
CAPÍTULO 1

COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Sérgio Tadeu Neiva Carvalho1

1 POR QUE HÁ RESISTÊNCIA AO COMPARTILHAMENTO DE DADOS?

Quem tem a informação, tem o poder. Por isso, existem aqueles que querem 
mantê-la só para si. Embora bastante antigo, o provérbio continua relevante, 
considerando a atual geração exponencial de informações e as gigantescas bases de 
dados. Nesse contexto, a administração pública, por intermédio de diversos órgãos 
e entidades, gerencia diversas bases de dados com informações indispensáveis para 
garantir a prestação adequada de serviços e políticas públicas.

A despeito dos dados tutelados propiciarem aumento da publicidade e 
eficiência, muitos dirigentes e servidores de órgãos e entidades públicas negam ou 
dificultam o acesso a essas informações.

Por sua vez, o Decreto no 8.789, de 29 de junho de 2016 (Brasil, 2016), que 
dispõe sobre o compartilhamento de bases dados na administração pública federal, 
em seu art. 1o, estabelece que

os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta e as demais 
entidade controladas direta ou indiretamente pela União que forem detentoras ou 
responsáveis pela gestão de bases de dados oficiais disponibilizarão aos órgãos e às 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional interessados 
o acesso aos dados sob a sua gestão, nos termos deste Decreto.

Ainda no mesmo decreto, o art. 6o diz que “fica dispensada a celebração de 
convênio, acordo de cooperação técnica ou ajustes congêneres para a efetivação 
do compartilhamento das bases de dados” (Brasil, 2016).

Considerando o princípio da publicidade da administração pública, a 
chamada Lei de Acesso à Informação, Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
regulamentou o direito fundamental de se receber dos órgãos públicos informações 
de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. O sucesso dessa norma 
pode ser medido pela larga adoção pelos cidadãos: entre maio de 2012 e abril de 
2018 foram registradas 606.137 solicitações.

1. Auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU).
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Ponderando sobre o princípio da eficiência da administração pública, o 
Decreto no 6.932/2009, também conhecido como Decreto Cidadão, entre outras 
diretrizes, dispunha sobre a aplicação de soluções tecnológicas que visem propiciar 
melhores condições para o compartilhamento das informações entre os órgãos 
públicos, com o objetivo de simplificar processos para atendimento ao cidadão. 
Entretanto, apesar do normativo ter sido vigente por mais de sete anos, observa-se 
que o compartilhamento de dados entre órgãos ainda não é regra na administração 
pública federal. Atualmente está em vigor o Decreto no 9.094/2017, que revogou o 
Decreto no 6.932/2009. Por seu turno, este decreto de 2017 ampliou princípios e 
consignou ainda mais medidas que simplificam o atendimento prestado aos usuários 
de serviços públicos. Ainda nessa seara, há que se destacar a Lei no 13.460/2017, 
que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos na administração pública.

Embora as normas supracitadas tratem sobre compartilhamento de dados, 
questiona-se o motivo do sucesso da Lei no 12.527/2011 e a falta de êxito na 
implementação do decreto Brasil (2016). Com o intuito de operacionalizar 
as atribuições que o aludido decreto atribui à Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e 
Gestão (Setic/MP), essa Setic/MP mapeou 86 bases com arquivos passíveis de se 
compartilhar (apêndice A). Todavia, em setembro de 2017, apenas vinte bases de 
dados foram partilhadas e se encontravam disponíveis na Plataforma de Análise 
de Dados do Governo Federal (GovData), a qual fora concebida para viabilizar os 
compartilhamentos. Ou seja, apenas 23% dos dados mapeados pela Setic/MP foram 
efetivamente partilhados, apesar dos esforços persistentes da alta administração 
dos ministérios do centro de governo. Assevera-se ao fato que o universo de itens 
existente na administração pública é muito maior que o mapeamento realizado pela 
Setic/MP. Nesse aspecto, o insucesso do Decreto no 8.987/2016 tem como causa 
um paradoxo: o direito do cidadão de privacidade e sigilo de seus dados pessoais. 
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura vários direitos fundamentais, 
entre os quais a inviolabilidade do sigilo de dados.

Essa prerrogativa constitucional é utilizada por vários gestores para justificar o 
não compartilhamento de dados. Cada órgão, em seu nicho de inserção da política 
pública a que se destina, possui uma maneira de alegar essa impossibilidade, seja 
em base de dados utilizadas para arrecadação fiscal, seja em prestação de serviços 
de saúde, educação, entre outras. A título de exemplos, citam-se o art. 198 do 
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/1966, amplamente evocada pelos 
órgãos da Fazenda Pública para justificar as negativas de compartilhamento, como 
também normativos associados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à legislação 
médica para amparar as negativas de órgãos que implementam políticas de Saúde. 
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Nesse último exemplo, a discussão engloba a eventual publicização da condição 
médica dos cidadãos brasileiros pacientes do SUS e a doença que os acometem.

Por seu turno, nenhuma das justificativas apresentadas são desarrazoadas ou 
desproporcionais. São legítimas e demonstram a preocupação dos órgãos gestores das 
bases com o sigilo das informações dos cidadãos brasileiros. O cerne da discussão, 
entretanto, desdobra-se justamente na propriedade originária dos dados. Ora, eles 
não pertencem aos órgãos da administração pública que os gerenciam, mas aos 
cidadãos. O sigilo fiscal, de doença, a privacidade de informações escolares, entre 
outros, são todos direitos do cidadão e não dos órgãos que os detêm. Nesse aspecto 
configura-se o paradoxo: o direito constitucional de privacidade dos dados é 
utilizado como prerrogativa pelos órgãos gerenciadores das bases para negligenciar 
o compartilhamento. Em última instância, vários outros direitos do cidadão são 
tolhidos pela falta de intercomunicação em relação aos dados, na medida em que 
as políticas públicas poderão ser muito mais assertivas caso houvesse informações 
mais acuradas. Concretamente, o direito do cidadão em obter um atendimento 
adequado, sem a imposição de exigências e apresentação de informações as quais 
o Estado já tem posse, não é respeitado.

Nessa contenda entre os gestores das bases de dados e aqueles que solicitam 
seu compartilhamento, há uma sutileza jurídica: qual a diferença entre os arquivos 
que pertencem ao cidadão e os que pertencem ao Estado? Cabe destacar que essa 
nuance é uma retórica imposta com o intuito de intensificar o imbróglio envolvendo 
a partilha das bases de dados e, por conseguinte, evitar um fluxo harmonioso para 
seu compartilhamento. A CF/1988 consagrou a inviolabilidade da intimidade, 
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas como um direito fundamental 
no capítulo que trata Dos direitos e deveres individuais e coletivos, precisamente em 
seu art. 5o. Em nenhum momento, porém, a Constituição suscita o Estado como 
proprietário dos dados, hipótese que deve ser afastada sumariamente. A nuance a 
ser abordada não deve admitir o Estado como proprietário de dados, mas questionar 
se ele possui legitimidade para tratar deles. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 
no 53/2018 encerra a discussão ao conferir à administração pública a faculdade de 
tratar ou compartilhar dados que sejam necessários à execução de políticas públicas 
previstas em leis (como no art. 7o do referido PLC). O referido PCL gerou a Lei 
no 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Diante dessa situação, propõe-se uma avaliação com o objetivo de identificar os 
motivos que impedem o pleno compartilhamento de dados entre órgãos e entidades 
e induzir a administração pública em busca de maior eficiência e desburocratização 
com o uso de informações já disponíveis no aparelho estatal.
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2 QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS EM FOMENTAR O COMPARTILHAMENTO DE 
DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?

O incentivo ao compartilhamento de dados entre órgãos e entidades públicas traz 
diversos benefícios. Incialmente, permite a entrega de serviços com foco no cidadão, 
com quebra de barreiras institucionais entre órgãos da própria administração pública.

Assim, o primeiro benefício é a redução das exigências diretas ao cidadão que 
simplificam o atendimento. É comum a solicitação de informações já disponíveis 
em outro órgão da administração pública. Além disso, não há presunção de boa-fé 
do cidadão, e existem exigências fora do campo razoável, tais como a autenticação 
de documentos e reconhecimento de firmas em cartórios.

O segundo benefício é a redução de solicitações de emissão desses documentos 
nos postos de atendimento que refletem na diminuição de filas para requisição de 
outros serviços. Muitas demandas recebidas pelos órgãos públicos são referentes à 
emissão de documentos solicitados por outros órgãos públicos. Por exemplo, na 
lista do apêndice B há 22 serviços ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), sendo que quatorze desses exigem a apresentação da carteira de 
trabalho, documento emitido pelo Ministério do Trabalho. A integração direta 
de bases de dados evita que o cidadão seja utilizado como mero mensageiro da 
administração pública.

O terceiro benefício que se pode elencar é a adoção de práticas sustentáveis 
com a redução do volume de papéis e liberação de agentes públicos para outras 
atividades – o que, como resultado, reduz os gastos públicos.

O quarto é o aumento do controle, minimizando a possibilidade de corrupção 
e a ocorrência de erros durante o processamento. Com a consulta eletrônica e 
automática à fonte de informação primária, o agente público não interfere no 
processo. Consequentemente, cometer erros ou obter vantagens ilícitas para burlar 
o processo são reduzidos drasticamente.

O efetivo compartilhamento de dados poderá impactar positivamente a 
administração pública e mudar o panorama visualizado mais adiante, na figura 1. 
Em 2017, a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) do Ministério da 
Transparência e CGU realizou um levantamento dos serviços públicos oferecidos 
por dezoito órgãos superiores e seus órgãos subordinados e vinculados. O objetivo 
desse levantamento foi subsidiar futuras ações de controle e munir as autoridades 
da CGU e demais membros do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas Federais (CMAP) com informações estratégicas. Os dezoito órgãos 
superiores avaliados encontram-se listados no quadro 1.
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QUADRO 1
Dezoito órgãos superiores avaliados quanto à disponibilização de serviços públicos

Órgãos superiores

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Ministério das Cidades (MCIDADES)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações (MCTIC)

Ministério da Cultura (MinC)

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Ministério da Educação (MEC)

Ministério do Esporte

Ministério da Fazenda (MF)

Ministério da Integração Nacional (MI)

Ministério da Justiça (MJ)

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Ministério de Minas e Energia (MME)

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Ministério da Saúde (MS)

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS)

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)

Ministério do Turismo (MTur)

Fonte: Brasil (2017).

Novamente, cabe destacar que esse levantamento não se restringiu apenas 
aos órgãos superiores. Ao abordar o MCTIC, por exemplo, o levantamento 
contemplou o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Por conseguinte, os 
outros dezessete órgãos superiores também foram avaliados no levantamento com 
a inclusão dos seus órgãos vinculados ou subordinados.

Resumidamente, esse levantamento consistiu na verificação dos serviços 
públicos ofertados pelos órgãos com enfoque na documentação a ser apresentada 
pelos cidadãos para fazer uso deles. A verificação foi feita por meio de visualização 
dos sítios eletrônicos dos órgãos, identificando o que é oferecido e compilando 
os documentos exigidos. Nesse universo, realizou-se uma análise detalhada e 
pormenorizada de uma amostra de 208 serviços públicos (apêndice B). O gráfico 1 
ilustra a amostra selecionada com a quantidade de atividades ofertadas, consolidada 
por órgão superior. Percebe-se, contudo, que a nomenclatura de alguns ministérios 
encontra-se desatualizada, na medida em que o levantamento foi feito em 2017 e 
ocorreram mudanças nas pastas ministeriais ao longo de 2017 e 2018.
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GRÁFICO 1
Distribuição da amostra de serviços públicos selecionados para análise por órgão superior
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Elaboração do autor.
Notas: 1 Ministério do Trabalho e Emprego.

2 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
3 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Interessante notar que os sete documentos mais exigidos ao cidadão para 
consumo dos 208 serviços públicos da amostra são: i) carteira de identidade; 
ii) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); iii) quitação militar; iv) quitação eleitoral; v) foto 3x4; vi) comprovante 
de residência; e vii) Número de Identificação do Trabalhador/Programa de 
Integração Social/Programa do patrimônio do Servidor Público (NIT/PIS/PASEP). 
As estatísticas estão apresentadas no gráfico 2. O documento de identidade é 
o mais exigido, haja vista que é necessária sua apresentação para o consumo de 
142 serviços da amostra. Em seguida, o comprovante de residência é exigido por 
132 serviços; e o CPF/CNPJ, para 101.

Diante desse cenário, o simples compartilhamento de base de dados entre 
os órgãos custodiantes de carteira de identidade e CPF/CNPJ permitiria uma 
significativa simplificação no consumo e uso dos 208 serviços públicos avaliados. 
Além disso, constatou-se que 21 deles exigem simultaneamente a apresentação da 
carteira de identidade e CPF/CNPJ. Logo, questiona-se o motivo de exigências 
de dois documentos que de certa forma possuem as mesmas informações para o 
uso de um serviço público, apesar de esse inconveniente poder ser amenizado, haja 
vista que é comum a carteira de identidade incluir o número do CPF e a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) incluir CPF e número da carteira de identidade. 
Outrossim, essa situação permite diagnosticar que a falta de compartilhamento 
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de bases de dados implica em burocratização para o cidadão. O atendimento seria 
mais prático e eficiente caso os órgãos que ofertam os 21 serviços em questão 
possuíssem as bases de CPF/CNPJ e Identidade, pois, dessa forma, bastaria uma 
autenticação do cidadão para o consumo dessas atividades exercidas pelo Estado.

GRÁFICO 2
Documentos mais exigidos para acesso aos 208 serviços públicos da amostra
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Elaboração do autor.

3 O CMAP IDENTIFICOU FRAGILIDADES QUE COMPROMETEM O AMBIENTE 
DE COMPARTILHAMENTO DE BASE DE DADOS

Conforme exposto, o compartilhamento de dados entre órgãos e entidades públicas é 
essencial para a desburocratização, o aumento da eficiência e o combate à corrupção 
na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Preliminarmente, são identificadas as seguintes hipóteses que dificultam o 
compartilhamento de dados:

• manutenção do status quo da máquina administrativa que inibe o caráter 
inovador. Tendência de não alterar o que está funcionando;

• resquício do modelo burocrático, com excesso de controles, a priori. 
O agente público exige que seja servido pelo cidadão, invertendo a noção 
básica de servir a sociedade;

• custos elevados, falta de previsão orçamentária e falta de pessoal 
especializado para melhorar processos e disponibilizar dados para outros 
órgãos; e

• previsão legal insuficiente que permita a troca de dados entre diferentes 
poderes e esferas do governo.
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Para aprofundar as causas que impedem o pleno compartilhamento de 
informações, é indispensável a avaliação sobre cada tipo de ator envolvido. A figura 1 
ilustra a dinâmica da relação de compartilhamento de dados, envolvendo os quatro 
principais atores: a empresa pública provedora, o órgão responsável, o órgão 
interessado e a Setic/MP.

FIGURA 1
Principais atores envolvidos no compartilhamento de dados

Setic/MP

Empresa pública 
provedora de dados

Órgão interessado 
pelos dados

Órgão responsável 
pelos dados

Elaboração do autor.

O órgão responsável pelos dados possui informações de interesse do cidadão 
ou de outros órgãos e entidades governamentais. Nesse ator é essencial que existam 
mecanismos de governança de dados, além de um processo formal de classificação 
da informação (pública, restrita e sigilosa), um processo de atendimento de órgãos 
que solicitam bases de dados, bem como a necessidade de obter atualizações. 
A experiência prática demonstrou, contudo, exatamente o contrário, e o CMAP 
atuou contundentemente para sanear deficiências políticas, de governança e de 
relações institucionais com vistas a fomentar o compartilhamento de dados.

Em atenção às deficiências políticas e de governança, o cenário instaurado 
consistia em falta de autoridade política para negociar a partilha de dados de 
determinado órgão, desconsiderando a supremacia do interesse público, e falta 
de autoridade legal para determinar o compartilhamento de dados de determinado 
órgão. Além disso, inexistiam critérios claros e objetivos coerentes para a priorização 
de ações relacionadas com a divisão dos dados entre órgãos, o que poderia levar ao 
dispêndio de valores e iniciativas que não possuiriam a capacidade de gerar o melhor 
resultado possível. Por sua vez, não havia planejamento de médio ou longo prazo, 
com metas, objetivos e indicadores mensuráveis, relevantes e tempestivos a serem 
cumpridos e monitorados ao longo do tempo, de forma a direcionar a ação dos 
diversos envolvidos, na medida em que os indicadores da Estratégia de Governança 
Digital (EGD), especificamente o Objetivo Estratégico 7, são muito genéricos. 
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Adicionalmente, não havia critérios claros para definir quais seriam os custos referentes 
aos acessos ou extrações nas bases de dados, associados a desentendimentos entre 
as empresas provedoras dessas informações. Nesse ponto, o CMAP atuou como 
catalisador de entendimentos, facilitando a comunicação entre os atores da figura 1.

Em relação às deficiências sobre as relações institucionais, a situação 
em comento é melhor contextualizada por meio da divisão entre deficiências 
interorganizacionais e organizacionais.

Entre as deficiências interorganizacionais, elenca-se a interpretação 
equivocada das informações disponíveis na base de dados devido à inexistência 
de manuais, dicionários e consultoria técnica. Cabe destacar que essa deficiência 
é um ponto crucial. Os dados da administração pública, em geral, são mal 
documentados e dependem excessivamente da experiência dos seus operadores 
diretos. Uma medida saneadora dessa deficiência seria a criação de um protocolo 
obrigatório de documentação.

Há também a falta de incentivos para que os órgãos gestores autorizem o 
acesso às bases de dados próprias. Ainda, deve-se mencionar o desconhecimento 
dos órgãos e da Setic/MP sobre a existência de informações já geridas por outros 
órgãos, inclusive daquelas protegidas por sigilo bancário e fiscal, bem como da 
falta de estratégia de compartilhamento de dados com outros poderes e esferas.

Entre as deficiências organizacionais, enumeram-se a inviabilidade de obtenção 
de bases de dados, haja vista o custo elevado; a inviabilidade da utilização das 
informações, devido à falta de recursos financeiros ou humanos para adaptar os 
processos ou sistemas internos; e, por último, a indisponibilidade de informações, 
para outros órgãos, necessárias para a correta tomada de decisões, devido à alegação 
unilateral do gestor que o dado é sigiloso.

Diante desse cenário adverso, situa-se o órgão interessado pelos dados, que 
necessita de informações disponíveis em outros órgãos para a melhoria dos seus 
processos e o cumprimento da sua missão institucional. É inegável que a incorporação 
dessas bases de dados permitiria a simplificação de alguns serviços públicos com 
grande demanda, que exigem documentos já disponíveis na administração pública.

Ademais, na figura 1 há o ator empresa provedora de dados, que é aquela 
contratada por órgãos públicos para terceirizar a manutenção e o armazenamento 
de bases de dados. Como exemplo, o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro) é contratado pela Receita Federal para esse serviço. O compartilhamento 
com outros órgãos públicos é administrado por essas empresas mediante autorização 
dos órgãos públicos responsáveis. Nesse sentido, a prestação dos serviços de acesso 
das bases de dados pelos órgãos públicos interessados deve seguir padrões de 
interoperabilidade e atender aos níveis mínimos de serviço.
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Por fim, a Setic/MP, com o advento do Decreto no 8.789 (Brasil, 2016), 
atuou como facilitador entre os atores, harmonizando as necessidades de cada um. 
A atuação da Setic/MP se concretizou com a expedição de normas complementares 
expedidas para o alcance dos objetivos estabelecidos no referido decreto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CMAP desempenhou papel fundamental para induzir o compartilhamento 
de base de dados no âmbito na administração pública federal. Esse comitê atuou 
assertivamente na proposição de melhorias do modelo de partilha de dados na 
gestão do Estado.

Uma das principais melhorias proporcionadas pelo CMAP foi o saneamento 
da falta de coordenação voltada à racionalização e à interoperabilidade tecnológica 
dos serviços de governo digital. Essa melhoria implica necessariamente em evitar 
a morosidade no processo de solicitação de bases de dados e concessão de acesso. 
A falta de coordenação foi de certa forma solucionada pela atuação do CMAP 
por meio do empoderamento da Setic/MP. O CMAP endossou as atribuições da 
referida secretaria previstas no art. 10 de Brasil (2016).

O CMAP endossou, ainda, um patrocínio organizacional para promover a 
melhoria da eficiência dos processos internos e serviços públicos prestados pelos 
órgãos mediante o incentivo para obtenção de dados de outros órgãos públicos. 
Atacou objetivamente o desentendimento entre as empresas provedoras de bases 
de dados, viabilizando um diálogo construtivo.

Adicionalmente, foram propostas pelo CMAP alternativas e ajustes no desenho 
e na implementação do modelo de prestação de serviço de compartilhamento de 
dados, solução denominada GovData, que disponibiliza uma robusta infraestrutura 
de Data Lake, permitindo a hospedagem e o cruzamento de grandes volumes de 
dados. Nesse ambiente, é possível compartilhar rapidamente informações entre 
órgãos, mantendo o sigilo e a confidencialidade daqueles dados que são de uso 
exclusivo. Essa plataforma foi oficialmente lançada em 5 de maio de 2017 pelo MP.

A falta de profissionais capacitados tecnicamente para a condução dos esforços 
de compartilhamento de dados foi uma fragilidade detectada no âmbito do CMAP. 
Esse ponto foi tratado com importância no comitê, haja vista que isso era um fator 
limitante para o progresso do GovData.
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APÊNDICE A

QUADRO A.1
Bases de dados elegíveis para compartilhamento 

Órgão responsável Base de dados

  1 Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Cadastro de usuários de telefonia (fixa e móvel)

  2 Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA)

  3 ANCINE Sistema ANCINE Digital

  4 ANCINE
Sistema de Arrecadação de Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Nacional sobre Serviços de Telecomunicações 
(SACS/CONDECINE)

  5 ANCINE Sistema Interativo do Cinema e Audiovisual (Sica)

  6 ANCINE Relatório de distribuição de Vídeo Doméstico (Savi)

  7 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Cadastro de unidades consumidoras

  8 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)

  9 Banco Central do Brasil (BCB)
Base de risco de crédito (Cadastro de movimentações financeiras acima 
de R$ 1 mil)

10 BCB Sistema de Operações do Crédito Rural e Proagro (SICOR)

11 Banco do Brasil Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

12 Caixa Econômica Federal (Caixa) Cadastro do Número de Informação Social (NIS)

13 Caixa Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT)

14 Caixa Sistema Integrado de Administração da Carteira Imobiliária (SIACI)

15 Caixa Base do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

16 Caixa Base do Programa de Integração Social (PIS)

17 Caixa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)

18 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais

19 Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) Registro Nacional de Veículos Automotores

20 DENATRAN Registro Nacional de Condutores Habilitados

21
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)

22 Forças Armadas Folhas de pagamento das Forças Armadas

23 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)

24 IBGE Nomenclatura Comum do Mercado Comum do Sul (Mercosul) NCM

25 IBGE Territórios – Divisão Político-Administrativa Municipal do Brasil

26
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra)

Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR)

27 Incra Sistema de Informações Rurais (SIR)

28
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Censo Escolar da Educação Básica (identificado)

29 Inep Censo Escolar da Educação Superior (identificado)

30 Inep Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

31 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Folha de pagamentos do INSS (Maciça)

(Continua)
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Órgão responsável Base de dados

32 INSS Sistema de Óbitos do INSS (SISOBI)

33 INSS Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC)

34 INSS Cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

35
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa)

Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP)

36 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

37 MDSA Cadastro Único para Programas Sociais

38 MDSA Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família

39 Ministério da Educação (MEC)
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec)

40 MEC
Sistema de Financiamento ao Estudante (Fundo de Financiamento 
Estudantil – FIES)

41 MEC Programa Universidade para Todos

42 Ministério da Cultura (MinC) Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic)

43 MinC Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC)

44 MinC Plataforma do Sistema Nacional de Cultura (SNC)

45 Ministério das Cidades Programa Minha Casa Minha Vida

46 Ministério do Meio Ambiente (MMA) Programa Bolsa Verde

47 Ministério da Saúde (MS) Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS)

48 MS Base de dados do Farmácia Popular

49 MS
Sistema de Cadastramento de usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (CADSUS)

50 MS Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

51 MS Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC)

52 MS Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)

53 MS Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB)

54 MS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

55 Ministério do Trabalho (MTE) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

56 MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

57 MTE Instrumentos Coletivos Registrados

58 MTE Plano de Proteção ao Emprego (PPE)

59 MTE Programa Seguro-Desemprego Trabalhador Formal

60 MTE Seguro Desemprego Trabalhador Pescador Artesanal

61 MTE Seguro-Desemprego Bolsa Qualificação

62 MTE Seguro-Desemprego Empregado Doméstico

63 MTE Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado

64 MTE Abono Salarial

65 MTE Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

66 MTE CTPS Web

(Continua)
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Órgão responsável Base de dados

67 MinC Cadastro do Programa de Cultura do Trabalhador

68
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e 
Gestão (MP)

Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) / Sistema de 
Gestão de Pessoas (SIGEPE)

69 MP Sistema de Organização e Inovação Institucional (Siorg)

70 MP ComprasNet

71 MP Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)

72 Polícia Federal Cadastro Nacional de Passaportes

73 Previdência (MF)/INSS Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

74 Receita Federal Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir)

75 Receita Federal Consulta e Gerencial da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)

76 Receita Federal Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

77 Receita Federal Sistemas de controle de débitos de pessoas jurídicas de direito público

78 Receita Federal Sistemas de controle de débitos parcelados

79 Receita Federal
Sistema de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal perante a 
Fazenda Nacional.

80 Receita Federal Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

81 Receita Federal Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

82 Receita Federal Relação de declarantes da Receita Federal, preservado o sigilo fiscal

83 Receita Federal E-Social

84
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário/Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SEAD/ MDA)

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) (DAP)

85
Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa (SEMPE)

Cadastro Nacional de Empresas (CNE)

86 Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Base de dados de políticos eleitos

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Setic/MP).
Elaboração do autor.
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APÊNDICE B

QUADRO B.1
Detalhamento da amostra dos serviços públicos avaliados em relação aos documentos 
exigidos para seu consumo pelo cidadão

Órgão superior Órgão Serviço

  1 Ministério da Justiça (MJ) Polícia Federal Emissão de passaporte

  2 Ministério da Educação (MEC) MEC 
Programa Universidade para Todos (Prouni) – 
Validação da faculdade

  3 MEC MEC 
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) - 
Comissão Permanente de Supervisão e 
Acompanhamento (CPSA)

  4 MEC MEC FIES - Banco

  5 MEC MEC Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

  6 MEC MEC Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

  7 MEC MEC Revalidação do diploma

  8 MEC 

Universidades federais – Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Universidade de Brasília (UnB) (ranking 
do jornal Folha de S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial Teste de Verificação de 
Habilidade Específica (THE)/ENEM - UFRJ

  9 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial Sisu/MEC - UFRJ

10 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial Sisu - UFMG

11 MEC 
Universidades Federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula on-line - UFRGS

12 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial - UFRGS

13 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial - UFPR

14 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial - UFSC

15 MEC 
Universidades federais - UFRJ, UFMG, UFRGS, 
UFPR, UFSC, UnB (ranking do jornal Folha de 
S. Paulo, 2016)

Matrícula presencial - UnB

16
Ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTB)

MTB Seguro Desemprego Formal

17 MTB MTB Seguro Desemprego Pescador Artesanal

18 MTB MTB Bolsa Qualificação Profissional

(Continua)
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Órgão superior Órgão Serviço

19 MTB MTB Seguro Desemprego Empregado Doméstico

20 MTB MTB Seguro Desemprego Trabalhador Resgatado

21 MTB MTB 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) 1a via

22 MTB MTB CTPS 2a via

23 MTB MTB Programa de Proteção ao Emprego (PPE)

24 MTB 
Fundação Jorge Duprat de Segurança e 
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO)

Matrícula pós-graduação

25 MTB Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Aposentadoria por idade

26 MTB INSS 
Aposentadoria por idade em pessoa 
com deficiência

27 MTB INSS Aposentadoria por tempo de contribuição

28 MTB INSS 
Aposentadoria por tempo de contribuição da 
pessoa com deficiência

29 MTB INSS 
Aposentadoria por tempo de contribuição 
do professor

30 MTB INSS Aposentadoria especial

31 MTB INSS Auxílio-doença

32 MTB INSS Auxílio-acidente

33 MTB INSS Aposentadoria por invalidez

34 MTB INSS Auxílio-reclusão

35 MTB INSS Pensão por morte

36 MTB INSS Salário-maternidade

37 MTB INSS 
Benefício de prestação continuada da Lei 
Orgânica da Assistência Social

38 MTB INSS Pescador artesanal (seguro-defeso)

39 MTB INSS Atualização do cadastro/senha

40 MTB INSS Atualização de tempo de contribuição

41 MTB INSS Cadastramento de declaração de cárcere

42 MTB INSS Inclusão ou alteração de conta bancária

43 MTB INSS Certidão de tempo de contribuiçao

44 MTB INSS Cópia / vista / carga de processos

45 MTB INSS Recurso

46 MTB INSS Revisão

47 Ministério da Saúde (MS) Instituto Nacional do Câncer (INCA)
Inscrição pós-graduação (doutorado) stricto 
sensu em oncologia

48 MS INCA 
Inscrição pós-graduação (mestrado) stricto 
sensu em oncologia

49 MS INCA 
Matrícula das bolsas de aperfeiçoamento e 
pós-doutorado

(Continua)
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Órgão superior Órgão Serviço

50 MS 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)

Orientação ao viajante e emissão do certificado 
internacional de vacinação ou profilaxia (CIVP)

51 MS 
Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia (INTO)

Inscrição mestrado

52 MS INTO Inscrição residência

53
Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Agrário (MDSA)

MDSA Cadastro Único

54
Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa)

Mapa Inscrição e baixa de reprodutores

55
Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC)

MDIC Concessão de auxílio funeral

56 MDIC MDIC Concessão de pensão

57 MDIC MDIC 
Alterar o beneficiário da titularidade do ato 
concessório de drawback

58 MDIC MDIC 
Outorgar ator concessórios de drawback 
fornecidos no mercado interno

59 MDIC MDIC 
Outorgar ator concessórios de 
drawback embarcação

60 MDIC MDIC 
Divulgar calendário brasileiro de exposição e 
feiras - Divulgação de eventos/sistema

61 Ministério da Cultura (MinC) MinC Vale-Cultura: cadastrar beneficiária

62 MinC MinC Vale-Cultura: Cadastrar operadora

63 MinC MinC 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) Cultura

64 MinC Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Visto e cópia de processo

65 MinC ANCINE 
Registro de agentes econômicos, pessoas 
físicas ou jurídicas - Pessoa jurídica brasileira

66 MinC ANCINE 
Registro de agentes econômicos, pessoas 
físicas ou jurídicas - Pessoa física brasileira

67 MinC 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN)

Tombamento de bens culturais de 
natureza material

68 MinC IPHAN Valoração do patrimônio cultural ferroviário

69 MinC IPHAN Chancela da paisagem cultura

70 MinC IPHAN Cadastramento de bens arqueológicos

71 MinC IPHAN 
Registro de bens culturais de 
natureza imaterial

72 MinC IPHAN Chancela da paisagem cultura

73 MinC IPHAN 
Autorização para intervenções em bens 
imóveis tombados - Requisitos para acesso

74 MinC IPHAN 
Autorização para saída de obras de 
arte do país

(Continua)



Compartilhamento de Dados entre Órgãos e Entidades da Administração Pública  | 35

(Continuação)

Órgão superior Órgão Serviço

75 MinC IPHAN 
Mestrado profissional em preservação do 
patrimônio cultural - (PEP/MP/IPHAN) 

76
Ministério da Integração 
Nacional (MI)

MI Bolsa estiagem

77 MI
Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM)

Incentivos fiscais

78 MI SUDAM Fundo de investimentos

79
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil (MTPA)

MTPA Cadastro Passe Livre

80 MTPA MTPA Aposentadoria

81 MTPA MTPA Pensionista

82 MTPA Debêntures

83 MTPA MTPA 
Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI)

84 MTPA 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT)

Cadastramento de motoristas (todos os 
serviços de fretamento)

85 MTPA ANTT 
Registro Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas

86 MTPA ANTT 
Transporte terrestre de produtos perigosos no 
Mercado Comum do Sul (Mercosul)

87 MTPA 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ)

Cadastro Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) de usuário externo

88
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP)

MP Requerimento de autorização de obras

89 MP MP 
Requerimento de declaração de domínio 
da União

90 MP MP Requerimento de permissão de uso

91 MP MP 
Requerimento de utilização/regularização de 
imóvel da União

92 MP Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Inscrição consultoria

93 MJ MJ Pedir Naturalização Ordinária

94 MJ MJ Solicitar a perda da nacionalidade brasileira

95 MJ MJ Solicitar anistia política

96 MJ MJ 
Solicitar autorização para funcionamento de 
organização estrangeira no Brasil

97 MJ MJ 
Solicitar qualificação como organização da 
sociedade civil de interesse público

98 MJ MJ Solicitar Reaquisição de Direitos Políticos

99 MJ MJ 
Solicita reaquisição de 
nacionalidade brasileira

100 MJ MJ Solicitar refúgio

101 MJ MJ 
Solicitar registro para executar serviço 
de microfilmagem
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Órgão superior Órgão Serviço

102 MJ MJ Permanência por filha(o) brasileira(o)

103 MJ MJ Permanência por casamento com brasileira(o)

104 MJ MJ Permanência por união estável

105 MJ MJ Permanência para reunião familiar

106 MJ MJ Permanência pelo Mercosul

107 MJ MJ 
Permanência pelo Acordo Brasil-Argentina 
(Decreto no 6.736/2009)

108 MJ MJ Restabelecimento de permanência

109 MJ MJ 
Permanência decorrente da condição 
de refugiado

110 MJ MJ Transformação trabalhador estrangeiro

111 MJ MJ Transformação agente missão religiosa

112 MJ MJ 
Transformação de diplomática em oficial em 
pesquisa ou em viagem cultural

113 MJ MJ 
Transformação da diplomática em estada 
para fins de Estudo

114 MJ MJ 
Transformação da diplomática em estada 
para fins de trabalho em agência de 
notícias estrangeira

115 MJ MJ 
Transformação da diplomática em estada 
para fins de atuação em missão religiosa

116 MJ MJ 
Transformação da diplomática em 
estada permanente

117 MJ MJ 
Transformação da diplomática em estada 
temporária como trabalhador contratado por 
empresa que presta serviço no Brasil

118 MJ MJ Prorrogação pesquisador/viagem cultural

119 MJ MJ Prorrogação - agente de missão religiosa

120 MJ MJ 

Prorrogação trabalhador estrangeiro 
(contrato de transferência de tecnologia  
e/ou de prestação de serviço de assistência 
técnica, de acordo de cooperação ou 
convênio, sem vínculo empregatício ou em 
situação de emergência.)

121 MJ MJ 

Prorrogação trabalhador estrangeiro 
(chamada de profissionais estrangeiros 
para trabalho a bordo de embarcação ou 
plataforma estrangeira.)

122 MJ MJ 
Prorrogação trabalhador estrangeiro (estrangeiro 
com vínculo empregatício no Brasil.)

123 MJ MJ Prorrogação jornalista

124 MJ MJ Prorrogação estudante

125 MJ MJ Transferência de pessoas condenadas

126 MJ 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) 

Acesso aos apartados restritos
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Órgão superior Órgão Serviço

127 MJ Departamento de Polícia Federal (DPF) Passaporte comum

128 MJ DPF Passaporte de Emergência

129 MJ DPF Certidão de antecedentes criminais

130 MJ DPF Autorização para compra de arma de fogo

131 MJ DPF Registro de arma de fogo

132 MJ DPF Renovação de registro de arma de fogo

133 MJ DPF Transferência de arma de fogo

134 MJ DPF 
Guia de trânsito de arma de fogo (para 
pessoas físicas)

135 MJ DPF 
Guia de trânsito de arma de fogo (para 
pessoas físicas)

136 MJ DPF Comunicação de ocorrências

137 MJ DPF Entrega voluntária de armas de fogo

138 MJ DPF Carteira nacional de vigilante (CNV)

139 DPF 
Registro de certificado de formação 
de vigilante

140 MJ DPF 
Guia de transporte de armas, munições e 
coletes à prova de balas de empresas de 
segurança privada

141 MJ DPF Plano de segurança bancário

142 MJ DPF Certificado de vistoria de carro-forte

143 MJ DPF 
Credenciamento de instrutor para escola de 
formação de vigilante

144 MJ DPF Certificado de registro cadastral (CRC)

145 MJ DPF Alteração do CRC

146 MJ DPF Certificado de licença de funcionamento (CLF)

147 MJ DPF Autorização especial (AE)

148 MJ DPF Autorização prévia (AP)

149 MJ DPF Autorização prévia substitutiva (APS)

150 MJ DPF Autorização prévia alteração (APA)

151
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e 
Comunicações (MCTIC)

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) Mestrado/Doutorado

152 MCTIC IMPA Bolsa de verão

153 MCTIC 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT)

Banco postal - Conta Mais

154 MCTIC ECT Cadastro de pessoa física (CPF)

155 ECT Caixa Postal

156 MCTIC ECT Vale postal eletrônico internacional

157 MCTIC ECT Vale postal eletrônico nacional
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Órgão superior Órgão Serviço

158
Ministério do Meio 
Ambiente (MMA)

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Guia de raias de águas continentais

159 MMA Ibama
Licença para o transporte e o armazenamento 
de produtos e subprodutos florestais - 
Documento de Origem Florestal (DOF)

160 MMA Ibama Autorização de supressão de vegetação

161 MMA Ibama Observação

162 Ministério do Turismo (MTur) MTur 
Cadastros de prestadores de serviços 
turísticos - pessoa física guia de turismo

163 MTur MTur 
Cadastras de prestadores de serviços 
turísticos - pessoa jurídica

164
Ministério de Minas e 
Energia (MME)

Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM)

Autorização de pesquisa - pessoa física

165 MME DNPM Autorização de Pesquisa - pessoa jurídica

166 MME DNPM Licenciamento

167 MME DNPM Permissão de lavra garimpeira

168 MME DNPM Registro de extração

169 MME DNPM Licenciamento Ambiental - Licença Prévia (LP)

170 MME DNPM 
Licenciamento Ambiental - Licença de 
Instalação (LI)

171 MME 
Licenciamento Ambiental - Licença de 
Operação (LO)

172 MME DNPM 
Licenciamento Ambiental no Regime de 
Licenciamento - (LP)

173 MME DNPM 
Licenciamento Ambiental no Regime de 
Licenciamento - (LI)

174 MME DNPM 
Licenciamento Ambiental no Regime de 
Licenciamento - (LO)

175 Ministério da Fazenda (MF) Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) Aduana - Exportação de bens

176 MF RFB Aduana - Importação de bens

177 MF RFB Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

178 MF RFB Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR)

179 MF RFB Cadastro de Pessoa Física (CPF)

180 MF RFB Pedido de cancelamento de CPF

181 MF RFB Código de Acesso para Serviços na Internet

182 MF RFB
Consulta sobre a Classificação Fiscal 
de Mercadorias

183 MF RFB
Consulta sobre a interpretação da 
Legislação Tributária

184 MF RFB
Impugnação de lançamento e manifestação 
de inconformidade - pessoa física

185 MF RFB
Impugnação de lançamento e manifestação 
de inconformidade - pessoa jurídica
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186 MF RFB Isenção de tributos

187 MF RFB Parcelamento Geral de Débitos

188 MF RFB
Pesquisa de situação fiscal, cadastral e 
relatório de restrições

189 MF RFB
Procuração para serviços disponíveis 
na internet

190 MF RFB Retificação de pagamentos

191 MF Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) Alteração de codevedor - pessoa física

192 MF PGFN Alteração de codevedor - pessoa jurídica

193 MF PGFN 
Averbação de causa suspensiva da 
exigibilidade ou garantia - pessoa física

194 MF PGFN 
Averbação de causa suspensiva da 
exigibilidade ou garantia - pessoa jurídica

195 MF PGFN Certidão de Regularidade Fiscal - pessoa física

196 MF PGFN Certidão de Regularidade Fiscal - pessoa jurídica

197 MF PGFN 
Exclusão e suspensão do Cadastro 
Informativo de créditos não quitados do setor 
público federal (Cadin) - pessoa física

198 MF PGFN Exclusão e suspensão do Cadin - pessoa jurídica

199 MF PGFN Parcelamento da arrematação - pessoa física

200 MF PGFN Parcelamento da arrematação - pessoa jurídica

201 MF PGFN 
Parcelamento ordinário convencional - 
pessoa física

202 MF PGFN 
Reparcelamento ordinário convencional - 
pessoa física

203 MF PGFN Revisão de dívida inscrita - pessoa física

204 MF PGFN Revisão de dívida inscrita - Pessoa jurídica

205 MF PGFN 
Vista de processo administrativo e pedido de 
cópias - pessoa física

206 MF PGFN 
Vista de processo administrativo e pedido de 
cópias - pessoa jurídica

207 MF 
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e 
Administração (SPOA)

Concessão de auxílio funeral

208 MF SPOA Concessão de pensão

Elaboração do autor.




