PASEP fica 

abarrotado de vínculos empregatícios que não pertencem a seu titular. 
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A necessidade dessas correções onera o INSS, pois alguns desses PIS/PASEP/NIT 

“coringas” possuem centenas de vínculos que precisam ser excluídos do CNIS um a 

um. 

Além disso, mesmo após a correção, a continuidade da utilização indevida do 

PIS/PASEP/NIT em pouco tempo vai fazer com que novos vínculos incorretos sejam 

inseridos nessa inscrição. Cabe lembrar que a legislação prevê multa para dados 

incorretos informados na GFIP, devido aos prejuízos que essa informação indevida 

pode causar, com possível utilização indevida do vínculo pelo terceiro que foi 

“beneficiado” e prejuízo ao trabalhador de fato da empresa, que deixará de ter esse 

período em seu cadastro. O mesmo problema também afetará o pagamento de FGTS e 

Seguro-Desemprego. 

Diante do exposto no item anterior, reafirmamos a necessidade de trabalho em 

conjunto entre os diversos órgãos. De nada adianta a Autarquia Previdenciária 

implementar uma solução somente para seus processos de trabalho, pois mesmo que se 

impeça a informação incorreta de alimentar o PIS/PASEP/NIT do terceiro 

“beneficiado”, o trabalhador de fato da empresa continuará sem ter essa informação 

no seu cadastro. Além disso, o FGTS e o Seguro-Desemprego continuariam recebendo 

informações incorretas. Ou seja, o problema tem que ser resolvido na GFIP. 

Em consonância à resposta dada ao item anterior e levando em conta o exposto neste 

item, conclui-se que os indicadores existentes, mediante a possibilidade de exigência de 

documentos contida nos normativos vigentes, atendem às exigências para concessão 

dos benefícios por parte do INSS. Além disso, conforme apontado, as situações 

relativas a empresas transcendem a atuação específica desta Autarquia, existindo 

mecanismos para verificação da regularidade dos vínculos e remunerações dos 

segurados. 

Assim sendo, as ferramentas adotadas pela Autarquia Previdenciária atendem às 

necessidades de estabelecimento de medidas de controle interno, considerando os 

limites legais de atuação do INSS. 

Recomendação 3: Elaborar e implementar um Plano de Ação, contemplando a 

definição de cronograma, para revisão dos benefícios em manutenção originários de 

vínculos com empresas inexistentes, baixadas, suspensas ou que tenham iniciado suas 

atividades posteriormente ao início dos vínculos trabalhistas computados ao segurado. 

No tocante à recomendação relativa à elaboração de cronograma para revisão dos 

benefícios em manutenção originários de vínculos com empresas cuja situação 

cadastral está descrita na recomendação nº 03, diante do cenário apresentado na 

resposta à recomendação nº 02, seria necessário um prazo razoável, compreende mais 

de um exercício, para sua execução, uma vez que, a distinção entre os casos em que 

houve validação documental por parte do servidor e os possíveis casos em que o 

vínculo utilizado estaria irregular, ocorreria de forma manual e pontual, visto que as 

situações cadastrais das empresas a que estão relacionados esses vínculos são 

semelhantes, estando a validação apenas no processo físico. 

Diante do que foi exposto, especialmente quanto às atribuições legais desta Autarquia, 

bem como o fato de existirem mecanismos de controle para tratamento dos dados que 

serão utilizados nos benefícios, propomos as seguintes reflexões quanto à 

recomendação em comento: 

1 - A execução das ações revisionais, além de acarretar relevantes impactos 

operacionais aos processos de trabalho da Autarquia, não traria resultados 

significativos na respectiva ação, tanto pelo fato de que a validação dependerá da 

análise dos processos físicos a fim de verificar quais os vínculos foram ratificados pelo 

servidor em momento anterior a utilização do CNIS como prova plena e nas situações 

em que há necessidade de tratamento nos sistemas de benefícios, quanto pelo fato de 

que a partir da implementação dos tratamentos no Portal CNIS, os resultados aferidos 
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pós revisão serão semelhantes aos obtidos na concessão inicial, dados os motivos 

citados como motivação da revisão. 

2 - A execução de procedimento referente a revisão de benefícios nas situações listadas 

teria peso equivalente ao processamento de ½ da quantidade anual de benefícios 

concedidos, haja vista necessidade de execução de várias etapas, dentre elas, a 

convocação, a obtenção de processos físicos, envio de defesa, análise das defesas 

apresentadas, aplicação dos procedimentos de análise na revisão (semelhantes a 

concessão inicial). O custo financeiro estimado apenas para envio do primeiro 

comunicado é de R$ 20,5 milhões de reais, os demais procedimentos implicariam 

objetivamente em parar qualquer análise administrativa de benefício ou serviço 

requerido pela sociedade, em período próximo a 12 meses, dado o lapso temporal entre 

as etapas. Neste cenário, torna-se impossível a manutenção do atendimento do 

reconhecimento inicial, revisões de outras espécies, cumprimento de ações civis 

públicas, dentre outras situações de caráter administrativo. 

3 - Ressalte-se que a solução do problema envolve gestão de informações e sistemas 

afetos a outros órgãos (resposta à Recomendação 2), além de Receita Federal do 

Brasil. 

4 - É importante destacar que com a implementação do Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais - eSocial, a partir de então, haverá a comunicação unificada 

das informações relativas aos trabalhadores, e com o processo de qualificação 

cadastral, de modo que tais inconsistências serão filtradas diretamente na entrada da 

informação. 

5 - Os casos citados na planilha de empresas que informaram vínculos fora das datas 

de atividade, antes do início da atividade ou posterior ao fechamento, são situações de 

GFIP que foram validadas pela Receita Federal e Caixa Econômica Federal e que 

contém informações utilizadas para diversos programas, inclusive previdenciários. 

Seguem exemplos de situações de falso positivo, os detalhamentos seguem em anexo: 

 

(Tabela removida. Mantida entre os papéis de trabalho) 

 

Recomendação 4: Elaborar e implementar um Plano de Ação para revisão dos 

benefícios em manutenção originários das situações apontadas relacionadas às 

questões de auditoria descritas neste relatório e cujos detalhes constam nos anexos. 

Diante da conclusão apresentada no relatório, entende-se que há necessidade de 

revisão dos casos dispostos no anexo contido no CD 02, juntado à pág. 25, referentes 

às questões de auditoria “c” e “i”. Desta forma, após validação inicial das situações já 

tratadas conforme disposto no item 1, verificamos o universo de possíveis concessões 

com NIT faixa crítica não tratados. Este universo de 1354 cidadãos cujas inscrições 

podem ter ensejado algum tipo de utilização de vínculos de outro cidadão serão objeto 

de revisão administrativa, conforme disposto no cronograma previsto no Anexo I. Em 

complementação, serão implementadas regras para impossibilitar novas concessões 

com utilização de inscrições faixa crítica já existentes enquanto é concluído o 

tratamento destes. 

Desse modo, sugere-se, se houver anuência por parte da CGU, a reformulação do texto 

da recomendação 04 de modo a contemplar as situações listadas no parágrafo anterior. 

O texto atual nos leva a concluir que são cabíveis revisões quanto a todas às questões 

de auditoria, sendo que, na conclusão do relatório, pág. 09, houve menção às questões 

“c” e “i”. 

Quanto à qualificação e ampliação da segurança das informações recebidas no CNIS 

por meio das fontes existentes em cada período (FGTS, RAIS, GFIP, eSocial) é 

pertinente ressaltar que o INSS demandou, durante muitos anos, melhorias junto aos 

órgãos gestores das fontes (RFB, CAIXA) e que há sentença judicial originada de ACP 
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do MPF/RS quanto à tais fragilidades. No processo da ACP, o INSS apresentou todas 

as oportunidades de melhoria existentes e propostas para tratamento, que resultou em 

acordo por parte da CAIXA e da RFB para tais implementações, que afetarão 

positivamente a qualidade dos dados constantes no CNIS. Neste ensejo, informamos, 

ainda, que a Justiça visualizou a ineficácia de ações pontuais junto ao CNIS, sem que 

ocorra a devida correção na origem da informação. Desta forma, todos os itens de 

implementação sistêmica ficaram sob competência dos órgãos citados anteriormente. 

Como último encaminhamento, solicitamos, ainda, à Justiça que, após implementação 

dos controles, sejam aplicados tais critérios para períodos anteriores. 

A implementação, apenas no CNIS, dos controles sugeridos, impacta, para além das 

questões operacionais, aspectos relacionados à competência dos órgãos envolvidos, 

abrangendo, inclusive, a validação das informações que porventura venham a ser 

consideradas como passíveis de tratamento. Em complementação, a não utilização de 

informação oriunda da Receita Federal e/ou Caixa Econômica não solucionaria o 

problema, uma vez que a legislação previdenciária prevê a mera apresentação de 

documentação como válida para fins de reconhecimento de período, ainda que este não 

esteja em sistema, caracterizando fragilidade maior que a utilização de informações 

constantes nos sistemas dos órgão responsáveis (sic). Conclui-se, ainda, que a 

aplicação de “malha” no INSS traria claro conflito de competência com a Receita 

Federal e com a CEF. 

A realização de análise baseada tão somente nas fontes de informação do CNIS, sem a 

aplicação da “EXTRATO” - inteligência que consolida as informações e aplica todas 

as marcas necessárias para utilização como prova ou não para fins de benefícios - 

limita a visualização dos controles existentes para utilização das informações 

constantes no CNIS. 

Concluindo e tendo em vista o exposto, segue proposta de cronograma de melhorias 

sistêmicas e revisão dos benefícios. 

Com os esclarecimentos feitos, encaminhe-se à Coordenação-Geral de Reconhecimento 

de Direitos - CGRD - 01.500.1, em continuidade.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O quadro a seguir consolida as considerações desta CGU a partir da análise das 

respostas encaminhadas pela Presidência do INSS, por meio do Ofício n° 

56/GABPRE/INSS, de 24 de janeiro de 2018: 

 

Quadro 1 – Análise da manifestação do gestor 
Item da Resposta Análise da CGU 

3.1.1, 3.1.1.1 e 

3.1.1.2 

A autarquia cita o histórico desde o CNT, criado pelo Decreto nº 97.936/1989. 

Esse decreto estabelecia que: 

 

Art. 3° Para efeito de identificação do trabalhador junto ao CNT ficam 

instituídos: 

I - o Número de Identificação do Trabalhador NIT; 

II - o Documento de Cadastramento do Trabalhador DCT. 

(...) 

§ 4° A cada trabalhador será atribuído um NIT, que lhe facultará o acesso às 

informações referentes aos seus direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

Art. 4° A coleta de informações sociais será feita por meio do Documento de 

Informações Sociais - DIS, a ser preenchido pelos empregadores, que deverão: 

I - identificar-se pelo número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 

do Ministério da Fazenda - CGC/MF; 

II - identificar cada trabalhador pelo respectivo NIT. (Original sem grifo) 
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Item da Resposta Análise da CGU 

 

Como se observa, não há razão para interpretação diversa da qual cada 

trabalhador deve ter um NIT, e cada NIT deve identificar apenas um trabalhador. 

 

Além disso, o Artigo 29-A da Lei n° 8.213/1991 (incluído em 2002) determina 

que o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de 

Informações Sociais sobre os vínculos e as remunerações dos segurados para fins 

de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.       

 

Em que pese o dispositivo legal, o gestor afirma que os dados constantes no 

CNIS referentes a determinado período não são confiáveis e que ainda hoje são 

realizados acertos nos dados dos segurados sem a devida correção no CNIS. Ou 

seja, há vulnerabilidade na concessão e na manutenção de benefícios pelo INSS e 

essas vulnerabilidades são conhecidas pelos gestores da autarquia há mais de 15 

anos. 

 

Afirmar que NIT faixa crítica não demonstra irregularidade significa dizer que a 

Administração pode criar e manter um sistema de informação sem utilidade. Há 

presunção de veracidade nas informações do CNIS, e é por isso que são usadas 

para conceder benefícios. 

 

Conforme registrado em relatórios de auditorias anteriores realizadas na Entidade 

por esta CGU, a implantação de um novo sistema, denominado Portal SIBE 

CNIS, resolveria, em tese, tais vulnerabilidades. No entanto, apesar dos recursos 

consumidos no projeto desde 2004, não há garantias de que o mesmo será 

entregue em 2023, novo prazo definido pelo gestor em sua última manifestação 

sobre o assunto. 

3.1.1.4, 3.1.1.5, 

3.1.1.6 e 3.1.1.7 

O gestor reafirma as vulnerabilidades dos dados constantes no CNIS. As 

concessões são baseadas em informações que posteriormente podem ser 

alteradas. Não há propósito de se ter um processo assim. Não há garantia de 

segurança e consistência dessas informações. Há prejuízo na verificação quanto à 

alteração ser legítima ou uma fraude. 

 

Dessa forma, o correto seria primeiramente corrigir, via sistema, essas 

vulnerabilidades para, em um segundo momento, permitir a inserção de 

informações pelo próprio segurado. Tratam-se de controles mínimos necessários 

ao processo de concessão. Porém o gestor considera essa medida passível de 

paralisação do funcionamento de todo o instituto e opta por reconhecer o 

problema como aceitável, considerando-o como risco inerente ao processo. 

 

Em que pese essa situação, há um projeto em andamento denominado “INSS 

Digital” que visa implementar processo eletrônico no qual as informações são 

incluídas remotamente pelos segurados no sistema, com a posterior concessão de 

benefícios. Considerando que os dados constantes no CNIS não são confiáveis, 

situação conhecida e validada pelo gestor, o atendimento não presencial, e a 

concessão de benefícios de forma automática, consistem em fragilidades 

relevantes para a concessão de benefícios.  

3.1.2, 3.1.3 e 3.2 O cerne da questão não é a CGU ter ou não considerado NIT tratados. É 

importante destacar que o CNIS está com dados incorretos. Ao manter o cadastro 

assim, o INSS, além de se expor a riscos de erros e fraudes, não implementa 

controles administrativos mínimos e necessários. 

 

Ademais, conforme determinação expressa em normativos internos do próprio 

INSS, não deveria haver novos registros de NIT faixa crítica e os existentes 

deveriam ser corrigidos. Entretanto, apesar do conhecimento dessa situação pelos 

diversos presidentes da autarquia desde 2002, ainda se orienta que os casos sejam 

tratados pontualmente, em cada APS. Dessa forma, onera-se o processo de 

concessão de benefícios, resultando em um ciclo vicioso, uma vez que a 

quantidade de servidores em exercício nas Unidades Descentralizadas nunca será 

suficiente para atender à demanda. A solução ideal não passaria por tratar 

pontualmente em cada APS, mas melhorar o fluxo dos processos, implementando 
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críticas nos sistemas que não permitam que essa situação ocorra. No item 3.1.1.7 

de sua resposta, o gestor afirma que a ausência de análise de cada processo, ou 

seja, a automatização do processo poderia gerar “pagamentos indevidos e danos 

ao erário”. Essa posição vai de encontro à postura do Estado Brasileiro que, 

visando adequar-se à tendência global de informatização dos processos, desde o 

ano 2000 possui um programa afeto a Tecnologia da Informação e Comunicação 

- TIC, denominado Governo Eletrônico – eGOV 

(https://www.governoeletronico.gov.br). 

3.3 O gestor explica a divergência, porém não informa porque a matrícula CEI está 

registrada no lugar do CNPJ da empresa, tampouco explicita as providências 

adotadas, ou a serem adotadas, para a solução do problema. 

4.1.1 O fato de pelo menos um caso ser anterior a 2002 não regulariza a situação. Não 

se vislumbra que exista autorização para que esses cadastros possam permanecer 

errados. 

4.1.2 A resposta está incompleta, portanto não foi possível avaliar o argumento 

apresentado. 

4.1.3 A CGU não questiona a existência de mais de um benefício sendo pago ao 

mesmo segurado, mesmo porque existem situações em que a acumulação de 

benefícios é permitida. A questão é: por que um dos benefícios do segurado é 

classificado como “Faixa Crítica”, ou seja, por que para esse benefício 

especificamente há mais de um segurado com o mesmo número de identificação 

no CNIS. Ademais, se fossem pessoas diferentes a questão de auditoria não se 

aplicaria. 

4.1.4 As inscrições não foram “apontadas como supostas Faixas Críticas”, foram 

obtidas de documento do INSS que assim as qualifica. A faixa 1060000001 a 

1069999999 foi classificada como faixa crítica no memorando circular nº 

13/DIRBEN/CGAIS, de 23/09/2010. Além disso, o importante é saber se há mais 

de uma pessoa com o mesmo NIT – chamá-lo de faixa crítica ou não é 

secundário. 

4.1.5 O apontamento realizado pela CGU não se refere a acumulação indevida e sim à 

existência de Números de Identificação do Trabalhador classificados como “faixa 

crítica” pelo próprio INSS e recebendo pelo menos um benefício nessa condição. 

Assim, os números registrados no relatório referem-se a situações que precisam 

ser verificadas pelo INSS e adequadas naquilo que for pertinente. 

4.2.1 A CGU não questiona a existência de mais de um benefício sendo pago ao 

mesmo segurado, mesmo porque existem situações em que a acumulação de 

benefícios é permitida. A questão é: por que um dos benefícios do segurado é 

classificado como “Faixa Crítica”, ou seja, por que para esse benefício 

especificamente há mais de um segurado com o mesmo número de identificação 

no CNIS. Ademais, se fossem pessoas diferentes a questão de auditoria não se 

aplicaria. 

4.2.2 As inscrições não foram “apontadas como supostas Faixas Críticas”, foram 

obtidas de documento do INSS que assim as qualifica. A faixa 1060000001 a 

1069999999 foi classificada como faixa crítica no memorando circular nº 

13/DIRBEN/CGAIS, de 23/09/2010.Além disso, o importante é saber se há mais 

de uma pessoa com o mesmo NIT – chamá-lo de faixa crítica ou não é 

secundário. 

4.2.3 O apontamento realizado pela CGU não se refere a acumulação indevida e sim à 

existência de Números de Identificação do Trabalhador classificados como “faixa 

crítica” pelo próprio INSS e recebendo pelo menos um benefício nessa condição. 

Assim, os números registrados no relatório referem-se a indícios que precisam ser 

verificados pelo INSS e adequados naquilo que for pertinente. 

4.2.4 Há indicação de que serão realizadas análises, de forma amostral, em relação ao 

apontamento efetuado. Os resultados dessa apuração deverão ser encaminhados à 

CGU para avaliação. 

4.3.1 Os resultados das apurações subsequente deverão ser encaminhados à CGU para 

avaliação. 

4.3.2 Como em itens anteriores, os achados da CGU e a justificativa do gestor 

confirmam que o INSS conhece o problema, porém não adota medidas definitivas 

para sua solução. 

4.4.1 A verificação da data de abertura da matriz deveria ser realizada 
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automaticamente, o que, ainda assim, não garante que tenha havido vínculo do 

empregado com a matriz. O correto seria verificar mês a mês; ou seja, o sistema 

deveria fazer isso a cada informação recebida (ver se a empresa está aberta no 

período informado do vínculo). A possibilidade de ter havido alteração do CNIS 

após a concessão do benefício é relevante e crítica. Essa possibilidade indica que 

se pode alterar dados, conceder um benefício indevido e, posteriormente, alterar 

novamente esses dados, buscando ocultar eventuais irregularidades envolvendo a 

concessão do benefício. 

4.4.2 Essa verificação, a exemplo da anterior, deveria ser um filtro prévio à entrada da 

informação no sistema. 

4.5.1 O gestor explica a divergência, porém não informa porque a matrícula CEI está 

registrada no lugar do CNPJ da empresa, bem como qual será a providência 

adotada para a solução do problema. 

4.6.1 e 4.7.1 As bases a partir das quais a CGU realizou os cruzamentos foram 

disponibilizadas pela Dataprev com autorização do INSS. A necessidade de 

outras bases indicaria que a sistemática atual de fornecimento de dados não seria 

confiável. 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir da análise das informações constantes do Ofício n° 

56/GABPRE/INSS, de 24 de janeiro de 2018 

Em análise da manifestação enviada por mensagem eletrônica em 23 de março de 2018, 

foram firmados os seguintes entendimentos: 

 

A manifestação afirma que determinadas numerações de NIT, considerados faixa crítica 

pelo memorando circular nº 13/DIRBEN/CGAIS de 23 de setembro de 2010, estariam 

tratados, como as faixas 1180000001 a 1189999999 e a faixa 11670000561 e 

11670044976, entretanto não apresenta nenhuma evidência de que os NIT foram 

efetivamente tratados, enquanto que na única base de dados disponibilizada à CGU tais 

números de identificação constavam como pertencentes à dita faixa crítica. Assim 

registra-se que não foram disponibilizadas evidências sobre o tratamento dado a tais 

faixas de inscrição. 

  

A manifestação afirma ainda que seria enviada uma planilha de correspondência de NIT 

renumerados, entretanto, além dessa manifestação ter sido encaminhada 

intempestivamente, tal evidência não foi apresentada a esta CGU até a conclusão deste 

relatório; não chegou à CGU a referida planilha, de sorte que não é possível realizar 

uma análise sobre o efetivo tratamento dos NIT dessas faixas. A aceitação de que essas 

faixas estariam tratadas representaria a redução de 1.499.154 benefícios (99.3% dos 

1.509.676 benefícios) apontados na questão de auditoria “c”, de sorte que não poderá 

ser aceita essa manifestação sem a devida evidenciação de que a faixa foi realmente 

tratada. Essa situação e eventuais ajustes que venham a ser feitos pelo INSS serão 

acompanhados por meio do Plano de Providências Permanente – PPP. 

 

Mesmo partindo do pressuposto que as faixas citadas acima foram tratadas, resta 

comprovado que o Instituto não resolveu o problema da ocorrência de atribuição de um 

NIT a mais de um segurado, resolvendo apenas a questão das faixas supracitadas. 

Observa-se que os controles existentes para evitar a ocorrência de atribuição de um NIT 

a mais de um segurado, em que pese a informação sobre a existência de indicadores 

gerados pelo sistema denominado EXTRATO são insuficientes, visto que, conforme 

demonstrado na questão de auditoria “j”, foram identificados 10.986 NIT atribuídos na 

Maciça de dezembro de 2017 a 2 CPF diferentes. 

 

Ainda quanto a EXTRATO, cabe ressaltar que este foi implementado como um 

conjunto dinâmico de regras e tomadas de decisão. O sistema consulta determinado 

dado em distintas fontes e decide, de acordo com as regras programadas, qual utilizar – 
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ou seja, qual vai mostrar ao usuário. Tendo em vista que suas regras são variáveis ao 

longo do tempo e não há registro do histórico, torna-se um sistema de difícil auditagem, 

sem rastreabilidade e que não garante a segurança sobre os dados extraídos do sistema 

quando da tomada de decisão para a concessão de benefícios. Além disso, toda a 

“inteligência” do sistema foi criada e tem sido mantida pela DATAPREV, o que 

dificulta a gestão do INSS sobre o sistema. 

 

Observa-se em testes realizados que, apesar de a manifestação afirmar que a faixa 106 

foi corrigida, restam dúvidas quanto ao alcance dessa correção. Vejamos, como 

exemplo, que em dezembro de 2017 foram identificados 2 benefícios (1048XXXXXX , 

1035XXXXXX ) atribuídos a 2 pessoas diferentes (A.M.O. e M.A.C.), em que ambas 

estariam recebendo benefícios com o mesmo NIT 10602XXXXXX. Feito o tratamento 

pelo INSS/DATAPREV, conforme informações apresentadas pelo gestor, o que foi 

verificado pela CGU é que agora as duas beneficiárias em questão possuem NIT 

distintos somente no CNIS, mantendo-se iguais no sistema de manutenção de 

benefícios, e, para uma delas, o primeiro vínculo trabalhista teve início antes de seu 

próprio nascimento. 

 

O gestor trata ainda da utilização do eSocial e da criação de malha para pré-qualificar a 

informação de fonte externa. Quanto ao eSocial, não foram apresentados detalhes de 

como o sistema irá impedir a inconsistência cadastral, tampouco como corrigiria as 

falhas já apuradas e registradas neste relatório. Quanto à malha para pré-qualificar a 

informação externa, a sugestão apresentada, em um primeiro momento, parece ser 

adequada, mas carece de implementação e de detalhes sobre o tratamento do passivo. 

 

Tem-se ainda a questão da existência de outros órgãos que alimentam o CNIS, tornando 

a ação do INSS insuficiente para a integridade dos dados do Cadastro Nacional, tendo 

por referência a recente decisão judicial, trazida à baila na manifestação do gestor, e o 

cronograma de trabalho estabelecido e encaminhado para esta Controladoria, identifica-

se a necessidade de a Autarquia realizar gestões junto aos demais atores envolvidos com 

fulcro na qualidade do cadastro. 

 

O gestor informa também sobre a falta de atribuição legal para estabelecer ferramenta 

de bloqueio dos vínculos com empresas inexistentes, baixadas, suspensas ou com início 

de atividade posterior ao vínculo. Nesse caso, se a ferramenta de bloqueio não é viável, 

ou não se mostra adequada ao caso, deve-se propor uma alternativa, pois a descrição do 

fluxo atual não atende à recomendação da CGU, uma vez que essa recomendação foi 

elaborada com base em achados que evidenciam as fragilidades dos controles atuais. O 

fato concretamente apontado foi o de pessoas físicas cujos dados cadastrais não estão 

adequadamente registrados e que recebem benefícios – por vezes, mais de um – sem 

que se tenha segurança acerca da correção das respectivas concessões. A recomendação 

apresentada diz respeito à implementação de controles tanto no cadastro quanto na 

concessão de benefícios; o acompanhamento das providências correlatas permitirá 

avaliar os controles que o gestor vier a implementar. 

 

Quanto ao plano de ação relacionado à recomendação 3, têm-se o mesmo entendimento 

do tratado no parágrafo anterior, ou seja, não foi demonstrado que o uso da EXTRATO 

não impediu novas concessões de benefícios para um mesmo NIT com dois CPF 

distintos. Cabe ressaltar ainda que os controles implantados pelo sistema EXTRATO, 

ainda que se demonstrassem integralmente eficientes, se aplicariam ao que foi 

concedido posteriormente à sua implantação, mas não se identifica como se traria 

segurança para as concessões anteriores ao início de sua operação. 
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Quanto ao plano de ação, não existe óbice em aceitar que o plano de trabalho seja 

aquele já referendado e proposto no âmbito da Ação Civil Pública nº 

50034739520174047102 do MPF/RS, contanto o mesmo seja de fato seguido na parte 

que cabe ao INSS e que haja a verificação dos benefícios já concedidos nas condições 

expostas neste relatório.  

 

O gestor solicita ainda que seja recomendada a revisão dos benefícios destacados apenas 

nas questões de auditoria “c” e “i”. Ocorre que, apesar de nas duas questões de auditoria 

citadas ter sido apurado prejuízo, enquanto que as demais questões referem-se a 

inconsistências cadastrais, sem apuração de prejuízo, existe a necessidade de verificar 

os casos de benefícios concedidos aos titulares de tais NIT, tendo em vista o risco de ter 

ocorrido concessão baseada em informações inconsistentes. O controle primário dos 

processos de concessão cabe à administração. Conforme demonstrado nos testes 

realizados e apresentados neste trabalho, há fundadas razões para se recomendar revisão 

de benefícios em manutenção. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar as situações de benefícios potencialmente irregulares 

resultantes de vínculo em Faixa Crítica apresentados no Anexo 1 deste relatório e 

informar à CGU, se for o caso, ocorrências de falso positivo. 

 

Recomendação 2: Implementar controles em sistema que não permitam a ocorrência de 

atribuição de um NIT a mais de um segurado, tampouco permitam a concessão de 

benefícios a segurados vinculados a empresas inexistentes, baixadas, suspensas ou que 

tenham iniciado suas atividades posteriormente ao início dos vínculos trabalhistas 

computados ao segurado.          

 

Recomendação 3: Implementar o Plano de Ação apresentado à CGU para revisão dos 

benefícios em manutenção originários de vínculos com empresas inexistentes, baixadas, 

suspensas ou que tenham iniciado suas atividades posteriormente ao início dos vínculos 

trabalhistas computados ao segurado.        

 

Recomendação 4: Implementar o Plano de Ação apresentado à CGU para revisão dos 

benefícios em manutenção originários das situações apontadas relacionadas às questões 

de auditoria descritas neste relatório e cujos detalhes constam nos Anexos.      

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

De acordo com os resultados apresentados, consolidados na tabela a seguir, foram 

identificadas falhas no cadastro do CNIS que geram impacto direto no pagamento dos 

benefícios. 

 

Tabela 2 – Potencial impacto financeiro dos achados.  
Questão de 

Auditoria 

Quantidade de achados 

por trilha de auditoria 

Valor Mensal 

Indevido 

Valor Anual Indevido 

Questão “c” 1.509.676 R$ 2.561.892.485,76 R$ 33.304.602.314,88 

Questão “i” 81.643 R$ 127.070.581,80 R$ 1.651.917.563,40 

TOTAL 1.591.319,00 R$ 2.688.963.067,56 R$ 34.956.519.878,28 
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Fonte: Bases de dados do sistema CNIS e Folha de Pagamento de Benefícios (Maciça) de setembro de 

2017. 

 

Apesar de o gestor afirmar que o pagamento de um benefício a um NIT faixa crítica não 

representa ilegalidade, essa é uma situação de risco que deve ser considerada. Dentre os 

1.509.676 benefícios pagos a NIT faixa crítica, cita-se como exemplo a existência de 

41.111 benefícios pagos a segurados do sexo masculino na espécie 42 (benefício por 

tempo de contribuição), onde o beneficiário possuía na época da concessão do benefício 

menos de 45 anos de idade. O segurado do sexo masculino para se aposentar por tempo 

de contribuição tem que possuir 35 anos de contribuição, mas na média esse grupo de 

beneficiários se aposentou com 42 anos de idade, o que indicaria uma situação a ser 

validada; esse universo representa um pagamento mensal de R$ 101.412.851,70, 

representando um impacto anual de R$ 1.318.367.072,10. 

 

Destaca-se, em sequência, trecho de decisão proferida no âmbito da Ação Civil Pública 

nº 5003473-95.2017.4.04.7102/RS, em 19 de abril de 2017, em que a 3a Vara Federal de 

Santa Maria trata das fragilidades no cadastro de pessoas e empresas no CNIS e das 

consequentes possibilidades de pagamentos indevidos de benefícios pelo INSS: 

 

“Por fim, o que reputo ser o mais relevante para fundamentar e legitimar a pronta e 

contundente intervenção judicial diretamente sobre a atividade administrativa, ficou 

claro dos autos a comprovada ciência plena e total dos órgãos administrativos quanto 

às vulnerabilidades e à existência de uma série de fraudes similares, ao que se deve 

somar uma inexplicável omissão de atuação real e efetiva para alterar o panorama 

global de fragilidade. 

 

Ou seja, a omissão do Poder Executivo Federal (União, sua autarquia e sua empresa 

pública) frente ao volume de fraudes ultrapassou os limites da conveniência e 

oportunidade, para ingressar no campo da ilegalidade passível de controle judicial.” 

. 

 

Brasília/DF, 29 de março de 2018. 
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