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Sumário Executivo

Com o propósito de apoiar a sistematização do aprendizado institucional proporcionado 
pela implementação do Auxílio Emergencial e de difundir as melhores práticas da 
experiência brasileira junto a gestores e operadores de políticas sociais de outros países 
em desenvolvimento, o Banco Mundial capitaneou um estudo sobre a resposta da proteção 
social à pandemia de Covid-19 no Brasil. O estudo é financiado pelo FCDO (órgão de 
governo vinculado ao Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido) e foi conduzido sob 
demanda e com a colaboração do Governo Brasileiro. O projeto contempla a elaboração de 
um relatório principal, que cobre todas as etapas do programa, e quatro Notas Técnicas que 
aprofundam aspectos específicos da implementação, sendo uma delas sobre estratégias de 
cadastramento e de verificação de elegibilidade. Este é o objeto deste texto. 

Aspectos gerais do programa em               
três ciclos de implementação
AE1 ou AE2020 - Considerado uma das respostas mais rápidas e abrangentes no mundo à 
crise de Covid-19, o Auxílio Emergencial (AE1) habilitou, em abril de 2020, o pagamento de três 
parcelas no valor base de R$600,00 a beneficiários do Bolsa Família (PBF), indivíduos maiores 
de 18 anos (exceto mães adolescentes) sem vínculo de emprego formal ativo, trabalhadores 
informais, microempreendedores individuais, aqueles que não recebessem benefícios 
assistenciais e previdenciários do governo (com exceção do PBF), que não tivessem declarado 
rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 em 2018 e que tivessem renda familiar mensal 
per capita de até ½ salário-mínimo ou de até 3 salários-mínimos no total. Foi estabelecido 
o limite de dois benefícios por família. Nos arranjos familiares monoparentais providos por 
mulheres o valor do auxílio era de R$1.200,00, podendo chegar a R$1.800,00, caso esse arranjo 
possuísse um segundo membro elegível. 

Neste primeiro ciclo de implementação o Auxílio Emergencial alcançou 68,3 milhões de 
beneficiários diretos, o equivalente a 23% da população brasileira, chegando a 56% dos 
brasileiros se considerados os beneficiários diretos e indiretos (computados todos os membros 
do grupo familiar). Antes do pagamento da terceira e última parcela, o governo autorizou 
a extensão do programa por dois meses, cobrindo, então, cinco pagamentos entre abril e 
agosto de 2020. 

AE2 ou AE Residual - Uma nova extensão foi realizada em setembro de 2020, por meio da 
Medida Provisória nº 1.000, que autorizou o pagamento de parcelas residuais (AE2) até o mês 
de dezembro deste ano. A MP introduziu a reavaliação mensal da condição de elegibilidade e 
reduziu em 50% o valor de referência do benefício. O número de beneficiários diretos caiu ao 
patamar de 56,8 milhões de indivíduos. 

AE3 ou AE2021 - Após três meses de interrupção (entre janeiro e março de 2021) e diante 
da persistência dos índices de contaminação pela Covid-19 e da deterioração das condições 
socioeconômicas, o Auxílio Emergencial foi retomado em abril de 2021 (AE3). Nova redução 
no valor das parcelas e critérios de elegibilidade mais restritivos limitaram a cobertura a 39,4 
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milhões de beneficiários diretos. O AE 2021 estabeleceu o limite de apenas um beneficiário 
por família, o que, na prática, implicou na mudança da unidade de referência do programa, 
que até então era o indivíduo, para a família.

Entre as justificativas apresentadas pelo governo brasileiro para as mudanças nas regras de 
elegibilidade e nos valores do benefício estão a necessidade de atender à capacidade de 
financiamento do Estado e de atribuir maior focalização ao programa diante da mudança de 
perspectiva temporal de implementação.

AE1 Auxílio 
Emergencial 

2020

AE2 Auxílio 
Emergencial 

Residual
Interrupção

AE3 Auxílio 
Emergencial 

2021

Abril a agosto de 
2020

Setembro  a 
dezembro  de 
2020

Janeiro a 
março de 
2021

Abril a outubro 
de 2021

Regulamentação

Lei nº 
13.982/2020
Decreto n° 
10.316/2020
Portaria MC nº 
351/2020
Decreto Nº 
10.412

MP nº 
1.000/2020
Decreto nº 
10.488/2020

MP nº 
1.039/2021
Decreto nº 
10.661/2021
Portaria MC Nº 
620/2021
Decreto nº 
10.740

Valor de 
referência 5 x R$ 600 4 x R$ 300 7 x R$ 250

Limite de 
renda para 
elegibilidade

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM OU renda 
familiar total de 
até três SM

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM OU renda 
familiar total de 
até três SM

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM E renda 
familiar total de 
até três SM

Limita de cotas 
por família

2 (possibilidade 
de mãe-solteira 
com direito 
a benefício 
dobrado + um 
integrante)

2 (limitado a 
dois benefícios 
individuais 
ou apenas 
um benefício 
dobrado para 
mãe solteira)

1 (apenas 
benefícios 
individuais, com 
acréscimo de 
R$ 125,00 para 
mãe-solteira, 
e redução de 
R$ 100 em 
domicílios 
unipessoais)

Cobertura 68,3 mi 56,8 mi 39,4 mi

Orçamento R$ 231 bi R$ 64 bi R$ 43 bi 

Características gerais AE1(AE2020), AE2 (AER), AE3 (AE2021)

Elaboração dos autores com base em outras fontes (GoB, CGU 2021a; GoB, Min. Cidadania 
2020a, 2021c, 2021f; GoB, Pres. da República 2020b, 2020f, 2020c, 2021e, 2021b, 2021a; Lara 
Lara Ibarra 2021; Yamasaki e Rodopoulos 2021).
Nota: Dados referentes a cobertura e orçamento do AE3 referem-se a informações 
consolidadas em julho de 2021.
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Cadastramento
Cadastro Único - A seleção do público destinatário do Auxílio Emergencial foi realizada a 
partir de três fluxos de entrada. Os dois primeiros estão ancorados no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal e se subdividem em beneficiários e não beneficiários 
do Programa Bolsa Família (PBF). 

Os 24 milhões de indivíduos acima dos 18 anos registrados na base nacional do Cadastro 
Único até 02 de abril de 2020, não beneficiários do PBF, foram considerados requerentes 
automáticos do novo benefício. Esse grupo foi avaliado conforme os critérios de elegibilidade 
do Auxílio Emergencial. Para as famílias que já recebiam o Bolsa Família (cerca de 14 
milhões, equivalente a 43,7 milhões de pessoas), o valor pago foi substituído pelo do Auxílio 
Emergencial, nas situações em que este foi considerado mais vantajoso.

Cadastramento digital - O terceiro fluxo foi viabilizado por um aplicativo de celular direcionado 
aos trabalhadores informais e autônomos impactados pela pandemia e com perfil ainda não 
focalizado no Cadastro Único.

O aplicativo recebeu 57,2 milhões de requisições1, das quais 38,2 milhões foram consideradas 
elegíveis ao AE1. As informações deram origem a um novo cadastro social, chamado de 
ExtraCad. O ExtraCad é uma base de dados que focaliza o indivíduo, mas possibilita a 
configuração de grupos familiares, conforme declaração dos próprios requerentes no aplicativo 
de cadastramento. Essa configuração é considerada na etapa de elegibilidade do programa 
para a determinação do número de benefícios concedidos por família. Entre os méritos desta 
base de dados está a visibilidade conferida a uma parcela da população excluída das bases 
de dados governamentais até então.

Não obstante, o cadastramento restrito aos meios digitais é uma das controvérsias do Auxílio 
Emergencial, já que ele impõe limites imediatos à parcela da população sem acesso à internet. 
A trajetória de cadastramento da população vulnerável e ultra vulnerável e o histórico de 
busca ativa do Cadastro Único junto às populações tradicionais contribui, no entanto, para a 
inclusão de parte dos excluídos digitais ao benefício. A possibilidade de preenchimento de 
um cadastro assistido foi aberta junto às agências dos correios, mas com baixíssima adesão.

1 Dado disponibilizado pela Secretaria Nacional do Cadastro Único do Ministério da Cidadania.

Relação entre requerente 
e elegíveis (milhões de 

pessoas) no AE1

Evolução no número de beneficiários 
por fluxo de entrada (milhões de 

pessoas) - AE1, AE2, AE3

Elaboração dos autores. Fonte: Portal Visdata https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/
data-explorer.php (GoB, Min.Cidadania 2021).
Nota I: Os dados referentes ao AE1 e AE2 expressam picos de cobertura mensal durante 
essas fases, já os dados referentes a cobertura do AE3 referem-se a picos de cobertura 
mensal consolidadas em julho de 2021. Nota II: o número de requerente do CadÚnico e do 
PBF referem-se ao total de inscritos no mês de abril de 2020.
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Outro aspecto controverso é a execução centralizada no governo federal, a despeito de uma 
estrutura robusta de atenção à população vulnerável constituída junto aos entes subnacionais 
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que não foi formalmente incluída 
na implementação do Auxílio Emergencial.

A apresentação das candidaturas foi circunscrita ao primeiro ciclo de implementação, de 
modo que no AE2 e no AE3 só puderam ser reavaliados os requerentes contemplados no 
ciclo anterior.

Verificação de elegibilidade
Todas as candidaturas foram submetidas a um processo de verificação de elegibilidade, 
realizado a partir do cruzamento das informações oferecidas pelos requerentes com bases 
de dados governamentais. A coordenação desse processo é do Ministério da Cidadania, 
envolvendo diretamente a Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD), a Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania (SENARC) e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
(STI). O processamento de dados é realizado pela Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência (Dataprev). O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União 
(CGU) instruem parte desse processo por meio de trilhas de fiscalização e controle, solicitação 
de bloqueios e cancelamentos, e, também, por meio do compartilhamento de bases de dados.

Embora experiências incipientes de verificação cadastral já estejam em curso no Programa 
Bolsa Família, o Auxílio Emergencial implicou uma mudança processual em relação ao PBF, 
que prescinde de verificações cruzadas entre registros administrativos para a concessão do 
benefício. Os controles atualmente aplicados ao Cadastro Único e ao PBF incluem a atuação 
de uma rede descentralizada de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
entrevistas presenciais e previsão de visitas domiciliares, além de estratégias de revisão e de 
averiguação periódicas da base de dados Cadastro Único

Base analítica
Uma Base Analítica obtida a partir do CNIS, com informações de mais de 250 milhões de CPF, 
foi o recurso utilizado pela Dataprev para realizar a verificação de elegibilidade dos requerentes 
ao AE1, AE2 e AE3. A base funciona como uma porta de entrada para a infraestrutura de dados 
do Programa, consolidando informações dos atuais 42 registros administrativos utilizados nos 
cruzamentos.

Em termos operacionais, um motor de processamento localiza nesta base os CPF dos 
requerentes ao Auxílio Emergencial e avalia se eles cumprem todas as etapas da elegibilidade. 
Cada etapa se refere a uma regra de exclusão/inclusão, retornando uma resposta binária igual 
a sim ou não. A composição final dessas respostas determina a elegibilidade ou inelegibilidade 
do requerente. O mesmo ocorre para a revisão mensal do benefício.

O processamento realizado dentro desta base acontece de forma automatizadas, com exceção 
da atualização dos dados, que demanda o carregamento de informações mais recentes ao 
início de cada competência. 

Bases de dados
O ponto de partida da Base Analítica é Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
ao qual foram gradativamente incorporados registros administrativos externos, sendo parte 
deles de gestão descentralizada. 
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A escolha do CNIS tem um caráter estratégico. Além da ampla cobertura, os registros 
administrativos que o constituem possuem mecanismos consistentes de gestão e de validação 
de dados, o que aumenta o nível de confiabilidade dos resultados. 

A ausência de uma identidade nacional que possa se constituir como chave única para o 
processamento de dados foi remediada pela utilização do Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
associado a outros dados sobre documentação civil e trabalhista já registrados no CNIS. A 
obrigatoriedade do CPF no ato do cadastramento foi, no entendo, questionada em função das 
limitações impostas à população vulnerável na constituição e regularização deste documento. 

Ao definir uma estratégia de verificação que se apoia em outros bancos de dados, o Auxílio 
Emergencial presume, com alguma margem de erro, que esses bancos são capazes de retratar 
a realidade. Premissa que se mostrou válida em certa medida, mas que também evidenciou 
um dos pontos mais sensíveis dessa operação, a desatualização cadastral.

A experiência de verificação de elegibilidade do Auxílio revela que mesmo os bancos de 
dados mais consolidados possuem limitações, especialmente quando sujeitos a novos usos e 
quando colocados à prova em escala tão abrangente como a que se viu no Auxílio Emergencial. 
Entre os principais gargalos identificados estão: 

 • A latência de informação, considerando as diferentes temporalidades dos registros 
administrativos;

 • A desatualização cadastral de parte dos registros administrativos;

 •  A dificuldade de acesso à informação referente aos servidores públicos estaduais, distritais 
e municipais, que possuem Regimes Próprios da Previdência social (RPPS) e não transmitem 
informações regularmente para o CNIS;

 •  A falta de integração dos registros administrativos referente aos servidores públicos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e das Forças Armadas Brasileiras;

 •  A ausência de informação sobre a composição familiar, que entre outros aspectos, 
impõe limites à verificação dos arranjos indicados pelos requerentes no momento do 
cadastramento; 

 •  A ausência de informação sobre o trabalhador informal; e

 •  As limitações nas informações disponíveis sobre a renda do trabalhador autônomo.

Parte das dificuldades apresentada à verificação de elegibilidade foram e seguem sendo 
tratadas pela inteligência de dados disponível no CNIS, que associada à Base Analítica permite 
arbitrar entre informações conflitantes de modo a selecionar o dado mais confiável. Cálculos 
capazes de minimizar o impacto do atraso na finalização dos vínculos de trabalho e a inclusão 
de variáveis preditoras de renda a partir de bens e consumo declarados ao Imposto de Renda 
de Pessoa Física se somam às alternativas utilizadas pela gestão do Auxílio Emergencial.

O contraste entre a objetividade do formulário de cadastramento via aplicativo e o complexo 
sistema de verificação criado para validar as candidaturas ao Auxílio Emergencial também 
vale menção. Se, por um lado, o requerente foi convidado a oferecer o mínimo de informação 
necessária à sua candidatura, por outro, as mesmas informações continuam sendo submetidas 
e um escrutínio minucioso, envolvendo o cruzamento com o maior volume de informação já 
utilizado para conceder acesso a uma medida de proteção social no país.
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Lições aprendidas 
O Auxílio Emergencial é credor de uma estrutura prévia já existente no âmbito da proteção 
social brasileira, particularmente no Cadastro Único, no Programa Bolsa Família e do CNIS. O 
conhecimento acumulado ao longo de décadas e um aparato técnico já consolidado foram 
absorvidos pelo AE, oferecendo as condições para a sua implementação. 

O programa também trouxe inúmeras inovações, que deixam aprendizados institucionais 
importantes para às políticas de proteção social dentro e fora do Brasil, particularmente no 
que se refere aos limites e as possibilidades na utilização de recursos digitais no acesso a 
população vulnerável, a estratégias de cadastramento em grande escala e ao tratamento de 
grandes volumes de informações. Deixa também avanços concretos na interoperabilidade 
entre bancos de dados governamentais. 

Um novo cadastro social com informações de mais de 38 milhões de indivíduos e uma Base 
Analítica com informações de mais de 250 milhões de CPF e de 42 registros administrativos 
figuram entre os seus legados. 

Em face dos desafios identificados na implementação do Auxílio Emergencial, algumas 
recomendações se mostram relevantes para o governo brasileiro, inspirando também outros 
países em desenvolvimento que adotem ou desejem adotar medidas similares:

 • A combinação de estratégias digitais com canais presenciais de atendimento, tanto 
no cadastramento quanto na contestação do resultado da elegibilidade, incluindo 
principalmente a rede socioassistencial do SUAS;

 •  A adoção de uma comunicação clara e objetiva com o usuário, com a oferta de informações 
completas no que diz respeito ao deferimento ou indeferimento dos direitos pleiteados;

 •  O investimento em estratégias que facilitem aos usuários a solicitação de alteração dos 
seus dados nos registros administrativos;

 •  O investimento em mecanismos de qualificação dos meios de coleta, gestão e armazena-
mento de dados;

 •  A definição de padrões mínimos de qualidade para utilização dos registros administrativos 
como meios de verificação de elegibilidade;

 •  O investimento em modelos transacionais de interação entre bancos de dados;

 •  A ampliação e atualização das informações socioeconômicas coletadas pelo ExtraCad e 
a consequente inclusão do público focalizado nesse registro no escopo de atuação da 
proteção social brasileira; e

 •  O investimento em estratégias de proteção e sigilo de dados nos moldes propostos pela 
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018), que 
ganhou eficácia plana no dia 02 de agosto de 2020.
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Apresentação

Em resposta à crise socioeconômica gerada pela pandemia de Covid-19, o sistema 
de proteção social brasileiro implementou um conjunto de ações direcionadas aos 
extremamente pobres e aos trabalhadores informais. Embora ainda não seja possível 
dimensionar os reais impactos da pandemia de Covid-19, já se sabe que eles estão muito 
além das questões de saúde, perpassando e comprometendo de forma significativa aspectos 
distintos da dinâmica social e econômica e abatendo-se, particularmente, sobre os mais 
vulneráveis. No Brasil, a pandemia contribui para o aumento da condição de vulnerabilidade 
de uma parcela da população ainda sob os efeitos da crise econômica iniciada em 2014, com 
piora progressiva nos níveis de desigualdade e de extrema pobreza nos últimos cinco anos 
(Lara Lara Ibarra 2021; World Bank Group 2020).

A despeito de um ambiente político polarizado e das divergências entre o governo federal e os 
entes subnacionais na coordenação das medidas de enfrentamento ao coronavírus (Machado 
2021), o sistema de proteção social brasileiro foi capaz de oferecer uma resposta vigorosa em 
apoio a essa população. Um conjunto de ações articuladas lograram ampliar o atendimento 
aos extremamente pobres e mitigar os reflexos da pandemia sobre o crescente número de 
trabalhadores informais. 

Entre as ações adotadas pelo governo federal, o Auxílio Emergencial é a de maior 
destaque2 alcançando, apenas em 2020, mais de 68 milhões de pessoas. Caracterizado 
como uma medida excepcional e temporária de transferência de renda, o programa foi 
direcionado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e aos trabalhadores 
informais (conta própria) ou sem vínculo de emprego formal ativo (sem carteira de trabalho) 
que atendam os critérios de renda. Apoiado em estruturas já disponíveis para implementação 
de programas sociais no âmbito do Ministério da Cidadania, como o Cadastro Único, o Auxílio 
Emergencial alcançou, entre abril e dezembro de 2020, 68,3 milhões de beneficiários direto, 
o equivalente a 32% da população, chegando a 56%3 dos brasileiros se considerados os 
beneficiários diretos e indiretos4. A cobertura expressiva situa a resposta brasileira como a 
quinta maior no mundo em termos absolutos. Com uma variação de 140% em relação ao valor 
médio pago pelo Programa Bolsa Família (PBF), o Auxílio Emergencial também se sobressai 
entre os mais generosos (Gentilini, Almenfi, e Dale 2020). A experiência chama atenção ainda 
pela agilidade no pagamento, iniciado 27 dias após as primeiras medidas de isolamento 
social, prazo que lhe conferiu a sexta posição neste quesito entre 53 países de renda média e 
baixa (Beazley, Marzi, e Steller 2021).

2 Medidas adicionais permitiram a expansão horizontal do Programa Bolsa Família (Medida Provisória nº. 929 
de 25 de março de 2020), resultando na inclusão de 1,2 milhões de novos cadastros, a flexibilização dos critérios 
de habilitação para o Benefício de Prestação Continuada - BPC e a antecipação do pagamento deste benefício 
aos requerentes que aguardavam aprovação de suas solicitações (Portaria Conjunta nº 3 de 5 de maio de 2020) 
(GoB, Min. Cidadania/INSS 2020; GoB, Pres. da República 2020e). Mas o cenário instalado pela pandemia exigiu 
a ampliação das respostas protetivas oferecidas pelas políticas já em curso, como o Bolsa Família e o BPC. Nesse 
contexto, foi aprovado, além do Auxílio Emergencial, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda – BEM (Lei nº. 4.020 de 6 de julho de 2020), direcionado à população em risco iminente de perda do 
emprego.

3 Dados extraídos do Painel Aplicações Visdata - Auxílio Emergencial. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.
br/sagi/vis/data3/?g=2. Acessado em 06 de agosto de 2021.

4 Quando computados todos os integrantes do domicílio com ao menos um membro elegível para o Auxílio 
Emergencial.
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Iniciado em abril de 2020, com execução prevista para um período de três meses, o 
programa passou por sucessivas etapas de prorrogação, caracterizadas pela adoção 
de critérios mais restritivos de seleção e pela redução no número de beneficiários. A 
manutenção de índices expressivos de contaminação da doença e a precarização das 
condições de trabalho, emprego e renda estenderam o Auxílio Emergencial por um ciclo 
inicial de nove meses, entre abril e dezembro de 2020. Após uma interrupção de três meses 
em 2021 (janeiro a março), o pagamento foi retomado em abril deste ano para mais um ciclo, 
com encerramento previsto para outubro de 2021. Mudanças nas regras e nos critérios de 
elegibilidade ao longo da implementação imprimiram restrições à cobertura e à generosidade 
dos valores pagos inicialmente. O benefício base de R$ 600,00 por indivíduo foi continuamente 
ajustado, chegando a R$ 250,00 em 2021, quando o número de beneficiários diretos caiu para 
39,3 milhões de pessoas. 

A possibilidade de incorporação de modelo similar ao Auxílio Emergencial tem gerado 
debates importantes no campo da proteção social brasileira, chamando a atenção 
para os desafios e possibilidades das estratégias digitais de cadastramento e para o 
uso de registros administrativos como meios de verificação de elegibilidade. Entre os 
muitos aspectos relacionados à implementação do programa, os mecanismos de acesso ao 
público alvo têm fomentado debates importantes dentro e fora da administração pública, 
especialmente em função da possibilidade de incorporação de modelos similares na 
implementação de políticas de caráter não emergencial. A adoção de uma resposta protetiva 
mais inclusiva durante a pandemia impôs ao Estado brasileiro o desafio de identificar um 
público não apenas mais abrangente, como também excluído dos registros oficiais relativos 
ao mercado de trabalho. Uma complexa cadeia de processos foi desenvolvida para atender 
a essa necessidade, incluindo estratégias combinadas de cadastramento e a subsequente 
verificação dos critérios de elegibilidade por meio de cruzamentos de dados entre diferentes 
registros administrativos. Em uma experiência que envolve a utilização de mais de 40 bancos 
de dados, o Auxílio Emergencial deixa claro que informações fidedignas são fundamentais 
para identificação dos grupos mais vulneráveis e de suas necessidades. Inovações e limitações 
evidenciadas nesse processo ampliam as discussões sobre estratégias de cadastramento, de 
qualificação de dados cadastrais e de interação entre sistemas distintos de informação. 

Esses e outros aspectos são objeto de uma agenda de pesquisa sobre o Auxílio 
Emergencial financiada pelo FCDO (órgão de governo vinculado ao Ministério das 
Relações Exteriores do Reino Unido) e implementada pelo Banco Mundial, sob demanda 
do Governo Brasileiro. O propósito é apoiar a sistematização do aprendizado institucional 
por parte da gestão pública no Brasil e difundir as melhores práticas da experiência brasileira 
junto a gestores e operadores de políticas sociais de outros países em desenvolvimento, 
sobretudo da África. O projeto contempla a elaboração de um relatório principal, que cobre 
todas as etapas do programa, e quatro Notas Técnicas que aprofundam aspectos específicos, 
sendo uma delas sobre estratégias de acesso e de verificação cadastral. Este é o objeto deste 
texto que, ademais, busca colocar luz sobre questões operacionais frequentemente deixadas 
em segundo plano nas análises sobre o benefício. 

Os achados compartilhados neste documento são resultado de uma análise documental 
e de entrevistas com atores-chave, envolvendo 63 pessoas de áreas operacionais e de 
gestão de 11 diferentes instituições, entre as quais se destacam o Ministério da Cidadania 
e a Dataprev. O documento está organizado em cinco seções, que aprofundam a discussão 
sobre a verificação cadastral dos beneficiários do Auxílio Emergencial. Ao fazê-lo, aplica-se 
um recorte no desenho mais amplo do programa. Em função disso, diversos outros elementos 
igualmente relevantes não são trazidos à consideração. Para uma análise mais completa 
recomenda-se a leitura do relatório principal do projeto5. No qual também é possível acessar 
os detalhes da metodologia utilizada no estudo.

5 World Bank (2021), Auxílio Emergencial: Lições da experiência brasileira em resposta à COVID19.
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1. O Auxílio Emergencial em 
três ciclos de implementação

Lançado em abril de 2020, o primeiro ciclo de implementação do Auxílio 
Emergencial garantiu o pagamento de cinco parcelas no valor base de R$600,00 aos 
beneficiários do Bolsa Família e a indivíduos sem vínculo formal de trabalho com renda 
familiar total no limite de três salários mínimos ou de ½ salário mínimo per capita. O 
Auxílio Emergencial foi proposto pelo Projeto de Lei nº 1.066 em 30 de março de 2020. Com 
a aprovação da Lei nº 13.982 de 2 de abril de 2020 foi estabelecido o pagamento de um 
auxílio monetário no valor de R$600,00 a indivíduos maiores de 18 anos (exceto para mães 
adolescentes) que atendessem a critérios pré-estabelecidos de vínculo e renda, no limite de 
dois benefícios por família. Para os arranjos familiares monoparentais providos por mulheres o 
valor do auxílio era de R$1.200,00, podendo chegar a R$1.800,00 caso esse arranjo possuísse 
um segundo membro elegível. Foram considerados elegíveis os indivíduos sem vínculo de 
emprego formal ativo, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, aqueles 
que não recebessem benefícios assistenciais e previdenciários do governo (com exceção do 
PBF), que não tivessem declarado rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 em 2018 
e que tivessem renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou de até três 
salários-mínimos no total (GoB, Min. Cidadania 2021c). O benefício foi estendido às famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, sempre que o Auxílio Emergencial fosse considerado 
mais vantajoso6. A proposta inicial era de um benefício pago em três parcelas, entre abril e 
junho de 2020, posteriormente ampliadas para cinco com a edição do Decreto nº 10.412, de 
30 de junho de 2020, que manteve os mesmos valores e critérios de seleção. Essa primeira 
rodada de pagamentos ficou conhecida como AE2020 ou AE1. 

A Medida Provisória nº 1.000, de 02 de setembro de 2020 autorizou o pagamento de 
parcelas residuais até o mês de dezembro daquele ano, com redução de 50% no valor de 
referência. Enquanto o primeiro ciclo de implementação definia o recebimento de um número 
fixo de cinco parcelas, o Auxílio Emergencial Residual (AR ou AE2) tinha um número variável 
de cotas, a depender da data do primeiro pagamento do AE1. Desse modo, os requerentes 
habilitados em abril, quando foram realizados os primeiros pagamentos, tiveram direito a 
quatro parcelas residuais. Já os beneficiários com ingresso tardio no programa, no mês de 
agosto por exemplo, não foram alcançados pelo AE2, haja vista que as cinco parcelas do AE1 
seriam pagas até o limite do mês de dezembro de 2020. Esse novo ciclo de implementação 
trouxe ajustes adicionais para as condições de elegibilidade. Foi mantido o máximo de dois 
beneficiários por família, mas aquelas chefiadas por mulher, com direito ao benefício dobrado, 
não poderiam mais ter um segundo membro elegível, como ocorreu no AE1. O valor do 
benefício também sofreu alteração, com redução de 50%. O valor de referência que era de R$ 
600,00 reais caiu para R$ 300,00.

Após três meses de interrupção (entre janeiro e março de 2021) e diante da persistência dos 
índices de contaminação pela Covid-19 e da deterioração das condições socioeconômicas, 

6 No caso do Bolsa Família não foi facultado o acúmulo de dois benefícios por domicílio, mantendo-se a lógica de 
conceção do benefício familiar, sendo o Responsável Familiar (RF) seu instituidor.
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o Auxílio Emergencial foi retomado em abril de 2021, com nova redução no valor das 
parcelas. O Auxílio Emergencial 2021 (AE3) foi regulado pelas Medidas Provisórias nº. 1.037, 
1.038 e 1.039 emitidas em 18 de março (GoB, Pres. da República 2021c, 2021d, 2021e). A MP 
nº 1.039 atualizou as regras para concessão do benefício, enquanto as demais autorizaram a 
abertura de créditos extraordinários no orçamento público. A terceira rodada de pagamentos 
teve o valor base das parcelas reduzido a R$ 250,00. Nas famílias monoparentais com mulheres 
provedoras esse valor sobe para R$375,00. E na hipótese de famílias unipessoais ele cai para R$ 
150,00, com o novo limite de apenas um beneficiário por família, o que na prática implicou na 
mudança da unidade de referência, que até então era o indivíduo, para a família, nos moldes 
do que já era adotado para o Bolsa Família. A MP nº 1.039 previa o pagamento de quatro 
parcelas, ampliadas para sete com o Decreto nº 10.740, de 5 de julho de 2021, que prorrogou 
o AE3 por três meses adicionais, mantendo as mesmas regras e valores já estabelecidos na 
MP nº 1.039.

AE1 Auxílio 
Emergencial 

2020

AE2 Auxílio 
Emergencial 

Residual
Interrupção

AE3 Auxílio 
Emergencial 

2021

Abril a agosto de 
2020

Setembro  a 
dezembro  de 
2020

Janeiro a 
março de 
2021

Abril a outubro 
de 2021

Regulamentação

Lei nº 
13.982/2020
Decreto n° 
10.316/2020
Portaria MC nº 
351/2020
Decreto Nº 
10.412

MP nº 
1.000/2020
Decreto nº 
10.488/2020

MP nº 
1.039/2021
Decreto nº 
10.661/2021
Portaria MC Nº 
620/2021
Decreto nº 
10.740

Valor de 
referência 5 x R$ 600 4 x R$ 300 7 x R$ 250

Limite de 
renda para 
elegibilidade

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM OU renda 
familiar total de 
até três SM

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM OU renda 
familiar total de 
até três SM

Renda familiar 
per capita de até 
½ SM E renda 
familiar total de 
até três SM

Limita de cotas 
por família

2 (possibilidade 
de mãe-solteira 
com direito 
a benefício 
dobrado + um 
integrante)

2 (limitado a 
dois benefícios 
individuais 
ou apenas 
um benefício 
dobrado para 
mãe solteira)

1 (apenas 
benefícios 
individuais, com 
acréscimo de 
R$ 125,00 para 
mãe-solteira, 
e redução de 
R$ 100 em 
domicílios 
unipessoais)

Cobertura 68,3 mi 56,8 mi 39,4 mi

Orçamento R$ 231 bi R$ 64 bi R$ 43 bi 

Tabela 1. Características gerais AE1(AE2020), AE2 (AER), AE3 (AE2021)

Elaboração dos autores com base em outras fontes (GoB, CGU 2021a; GoB, Min. Cidadania 
2020a, 2021c, 2021f; GoB, Pres. da República 2020b, 2020f, 2020c, 2021e, 2021b, 2021a; Lara 
Ibarra 2021; Yamasaki e Rodopoulos 2021).
Nota: Dados referentes a cobertura e orçamento do AE3 referem-se a informações 
consolidadas em julho de 2021.
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1.1. Evolução do benefício e                       
das regas de elegibilidade

Critérios mais estritos de seleção reduziram o número de beneficiários em 40% entre o 
AE1 e o AE3. No mesmo período, a queda nos valores de referência das parcelas pagas 
foi de 58%. A evolução das regras de elegibilidade levou à adoção gradativa de critérios 
mais restritivos de inclusão. Além da limitação do número de cotas por família, menciona-se 
a renda familiar per capita ou total como uma mudança de impacto potencial significativo 
sobre o número de beneficiários. Nas duas primeiras rodadas, em 2020, os requerentes 
poderiam auferir renda familiar per capita de até ½ SM OU renda familiar total de até três SM. 
No AE3 a avaliação dos limites de rendimento per capita e total passou a ser concomitante, 
de modo que os requerentes deveriam apresentar rendimento igual ou inferior a ½ SM E 
renda familiar total de até três SM. Estas e outras alterações descritas na Figura 2 levaram 
a uma queda na cobertura entre o AE1 e o AE3 da ordem de 40%. A redução no valor de 
referência do benefício neste mesmo intervalo foi de 58%. A alegada necessidade de atender 
à capacidade de financiamento do Estado e de manter a dívida pública sob controle estão 
entre as justificativas apresentadas pelo governo federal para redução. Nesse sentido, vale 
mencionar a queda progressiva no orçamento disponível para o programa, de R$ 231 bilhões 
de reais no AE1 para R$ 64 bi no AE2 e, finalmente, R$ 43 bi no AE37.

7 Importante considerar que, conforme exposto na Summary Note deste Projeto a EC 106, de 07 de maio de 
2020 flexibilizou as regras de controle de gastos públicos até o final de 2020, instaurando o chamado Orçamento 
de Guerra, com destaque para a dispensa do cumprimento dos dispositivos legais que vedam que os ingressos 
financeiros oriundos dos endividamentos (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital 
-investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida (Regra de Outro). Com a expiração do Orçamento 
de Guerra em dezembro de 2020, aprovou-se medida similar com a EC 109 (GoB, Congresso Nacional 2021), que 
regularizou as operações de crédito que, até junho de 2021, já excediam as despesas de capital em 7,45% (GoB, 
Tesouro Nacional 2020). Para mais detalhes sobre as questões orçamentárias envolvendo o Auxílio Emergencial, 
consultar o relatório principal do Projeto.

Gráfico 1. Evolução no número de beneficiários e nos valores de 
referência das parcelas do AE1 (AE2020), AE2 (AER), AE3 (AE2021)

Elaboração dos autores. Com base em diversas fontes (GoB, CGU 2021b; GoB, Min. Cidadania 
2021a, 2021b, 2021c; Lara Ibarra 2021; Yamasaki e Rodopoulos 2021). Nota: Dados referentes 
a cobertura e orçamento do AE3 referem-se a informações consolidadas em julho de 2021.
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Após uma resposta inicial abrangente à crise, mudanças constantes nos critérios de 
elegibilidade do Auxílio Emergencial buscaram conferir maior focalização e eficácia ao 
programa. Os três ciclos de implementação do Auxílio Emergencial representam marcos 
temporais importantes de revisão do programa e, consequentemente, dos critérios de 
elegibilidade. Mas os gestores e técnicos entrevistados neste estudo indicam um ritmo 
mais intenso de mudanças dessas regras. Parte delas teria sido estabelecida ao longo da 
implementação e posteriormente refletidas em portarias e decretos, movimento mais 
evidente durante o AE1 (Figura 1). As adaptações eram previsíveis e esperadas diante dos 
prazos recordes de pagamento do benefício e da necessidade de imprimir maios eficácia 
aos processos de seleção, inclusive em termos de focalização. Mas a persistência da crise 
suscita o debate em relação ao impacto de mudanças de caráter restritivo sobre a população 
vulnerável. Ademais, o ritmo com que as mudanças se apresentaram teriam contribuído para 
uma relativa instabilidade processual, resultado da dificuldade de automatização das rotinas 
de verificação de elegibilidade.

Figura 1. Evolução dos critérios de elegibilidade do Auxílio 
Emergencial, AE1 (AE2020), AE2 (AER), AE3 (AE2021)

Fonte: Elaboração dos autores a partir da legislação de referência indicada na Tabela 1 e nos 
documentos de Regras de Negócio da Dataprev (GoB, Dataprev 2020a, 2020b, 2021c).
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2. Cadastramento

A seleção do público alvo do programa foi realizada a partir de três fluxos distintos 
de entrada. Os dois primeiros estão ancorados no Cadastro Único e se subdividem 
em beneficiários e não beneficiários do PBF. Principal instrumento de identificação e de 
caracterização das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica do país, o Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal foi o ponto de partida para a estratégia 
de cadastramento do Auxílio Emergencial. Os 24 milhões de indivíduos acima dos 18 anos 
registrados na base nacional do Cadastro Único até 02 de abril de 2020, não beneficiários do 
PBF, foram considerados requerentes automáticos do novo benefício. Esse grupo foi avaliado 
conforme os critérios de elegibilidade do Auxílio Emergencial. A data define o momento da 
extração dos dados do Cadastro Único, que se mantem estático para fins de concessão do 
Auxílio Emergencial até o AE3. Isso quer dizer que famílias inseridas na base do Cadastro Único 
após o dia 02 de abril de 2020 não puderam ser consideradas como requerentes automáticos 
do benefício, cabendo aos seus integrantes a solicitação via aplicativo, até a data limite de 02 
de julho deste ano (quando a janela de cadastramento foi encerrada). 

Para as famílias já beneficiárias do Bolsa Família (cerca de 14 milhões, equivalente a 43,7 
milhões de pessoas) o valor pago foi substituído pelo do Auxílio Emergencial, nas situações 
em que este foi considerado mais vantajoso. 

O terceiro fluxo de entrada foi viabilizado por um cadastramento digital, via aplicativo 
de celular, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA). A magnitude do choque 
causado pela pandemia evidenciou outro grupo de vulneráveis, uma massa de trabalhadores 
informais desprotegidos pela seguridade social e que, embora margeie a condição de pobreza, 
não está apta às medidas de transferência de renda e ainda não tinha perfil de focalização do 
Cadastro Único. A identificação deste público apresentou-se como um dos principais desafios 
à implementação do Auxílio Emergencial. A solução oferecida pelo governo brasileiro foi a 
criação de uma plataforma online de cadastramento, acessada pelo celular.

O aplicativo (App) para cadastramento foi disponibilizado nas principais lojas virtuais e teve 
mais de 115 milhões de downloads (GoB, Agência Brasil 2020). Um acordo entre o governo 
brasileiro e as companhias telefônicas que operam no país permitiu o uso não tarifado da 
plataforma. Dessa forma, a CAIXA conseguiu reduzir os custos de acesso, além de oferecer 
uma ferramenta leve e adaptável aos smartphones mais simples. O App ainda tinha a vantagem 
de realizar atualizações automáticas, sem a necessidade de solicitação, característica que 
conferiu ao sistema um intenso ritmo de aprimoramento durante o primeiro mês do programa, 
quando passou por 10 versões, todas elas entregues aos usuários sem qualquer requisição de 
atualização de software. 

Pouco mais 38 milhões de pessoas foram selecionadas remotamente, dando origem a um 
novo cadastro social. O cadastramento remoto resultou na apresentação de pouco mais de 
57 milhões de candidaturas8, das quais 38,2 milhões foram consideradas elegíveis ao AE1. As 

8 O número de requerentes foi disponibilizado diretamente pela Secretaria Nacional do Cadastro Único (Secad) do 
Ministério da Cidadania. Os demais foram extraídos do Painel Aplicações Visdata - Auxílio Emergencial. Disponível 
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informações deram origem a um novo cadastro social, chamado de ExtraCad. Essa base de 
dados confere visibilidade a uma parcela da população sobre a qual se sabia muito pouco até 
então, mas com limitações importantes no que se refere a sua caracterização socioeconômica. 
O perfil do público alvo deste cadastro, com escolaridade média equivalente ao ensino 
fundamental (Gonzales, Barreira e Pereira, s.d), a necessidade de uma resposta rápida e de um 
formulário que se adequasse à proposta de autopreenchimento levaram à definição de um 
instrumento simplificado de coleta, restrito a informações básicas de identificação pessoal, 
renda, atividade laboral e composição familiar9. 

O cadastramento restrito ao aplicativo constituiu-se como uma barreira imediata a parte 
dos 44 milhões de brasileiros (21% da população) sem acesso à internet, notadamente 
aqueles em situação socioeconômica menos privilegiada. A premissa da simplificação que 
orienta a definição desse novo modelo de cadastramento tem ao menos dois contrapontos. 
O primeiro se refere à barreira do acesso à internet, imposta já na largada a 21% da população 
(CGI.br, 2019). Nas classes C, D e E os níveis de exclusão chegam a 43%, em uma representação 
clara de como desigualdades sociais e digitais se reforçam (CGI.br, 2019). É fato que a 
pandemia aumentou o uso dos meios online, já que diversas plataformas e em áreas distintas 
se apresentaram como alternativas para lidar com o distanciamento social. De acordo com 
dados do Painel TIC COVID (2021), o incremento na utilização de serviços públicos digitais 
foi maior justamente nas classes C, D e E. Mas essa movimentação ainda está distante da 
equiparação e, mais que isso, das condições necessárias de conectividade para massificação 
de estratégias de acesso que se pretendam totalmente digitais. E, ainda que ferramentas 
digitais estejam disseminadas, há que se considerar a dificuldade na manipulação dessas 
plataformas, especialmente em termos geracionais.

Parte dessa barreira de acesso foi suplantada pela decisão de instituir, automaticamente, 
os inscritos no Cadastro Único como requerentes ao Auxílio Emergencial. Dessa forma, 
foi possível chegar mais facilmente justamente aos mais vulneráveis, já que 53% das pessoas 
inscritas estão em famílias com renda domiciliar per capita de até R$ 89,00, valor de referência 
para inclusão no Bolsa Família, que fica abaixo de 10% do salário mínimo pago em janeiro de 
2021 (R$1.100,00). Além disso, o histórico de busca ativa prévia junto a grupos ultra vulneráveis 
e tradicionais, como população em situação de rua, indígenas e quilombolas, também 
contribui para a inclusão de parte dos excluídos digitais ao programa. 

Especialistas argumentam que os obstáculos no acesso à tecnologia poderiam ter 
sido suplantados com participação da rede de assistência social no cadastramento. A 
limitação no acesso à internet se vincula a outro ponto controverso na implementação do 
Auxílio Emergencial, a execução centralizada no governo federal, a despeito de uma estrutura 
robusta de atenção à população vulnerável constituída junto aos entes subnacionais no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da experiência acumulada por essa 

em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/?g=2. Acessado em 06 de agosto de 2021 (GoB, Min.Cidadania 
2021).

9 O aplicativo solicitava as seguintes informações: a) declaração de adequação a critérios de elegibilidade do 
programa e declaração de autorização de uso de dados pessoais para validação dos critérios de elegibilidade; 
b) identificação pessoal (nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe); c) número de celular e operadora 
de telefone; d) renda e atividade profissional; f) UF, cidade de residência e Código de Endereçamento Postal 
(CEP) da residência; g) quantidade de membros no domicílio e seus respectivos CPFs, data de nascimento e 
grau de parentesco; h) conta corrente para transferência do benefício (caso o requerente já possua uma conta 
em seu nome), i) documento de identificação civil (RG ou CNH) para abertura de conta Poupança Social Digital 
(PSD); j) conferência do resumo das informações declaradas e declaração de consentimento quanto aos termos do 
programa. O Cadastramento deu origem a um registro de base individual, mas com possibilidade de configuração 
dos grupos familiares, conforme declaração do número membros no domicílio e suas respetivas identificações 
pessoais. Essa configuração era verificada na etapa de elegibilidade para a determinação do número de benefícios 
concedidos por família. Fonte: Tutorial online de cadastramento da CAIXA , acessado em 23 de agosto de 2021 
(GoB, Caixa Econ. Federal 2020).
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estrutura na gestão do Cadastro Único e do PBF. Especialistas argumentam que a participação 
formal da assistência social poderia ter remediado, entre outros aspectos, as dificuldades 
relacionadas ao acesso à tecnologia (Barros e Machado 2021). Na prática, agentes municipais 
se mobilizaram em várias localidades de forma improvisada para atender a população, mesmo 
que a articulação com o governo federal não tenha se efetivado em nenhum momento deste 
processo10. 

Diante do maior impacto dessas limitações sobre a população ultra vulnerável, foi 
aberta a possibilidade de inscrição presencial por meio de um cadastro assistido, que 
totalizou 11.312 de elegíveis. Esse cadastro foi operado pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (Correios), cuja escolha foi justificada pela capilaridade no território nacional. 
Esse canal, que utilizou um sistema alternativo desenvolvido pela Dataprev, recebeu um total 
de 14.554 requisições, das quais 11.312 foram consideradas aptas ao programa (GoB, Min. 
Cidadania 2021c; GoB, TCU 2020d), número absolutamente residual diante dos 68,3 milhões 
de beneficiários alcançados em 2020. A abertura extemporânea, já no mês de junho, e o 
curto prazo de cadastramento, menos 30 dias, ajudam a explicar os valores pouco expressivos. 
Mas há que se considerar também que as agências dos Correios não se constituem como 
locus de atenção à população vulnerável, o que pode ter gerado tanto uma resistência por 
parte desse público no reconhecimento das agências como um lugar de apoio, quanto uma 
dificuldade por parte dos atendentes em função da falta de treinamento adequado. Acredita-
se que a abertura desse sistema à rede de atenção do SUAS teria facilitado o acesso aos 
ultravulneráveis e ampliado o quantitativo de requisições assistidas, já que a busca ativa e 
a oferta de serviços aos mais vulneráveis figuram justamente como responsabilidades da 
vigilância socioassistencial (GoB, Min. Cidadania 2012)11. 

As requisições por aplicativo foram circunscritas aos três primeiros meses de 
implementação do AE1, entre 07 de abril e 02 de julho de 2020. O aplicativo manteve uma 
janela de ajustes, que permaneceu aberta até o dia 17 de outubro de 2020, mas apenas para 
alterações nas solicitações já apresentadas. Tanto o Auxílio Residual (AE2) quando a versão 2021 
do programa transcorreram sem a possibilidade de inclusão de novos requerentes. Apenas 
aqueles considerados elegíveis no AE1 tiveram seus critérios de elegibilidade reavaliados 
para concessão do AE2 e assim sucessivamente para o AE3. 

A manutenção de uma base de requerentes fechada a novas inscrições, tanto no aplicativo 
de celular, quanto no Cadastro Único, é um dos pontos controverso do programa. Essa 
característica chama especial atenção em se tratando da implementação de uma medida 
emergencial em contexto de crise, exatamente quando a dinâmica social está mais sujeita 
a movimentações inesperadas. Argumentos de ordem técnica, apresentados pelo governo 
federal, buscam fundamentar a decisão. Entre elas está a ampla cobertura alcançada durante o 
AE1 que, conforme já foi dito, atendeu 68,3 milhões de pessoas e teve mais de 150,6 milhões de 
solicitações12. Embora as requisições não possam ser diretamente traduzidas em indivíduos, já 
que a mesma pessoa pode apresentar mais de uma candidatura, o quantitativo ajuda a colocar 
em perspectiva o alcance do cadastramento inicial, diante de uma população de 211 milhões 
de brasileiros, segundo estimativas do IBGE referente à 2020. Outro aspecto se sobressai 

10 Os relatórios principais do projeto trazem exemplos dessa mobilização nos municípios. E a Nota Técnica nº3 
deste projeto discute de forma mais aprofundada a articulação federativa no contexto da implementação do 
Auxílio Emergencial.

11 Mais detalhes sobre os canais de comunicação estabelecidos com a população ultravulnerável, bem como 
sobre a participação “voluntarista” do SUAS nesta etapa de implementação do Auxílio Emergencial podem ser 
acessados na Summary Note do projeto.

12 O quantitativo de 150,6 milhões de solicitações, incluindo os três fluxos de entrada, foi disponibilizado 
diretamente pela Secretaria Nacional do Cadastro Único (Secad) do Ministério da Cidadania durante a realização 
das entrevistas.
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no discurso sobre as restrições no período de requisição. A concessão do benefício exigiu a 
composição de grupos familiares que poderiam ser destituídos na suposição de haver novas 
solicitações. A complexidade envolvida na restituição ou na composição de novos grupos 
familiares aproximaria a reavaliação ao momento zero do cadastramento, inviabilizando o 
processo.

A análise dos diferentes fluxos de entrada aponta a prevalência do público ExtraCad em 
termos de beneficiários individuais (diretos). No AE1 e no AE2 56% dos beneficiários diretos 
tiveram origem no ExtraCad (38 milhões). Os outros 44% se distribuíram entre beneficiários do 
PBF (29% ou 19,5mi) e inscritos no Cadastro Único não beneficiários do Bolsa Família (15% ou 
10,5mi). A tendência se mantém no AE3 com 61% dos beneficiários do ExtraCad (24mi), 13% 
do Cadastro Único (5,3mi) não PBF e 26% de beneficiários do PBF (10,1mi).

Se considerada a unidade familiar (beneficiários diretos e indiretos), o Bolsa Família se 
sobressai, com cobertura quase integral. Conforme se lê no relatório principal deste projeto 
a cobertura expressa em termos de famílias (incluindo beneficiários indiretos e indiretos) 
revela que, embora no agregado de todos os grupo o AE tenha coberto 55,6% da população, 
no caso específico do público PBF esta taxa de cobertura indireta chegou a 95% (Gob, Min. 
Economia 2020). A diferença é reveladora da dualidade que o programa enfrentou durante 
suas duas primeiras fases (AE1 e AE2) quando se apresentava enquanto benefício individual, 
porém com limite de beneficiários por família13.

13 World Bank (2021), Auxílio Emergencial: Lições da experiência brasileira em resposta à COVID19.

Gráfico 2. Relação entre 
requerente e elegíveis 

(milhões de pessoas) no AE1

Gráfico 3. Evolução no número de 
beneficiários por fluxo de entrada 

(milhões de pessoas) - AE1(AE2020), 
AE2 (AER), AE3 (AE2021)

Elaboração dos autores. Fonte: Portal Visdata https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/
data-explorer.php (GoB, Min.Cidadania 2021).
Nota I: Os dados referentes ao AE1 e AE2 expressam picos de cobertura mensal durante 
essas fases, já os dados referentes a cobertura do AE3 referem-se a picos de cobertura 
mensal consolidadas em julho de 2021.
Nota II: o número de requerente do CadÚnico e do PBF referem-se ao total de inscritos no 
mês de abril de 2020.
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3. Verificação de elegibilidade

Todas as candidaturas apresentadas ao Auxílio Emergencial foram submetidas a um 
processo de verificação, realizado a partir do cruzamento das informações oferecidas 
pelos requerentes com bases de dados governamentais. Somente após a verificação e 
validação dos critérios para a concessão do benefício, os postulantes foram incluídos nas listas 
de pagamento. Na hipótese de não atendimento dos critérios, o cadastro foi considerado 
inelegível, cabendo a possibilidade de contestação. Nos termos da Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020, a verificação para o AE1 se limitou à habilitação da primeira parcela, sem necessidade 
de reavaliação para o pagamento das quatro parcelas subsequentes. 

A partir de setembro de 2020, com a aprovação do Auxílio Emergencial Residual por 
quatro meses, a Medida Provisória nº 1.000 autorizou a reavaliação mensal de alguns 
critérios de elegibilidade para manutenção do pagamento de cada parcela. A revisão 
mensal foi orientada pelo TCU por meio do Acordão nº 2.282 de 2020 , mas refutada 
inicialmente pelo Ministério da Cidadania, com o argumento de que contrariava o interesse 
público, tendo em vista a duração do programa, que, a princípio, seria de apenas três meses, 
e de que os esforços da administração pública deveriam ser direcionados a sua operação e 
à mitigação dos impactos da Covid-19 sobre a população mais vulnerável (GoB, TCU 2020b). 
Ademais, o Presidente da República havia vetado o trecho da Lei nº 13.982/2020 que indicava 
a reavaliação. Embora a recomendação do TCU suscite o debate sobre os riscos à garantia 
de renda de indivíduos sujeitos a variações constantes nas suas receitas, particularmente em 
contexto de crise, ela foi acatada pelo Ministério da Cidadania a partir da prorrogação do 
benefício, no mês de setembro de 2020. 

Segundo o Ministério, diante da mudança de perspectiva temporal de implementação do 
programa, a regra contribui para sua maior focalização, além de evitar a permanência de 
indivíduos que tenham reingressado no mercado formal de trabalho ou que tenham sido 
contemplados por benefícios sociais (Yamasaki e Rodopoulos 2021). Em termos operacionais, 
a revisão considera um subconjunto das vedações previstas em lei, restringindo-se à análise 
de indicativo de óbito, de recebimento do seguro desemprego, de benefícios previdenciários 
ou assistenciais e de vínculo formal de trabalho. Critérios como declaração de rendimento à 
Receita Federal, posse de bens, residência no exterior e cumprimento de pena em regime 
fechado não foram inseridos na revisão mensal. Os beneficiários com status cancelado nesse 
procedimento também têm direito a contestação, da mesma forma que os considerado 
inelegível no primeiro processamento.

As contestações aos resultados da verificação de elegibilidade do Auxílio Emergencial 
são endereçadas pela via administrativa e extrajudicial. A primeira é solicitada pelo 
próprio aplicativo de cadastramento, situação em que a concessão é reavaliada no motor 
de elegibilidade da Dataprev no mês subsequente, considerando dados mais recentes. O 
caminho extrajudicial foi viabilizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado 
com a Defensoria Pública da União, que abriu a possibilidade de apresentação de prova 
documental que refutasse o motivo de inelegibilidade ou do cancelamento do benefício. Para 
apoiar o processamento dessa informação, a Dataprev disponibilizou à DPU um sistema onde, 
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após a análise dos documentos, o próprio defensor indicava a confirmação ou a reversão do 
cancelamento. Mas, conforme se lê nos relatórios principais do projeto em maiores detalhes14, 
essa iniciativa foi considerada de alcance limitado pela própria DPU, entre outros motivos pelo 
fato da sua atuação estar circunscritas às capitais e a outras 43 cidades. O referido Acordo de 
Cooperação não foi renovado em 2021. 

O Auxílio Emergencial implicou uma mudança processual em relação a práticas adotadas 
pelo Programa Bolsa Família, que prescinde de verificações cruzadas entre registros 
administrativos para a concessão do benefício. Os controles atualmente aplicados ao 
Cadastro Único e ao PBF incluem a atuação de uma rede descentralizada de atendimento 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entrevistas presenciais e previsão de visitas 
domiciliares, além de estratégias de revisão e de averiguação aplicadas periodicamente à base 
de dados Cadastro Único. Menciona-se, no entanto, a existência de experiências incipientes e 
ainda não regulamentadas de batimentos de dados no âmbito do PBF, que foram elevadas a 
uma escala quatro vezes maior no Auxílio Emergencial, considerando o número de beneficiários 
dos dois programas em dezembro de 2020. Cruzamentos de informações dos requerentes ao 
PBF com os registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) já permitem a marcação de famílias com renda 
não declarada no Cadastro Único. O Sistema de Informações de Óbito (SISOBI) também 
está incluído nas rotinas de validação da CAIXA (agente operador do Cadastro Único). Já 
há integração entre os dois sistemas (Cadastro Único e SISOBI), de modo que os indícios 
de óbito estão disponíveis no Sistema de Cadastro Único, sob a forma de uma pendência 
cadastral, obrigando o município a tratar a inconsistência no ato da atualização.

14 A Summary Note do projeto dedica um capítulo específico a gestão de queixas, depuração de erros e fraudes 
e recuperação de valores.

Rotinas de qualificação do Cadastro Único:                                        
a base do modelo desenvolvido no AE

O Cadastro Único foi criado em 2001 para a 
seleção de beneficiários de programas sociais 
direcionados ao público de baixa renda (famílias 
cuja renda per capita não ultrapassa ½ salário 
mínimo ou cuja renda total seja igual ou inferior 
a três salários mínimos). Operacionalmente, o 
Cadastro Único é uma base de dados alimentada 
por informações coletadas por meio de formulários 
padronizados sobre o requerente (Responsável 
Familiar) e os demais integrantes da família. 
As informações contidas na base nacional do 
Cadastro Único estão sujeitas a rotinas de controle 
e de qualificação conduzidas pela SECAD e pela 
SENARC, envolvendo três principais processos: 
Averiguação Cadastral, Revisão Cadastral e 
Exclusão Lógica.

A Averiguação Cadastral define procedimentos 
administrativos para verificação sistemática 
e periódica da consistência das informações, 

a partir de cruzamento com outros bancos 
de dados, e medidas para o tratamento das 
inconsistências identificadas. Já a Revisão 
Cadastral estabelece mecanismos para garantir 
a atualidade dos dados, a fim de verificar 
periodicamente as condições socioeconômicas 
de beneficiários e não beneficiários dos 
programas sociais usuários do Cadastro Único. 
De acordo com Portaria MDS nº 617, de 11 de 
agosto de 2020, a Revisão Cadastral é realizada 
anualmente a partir da divulgação da relação de 
pessoas com cadastros desatualizados há mais de 
dois anos. Já a Averiguação Cadastral, regulada 
pela Portaria MDS nº 94, de 04 de setembro de 
2013, deve ser realizada conforme a conveniência 
ou necessidade do Ministério da Cidadania (GoB, 
Min. Desenvolvimento Social 2013). Nos dois 
casos a gestão municipal do Cadastro Único deve 
localizar, a partir de listagens disponibilizadas 

BOX 1.
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pela SENARC/SECAD, as famílias com dados 
cadastrais inconsistentes ou desatualizados em 
seus respectivos territórios, convocando-as para 
atualização. Os dois procedimentos possuem 
repercussões sobre os beneficiários do PBF e 
outros programas usuários do Cadastro Único, 
como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), 
com a previsão de bloqueios e cancelamentos. 

A exclusão lógica é aplicada aos cadastros 
desatualizados a quatro anos ou mais. As famílias 
que não atualizarem os cadastros no intervalo de 
quatro anos, passam pela exclusão lógica, situação 
em que o cadastro assume status de “excluído”, 
embora seja mantido na base de consulta. 

Os procedimentos descritos acima adotam 
um modelo de verificação off-line de dados, 
aplicado ao Cadastro Único desde 2005 e 
aprimorado ao longo do tempo. A partir de 
2005 a renda declarada dos inscritos passou a 
ser sistemática e rotineiramente verifica por meio 
do cruzamento de dados com outros registros 
administrativos.  Desde então, a metodologia de 
correspondência com outras bases de dados vem 
evoluindo. Em 2012, a Senarc iniciou tratativas 
com a DATAPREV e o INSS para firmar parceria 
oficial que propiciasse o batimento sistemático da 
base do Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS) com o Cadastro Único, por exemplo. 

Em 2019 foi instituído um Grupo de Trabalho 
para revisar as estratégias de qualificação do 
Cadastro Único. O grupo liderou um estudo em 
parceria com a Dataprev para analisar o vínculo de 
renda formal das pessoas inseridas no Cadastro 
Único, em um modelo muito semelhante ao do 
Auxílio Emergencial (Cardoso 2020). Em 2020 
a Instrução Operacional Conjunta n° 03/2020/
SAGI/SENARC/MC definiu a introdução de 
averiguações mensais utilizando, novamente, o 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 
mais especificamente os dados de segurados 
do INSS, da Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP), do eSocial, e da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
Apesar de instituir a necessidade de batimentos 

1 O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não está relacionado entre os registros 
administrativos utilizados para verificação de elegibilidade do Auxílio Emergencial, haja vista seu o estágio 
avançado de substituição pelo eSocial. Conforme a Portaria SEPRT nº 1.127 de 14/10/2019, o CAGED 
passou a ser enviado via eSocial na competência de janeiro/2020. O sistema permanece aberto apenas 
aos estabelecimentos ainda não obrigados ao eSocial, conforme calendário implementação definido na 
Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71 de 29 de junho de 2021.

mensais, a repercussão sobre os beneficiários do 
PBF, com bloqueios seguidos de cancelamentos, 
depende da identificação de divergências 
cadastrais por três meses consecutivos, a partir de 
quando o beneficiário tem 30 dias para realizar a 
atualização nos Postos do Cadastro Único e outros 
equipamentos socioassistenciais, onde contam 
com o suporte da rede de atenção básica. Esse 
formato se distingue da revisão mensal adotada 
pelo Auxílio Emergencial a partir das parcelas 
residuais. A proposta de averiguações mensais foi 
interrompida em março de 2020 em função das 
restrições impostas pela pandemia.     

A experiência acumulada do Cadastro Único 
na gestão e na qualificação de seus dados 
cadastrais está na base da implementação do 
Auxílio Emergencial e é um dos elementos 
responsáveis pelo sucesso desta iniciativa. 
A título de comparação entre os processos de 
Averiguação Cadastral conduzidos no âmbito do 
Cadastro Único e a verificação de elegibilidade 
no Auxílio Emergencial, menciona-se que os 
dados do Cadastro Único foram cruzados com 
aproximadamente sete bancos de dados nas 
Averiguações Cadastrais de 2018 e 2019. Esse 
quantitativo representa 18% dos bancos utilizados 
nos cruzamentos do AE, considerando os arquivos 
consolidados, conforme indica a Gráfico 6. A 
Averiguação Cadastral dos dois anos incluiu: o 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF/RFB), o 
Sistema Integrado de Administração de Pessoal 
(SIAPE), a Folha de pagamentos de benefícios 
assistenciais e previdenciários do INSS (Maciça), 
a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED)1, a Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) e o Sistema Integrado 
de Administração Financeira (SIAFI). Embora a 
diferença no quantitativo de bases de dados seja 
significativa, o volume de dados disponíveis para 
cruzamento não se distancia na mesma medida, já 
que os registros administrativos mais abrangentes 
e mais consistentes já estão incorporados às 
verificações do Cadastro Único. 
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3.1. Atribuições institucionais
Os batimentos foram realizados pela Dataprev, empresa pública brasileira de tecnologia 
da informação e comunicação vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela 
gestão de dados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e pela tutela do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS). Considerada uma referência no processamento de 
grandes volumes de informações, a instituição tem a guarda e gestão do CNIS, um sistema 
interligado a diversos registros administrativos, que permite o acesso automático15 a direitos 
sociais e previdenciários por parte dos cidadãos. Ao longo da implementação do programa, 
quatro contratos foram firmados entre a empresa e o Ministério da Cidadania. Uma equipe 
de aproximadamente 20 pessoas16 foi envolvida nas demandas do Auxílio Emergencial, com 

15 O termo “automático” é utilizado pelo CNIS em referência à possibilidade de acesso a direitos sociais e 
previdenciários sem que os beneficiários precisem apresentar documentação comprobatória do período de 
contribuição à previdência Social. As informações necessárias à avaliação das solicitações são disponibilizadas 
automaticamente pelo sistema do INSS vinculado ao CNIS.

16 Número indicado durante as entrevistas, que também se referem a duas pessoas diretamente responsáveis pelo 
processamento de dados.

Estruturas e capacidades instaladas no                                    
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Considerada a maior base de dados da América 
Latina na atualidade, o CNIS reúne 35 bilhões 
de informações cadastrais e laborais, o que lhe 
confere lugar de destaque na verificação de 
elegibilidade do Auxílio Emergencial. A agilidade 
da reposta oferecida pelo Auxílio Emergencial está 
associada a um conjunto de capacidades instaladas 
na estrutura da Administração Pública Direta e 
Indireta e a regras já previstas no ordenamento 
jurídico nacional. Com as adaptações necessárias, 
um aparato técnico já consolidado foi absorvido 
pelo programa, oferecendo as condições para 
a sua implementação (Cardoso 2020). O CNIS 
foi fundamental nesse sentido. A gestão desse 
cadastro surge nas narrativas sobre o Auxílio 
Emergencial como uma das justificativas para 
a seleção da Dataprev como agente operador 
do Auxílio Emergencial1. Segundo a própria 
instituição, o CNIS é a maior base de dados da 
América Latina na atualidade, reunindo 35 bilhões 
de informações cadastrais e laborais, com 1,2 
bilhões de vínculos e 28 bilhões de remunerações2.

1 A lei que cria o AE (Lei nº 13.982/2020), e suas regulamentações posteriores, definem a instituição 
responsável pela verificação de elegibilidade dos requerentes como “agente operador”, motivo pelo qual a 
Dataprev recebeu esse tratamento ao longo deste documento (GoB, Pres. da República 2020d). Importante 
esclarecer, no entanto, que o papel desempenhado pela empresa difere daquele desempenhado pela 
CAIXA no âmbito do Programa Bolsa Família, junto ao qual também ocupa a função de operador.  
Enquanto a Dataprev é responsável tão somente pela verificação de elegibilidade e aplicação de bloqueis 
e cancelamentos do AE, a CAIXA atua como agente financeiro e de TI no PBF, o que confere a ela a função 
de gestora do banco de dados e de pagador dos benefícios. 

2 Dados extraídos do Portal Dataprev em 9 de julho de 2021. https://portal3.dataprev.gov.br/solucoes-
exclusivas/cnis (GoB, Dataprev 2021a).

O CNIS é um sistema agregador de informações 
utilizadas para a gestão de políticas públicas, 
que reúne mais de 20 registros administrativos 
logicamente interligados. O acesso aos registros 
administrativos é viabilizado por meio de um 
conceito de integração entre bancos de dados que, 
embora separados fisicamente, são logicamente 
interligados por meio de uma ferramenta de 
administração de dados - Master Data Management 
(MDM). Um MDM compreende um conjunto de 
processos e recursos de gerenciamento de dados 
mestres, capazes de definir regras de negócios 
para o tratamento de dados comuns em sistemas 
diversos e de viabilizar a coleta, a agregação, a 
combinação, a consolidação e a verificação da 
qualidade das informações distribuídas (Krishnan 
2013). Desde 2019 esse sistema vem sendo 
expandido e fortalecido a partir das diretrizes 
propostas no Decreto nº 10.047/2019, que, entre 
outros aspectos, propõe a integração de novas 
bases governamentais à sua estrutura lógica. 

BOX 2.



30 Auxílio Emergencial

suporte técnico e de pessoal de SAS Analytics, instituição privada de inteligência de dados e 
que já atuava junto a Dataprev em outros projetos.

O processo de verificação dos critérios de elegibilidade do Auxílio Emergencial é 
coordenado pelo Ministério da Cidadania, envolvendo diretamente três áreas, a Secretaria 
Nacional do Cadastro Único (Secad), a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) 
e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI). Destaca-se também a atuação da 
Secretaria Executiva deste Ministério que, de acordo com os entrevistados, centralizou grande 
parte das decisões referente ao programa, incluindo a definição de regras e de ajustes no 
que se convencionou chamar de motor de elegibilidade (descrito a seguir). As competências 
e responsabilidades assumidas por cada uma destas secretarias estão ilustradas no fluxo da 
Figura 2.

Figura 2. Responsabilidades institucionais na                       
verificação dos critérios de elegibilidade

Fonte:  Elaboração 
dos autores com 
base em entrevistas 
e documentações 
compartilhadas pelo 
MC-SECAD.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU) instruíram 
parte desse processo, influenciando sobremaneira as rotinas de verificação. Acordos de 
Cooperação Técnica firmados entre o Ministério da Cidadania e esses órgãos direcionaram 
as ações de fiscalização e controle já previstas nos seus mandatos. Além das sugestões de 
bloqueios e de cancelamentos a partir de indícios de irregularidades, o TCU e a CGU emitiram 
um conjunto de recomendações que implicaram em mudanças na dinâmica de verificação. 
As recomendações eram objeto de avaliação do Comitê Gestor do Auxílio Emergencial, sob 
a coordenação da Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania17. Os órgãos de controle 
participavam na condição de convidados, portanto, sem direito a voto. A adoção de rotinas de 
verificações mensais de elegibilidade e a inclusão de novas bases de dados ao processamento, 
estão entre as recomendações do TCU e da CGU aprovadas neste conselho. 

Durante o AE1 e AE2 a STI e a SENARC tiveram papel importante no reprocessamento da 
elegibilidade inicial realizada pela Dataprev e na aplicação de bloqueios e cancelamentos 
aos benefícios. A relação de elegíveis gerada pela Dataprev é homologada pela SECAD e 
pela SENARC. Durante o AE1 e o AE2, o resultado da elegibilidade inicial, já homologado, 
dos públicos Cadastro Único não PBF e ExtraCad era enviado mensalmente à STI para que 
o pagamento das demais parcelas fosse processado. O reprocessamento tinha o intuito 
de adequar a verificação da elegibilidade a informações disponíveis em bases de dados 
já compartilhadas com o Ministério da Cidadania e ainda não incorporadas ao motor de 
elegibilidade da Dataprev. À STI também coube a tarefa de aplicar bloqueios e cancelamentos 
sugeridos pelos órgãos de controle. Em relação ao público PBF, os mesmos procedimentos 
foram realizados pela SENARC. Em novo contrato para implementação do AE3, a Dataprev 
assumiu, além da verificação inicial da elegibilidade, a responsabilidade pela reavaliação 
mensal dos critérios e pela geração das listas de pagamento de beneficiários das parcelas 
remanescentes, incluindo a aplicação de bloqueios e cancelamentos (GoB, Min. Cidadania e 
GoB, Dataprev 2020).

Durante o AE1 3.715.184 benefícios foram cancelados, o equivalente a 5% dos 68,3 
milhões de beneficiários neste ciclo, a maior parte deles originários do ExtraCad (51%). 
A título exemplificativo, menciona-se que, de acordo com o TCU, entre o pagamento das 
parcelas dois e cinco do AE1, 3.715.184 benefícios foram cancelados, 51% deles referentes 
ao ExtraCad, 29% ao público Cadastro Único mas não beneficiários do PBF e outros 20% a 
beneficiários do PBF (GoB, TCU 2020c)18. Embora os achados dos órgãos de controle sejam 
revisados pelo Ministério da Cidadania, podendo ser refutados, eles levantam indícios de que 
que o cadastro de requerentes do Bolsa Família e do Cadastro Único apresentaram menos 
inconsistências quando comparados ao ExtraCad, provavelmente em função da combinação 
de um modelo presencial de cadastramento com rotinas robustas de qualificação, conforme 
exposto no Box 1. As recomendações não têm natureza vinculativa, mas as entrevistas dão 
conta de que o Ministério da Cidadania optou por acatar inicialmente as sugestões de 
bloqueio, submetendo os casos a revisão posterior do Comitê Gestor do Auxilio Emergencial, 
que poderia confirmar o cancelamento ou reaver o pagamento retroativo das parcelas.

17 Têm assento nesse Comitê: Secretaria-Executiva (coordenação); Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação; 
Secretaria Nacional do Cadastro Único; Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências; Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania; Assessoria Especial de Controle Interno; Consultoria Jurídica; Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento e Governança; e Subsecretaria de Tecnologia da Informação. Seu objetivo é apoiar a gestão das ações 
do auxílio emergencial previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. (Portaria nº 408, de 8 de junho de 
2020) (GoB, Min. Cidadania 2020).

18 Segundo o TCU os cancelamentos são resultado de ajustes realizados na aferição de elegibilidade e foram, 
em sua maioria, decorrentes de apontamentos realizados pelos próprios órgãos de controle, envolvendo: NIS 
repetido; posse de embarcações; detentor de mandato eletivo; renda familiar acima do limite; agente público 
municipal ou federal; militar; integra base do BEM; possui emprego formal; indicativo de falecimento; recebe 
benefício previdenciário ou assistencial; recebe seguro defeso ou desemprego; recebeu rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no IRRF-2018; empregado de empresa estatal federal, entre outras justificativas (GoB, 
Min. Cidadania 2020).



32 Auxílio Emergencial

3.2. Base Analítica e motor de elegibilidade
Uma Base Analítica com informações de mais de 250 milhões de CPF foi o recurso 
tecnológico utilizado para a verificação de elegibilidade do Auxílio Emergencial. A 
tecnologia foi a grande aliada do poder público na implementação do programa, não apenas 
no cadastramento, mas também no tratamento das informações coletadas. A complexidade 
já mencionada e o grande volume de dados envolvidos impuseram a necessidade de 
instrumentos potentes de processamento. Uma Base Analítica com informações de mais de 
250 milhões de CPF foi o recurso utilizado pela Dataprev. A base funciona como uma porta 
de entrada para a infraestrutura de dados do benefício, consolidando informações dos atuais 
42 registros administrativos utilizados no cruzamento. Entre as vantagens desse sistema está 
a capacidade de otimizar modelos e prazos de processamento e de consulta. Uma base 
analítica permite a transformação, geração, agregação, análise e visualização de dados no 
intuito de subsidiar tomadas de decisões estratégicas. Comparadas às bases relacionais, as 
bases analíticas se mostram mais céleres e com maior escalabilidade. Ao passo que os bancos 
relacionais se caracterizam por transações de menor volume e de interesse mais imediato 
(Krishnan 2013). Assim como as demais etapas do Auxílio Emergencial, a Base Analítica ostenta 
números recordes, o sistema foi desenvolvido em apenas cinco dias, viabilizando o primeiro 
lote de pagamento no dia seguinte. 

Figura 3. Fluxo de verificação de elegibilidade

Fonte: Elaboração dos autores com base em entrevistas dos documentos de Regras de 
Negócio da Dataprev e no (GoB, Dataprev 2020a, 2020b, 2021b), e no tutorial online de 
cadastramento da Caixa (GoB, Caixa Econ. Federal 2020), acessado em 23 de agosto de 2021.
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O modelo desenvolvido pela Dataprev, com o apoio da inteligência de dados do CNIS, 
permite estabelecer programações que identificam os dados mais atualizados e arbitram 
sobre quais bases devem ser priorizadas no caso de informações conflitantes. Essa 
arbitragem tem o suporte do gerenciador de dados mestres (MDM) do CNIS, que acumula 
uma inteligência informacional capaz de repercutir as regras de prevalência aplicadas a esse 
sistema. Essas regras não são estáticas, obedecem à lógica de entrega de cada direito e são 
influenciadas por mudanças nos marcos legais. Entre os registros administrativos utilizados 
no Auxílio Emergencial, o eSocial é atualmente considerado prevalente, concorrendo com 
as atualizações feitas por servidores das agências da previdência social enviadas para a base 
consolidada de vínculos e remunerações e para a base do INSS. GFIP, FGTS e RAIS se sucedem 
nos demais estratos dessa pirâmide (GoB, Dataprev 2019). A vinculação entre a Base Analítica 
e o sistema de gerenciamento de dados do CNIS permite a aplicação destas e de outras 
regras de tratamento de dados antes mesmo que as informações sejam carregadas na Base 
Analítica, vide exemplo mencionado na nota 28 sobre os indícios de óbito.

Um motor de processamento localiza nessa base os CPF dos requerentes ao Auxílio 
Emergencial e avalia se eles conseguem passar por todas as etapas da elegibilidade. Cada 
etapa se refere a uma regra de exclusão/inclusão, retornando uma resposta binária igual a sim 
ou não. A composição final dessas respostas determina a elegibilidade ou inelegibilidade do 
requerente. De forma metafórica o motor de elegibilidade se assemelha a uma corrida de 
obstáculos, onde é necessário superar todas as marcas, critérios impeditivos, para alcançar o 
resultado positivo.

Nessa corrida, o público Bolsa Família tem como referência a folha do PBF, já que os 
pagamentos do Auxílio Emergencial devem se alinhar ao calendário do Bolsa Família, a 
fim de garantir estabilidade e regularidade no pagamento do benefício e a adequação do 
critério mais vantajoso aplicado a esse grupo19. Para os demais, o processamento é realizado 
em lotes, definidos a partir da data de requerimento ou de características específicas do 
grupo populacional, como famílias unipessoais, por exemplo. Para o pagamento da primeira 
parcela foram processados 10 lotes, que aumentaram progressivamente até a marca de 
36. O mecanismo do cruzamento de dados utilizado nessa base foi ajustado ao longo da 
implementação, incorporando, além de novas bases, mudanças nas regras do programa 
definidas pelo gestor, conforme exposto na seção anterior. 

Embora não se constitua como um documento de identidade nacional, o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) foi utilizado como variável-chave para identificação dos requerentes 
nos diversos bancos de dados. Complexidades vinculadas ao processamento, como 
a necessidade de conciliação entre bancos com formatos e estruturas de dados distintas, 
especialmente entre os registros descentralizados, estão presentes nas narrativas. Parte dessa 
dificuldade se traduz na ausência de uma identidade nacional que possa se constituir como 
chave única, facilitando a comunicação entre os registros administrativos e reduzindo as 
chances de erros em função de duplicidade cadastral. Apesar desse elemento complicador, 
soluções já implementadas no CNIS permitiram a utilização do CPF como chave para o 
cruzamento de informações. O sistema de gerenciamento do CNIS, descrito acima como 
MDM, utiliza uma base de elos com informações consolidadas dos indivíduos inseridos no 

19 Importante considerar que a expertise do Bolsa Família e da CAIXA no pagamento de benefício em grande 
escala é outro elemento que figura entre os responsáveis pela celeridade da reposta alcançada pela proteção 
social brasileira à Covid-19. Mais informações sobre o sistema de pagamento utilizado no Auxílio Emergencial 
podem ser acessadas em Nota Técnica específica sobre o tema.
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Controvérsias na obrigatoriedade do CPF

Entre os requisitos estabelecidos para acesso 
ao Auxílio Emergencial está a necessidade de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado e 
ativo junto à Receita Federal (RFB). A exigência 
de tal condicionalidade causou intensos debates 
públicos e ações de diferentes órgãos que, de um 
lado, defendiam seu estabelecimento e, de outro, 
solicitavam a suspensão de tal exigibilidade. Criado 
entre 1965 e 1968, o CPF é um registro mantido 
pela Receita Federal do Brasil (RFB) para viabilizar 
a Declaração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física, não se constituindo em documento 
de identificação civil, consequentemente, não 
obrigatório a toda a população. No entanto, o 
documento qualifica as pessoas a serviços que 
envolvem responsabilidades fiscais e tributárias, 
como abertura de contas bancárias e recebimento 
de benefícios do INSS.

O debate em torno desta exigência considera 
a condição de vulnerabilidade dos requerentes. 
A condicionalidade do CPF regularizado para 
recebimento do Auxílio Emergencial evoca 
uma questão apresentada por Arruda e Santos 
(Arruda e Santos 2020). Os autores refletem 
sobre em que medida “a política pública do 
auxílio emergencial ‘chega’ adequadamente 
até os sujeitos subalternizados, impactando 
positivamente a vida dessas pessoas” (Arruda e 
Santos 2020, 145). A análise das características 
sociais da população requerente ao benefício 
(trabalhadores informais, desempregados e 
microempreendedores individuais) revela um 
segmento social em condições de vulnerabilidade 
que, muitas vezes, não possui documentações, 
não as têm regularizadas ou nem mesmo manifesta 
conhecimento sobre o direito a determinadas 
políticas públicas.

Diante de tais condições, um dos efeitos imediatos 
da exigência de CPF regular para recebimento 
do Auxílio Emergencial foi a corrida às agências 
da RFB, CAIXA, BB ou Correios para retirada ou 
regularização do documento. O processo gerou 
grandes aglomerações, colocando em risco a saúde 
da população, que não se viu em condições de 
cumprir com as medidas sanitárias de isolamento 
social estabelecidas para enfrentamento da 
pandemia de Covid-19 (G1 2020).

Ações interpostas no âmbito do poder judiciário 
questionaram a necessidade de regularização 

do documento, mas o Superior Tribunal de 
Justiça validou o critério estabelecido pelo 
Ministérios da Cidadania. O Governo do Pará 
entrou com agravo de instrumento junto ao 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para 
suspensão imediata da exigência (G1 2020). O 
Tribunal acatou a solicitação, estendendo-a a todo 
o território nacional. A decisão considerou que 
a ocorrência de aglomerações era contrária aos 
propósitos do próprio Auxílio Emergencial e que o 
Estado havia extrapolado seu poder regulamentar 
ao estabelecer a exigência apenas em Decreto 
regulador, uma vez que a Lei nº 13.982/20 que 
determinou as regras para recebimento do 
Auxílio Emergencial, não o fazia. A Advocacia-
Geral da União (AGU) apresentou recurso contra 
a decisão do TRF-1 e teve seu pedido acatado 
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (GoB, 
STJ 2020). A AGU argumentou que havia amparo 
legal para a exigência nas normas adotadas para 
o sistema financeiro nacional, que a medida servia 
ao enfrentamento de fraudes, que a suspensão 
da exigência provocaria atraso no processo de 
concessão de Auxílio e que os órgãos públicos 
federais criariam medidas para a regularização do 
CPF de maneira remota. 

Após decisão favorável do STJ, a RFB 
ampliou os canais digitais de atendimento 
para regularização do CPF e promoveu a 
regularização automática de 12 milhões de 
CPFs. Entre outras medidas foram criadas caixas 
corporativas de e-mail e um Chat, estendendo 
o suporte nos finais de semana e feriados. Além 
disso, 12,2 milhões CPF (Acordão TCU nº 2351) 
com inconsistências associadas à justiça eleitoral 
(divergências entre dados cadastrais da base 
do TSE e do CPF, ausência de título de eleitor, 
etc.) e com pendências referentes à ausência de 
Declaração Anual de Isento foram regularizados 
automaticamente e em caráter excepcional, assim 
como o pedido de retirada de CPF dos filhos 
dos requerentes pôde ser feito por e-mail (GoB, 
TCU 2020a). Em que pese a extensão dos canais 
digitais para a regularização do CPF, a reflexão 
levantada por Arruda e Santos permanece, uma 
vez que a população-alvo da política do Auxílio 
Emergencial é a mais vulnerável, sujeita, 
entre outras fragilidades, a mais baixo acesso à 
tecnologia digital (GoB, STJ 2020).

BOX 3.
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sistema para localizar o CPF do requerente ao Auxílio Emergencial, mesmo nos casos em que 
ele não é variável relacionada nos bancos utilizados na Base Analítica. A base de elos reúne 
informações sobre os diversos instrumentos de identificação associados a cada indivíduo 
(PIS/PASEP, NIT e CPF, por exemplo) 20. O MDM organiza essas informações e alimenta uma 
base de dados de pessoa física (CNIS PF), que também é carregada ao ambiente analítico do 
Auxílio Emergencial. Embora as soluções já utilizadas pelo CNIS tenham sido suficientes para 
viabilizar os cruzamentos, gestores e especialistas defendem que uma unicidade cadastral 
traria maior segurança a processos envolvendo intercâmbio de informação entre bancos 
distintos.

O modelo de notificação disponibilizado ao requerente que tem o benefício negado após 
a verificação de elegibilidade é uma das fragilidades da Base Analítica. As mensagens 
disponibilizadas pelo aplicativo não permitem identificar o(s) registro(s) administrativo(s) 
que atribuíram a condição de inelegível ao requerente. A ausência dessa informação ou a 
sua disponibilização incompleta compromete as análises de prevalência de uso dos bancos 
de dados. E, mais importante, não oferece ao cidadão uma resposta precisa em relação à 
origem da informação que pode ter resultado no cerceamento de um direito. Esse ponto 
dialoga com as questões de direito à privacidade e à gestão dos próprios dados pessoais, 
conforme exposto no Box 4. Importante reconhecer, no entanto, a evolução do sistema nesse 
quesito, embora ele ainda não garanta a associação entre a base de dados e o motivo da 
inelegibilidade em todos os casos.

A Dataprev utiliza uma solução tecnológica do Instituto SAS Anaytics, cujas equipes 
também prestam suporte ao processamento de dados, o que conferiu ganhos de 
performance, mas também exigiu sistemas de segurança redobrados, já que toda a 
operação do Auxílio Emergencial se refere a dados pessoais. Segundo informações 
divulgadas no site da empresa21, a parceria permitiu reduzir o prazo de processamento 
de 18 horas para 5 horas em cada lote. Embora o ganho na performance seja evidente, a 
disponibilização de acesso aos dados pessoais a terceiros é um ponto de atenção no que se 
refere às normas e garantias de privacidade, mesmo que o contrato firmado com a empresa 
defina regras de sigilo.

20 Além do CPF, o arcabouço legal brasileiro comporta uma série de outros documentos de identificação pessoal 
criados ao longo do tempo para atender a propósitos distintos. Entre eles estão o NIS, o PIS, o PASEP e o NIT, 
todos eles utilizados pelo CNIS/Dateprev na sua base de elos. O NIS - Número de Identificação Social é um registro 
de identificação cadastral para acesso a benefícios sociais e previdenciários. O Cadastro é administrado pela Caixa 
Econômica Federal – CAIXA e equivalente ao Programa de Integração Social – PIS (também mantido pela CAIXA), 
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP (coordenado pelo Banco do Brasil) e ao 
Número de Inscrição do Trabalhador – NIT (que pode ser emitido pelo próprio cidadão diretamente no portal 
do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS ou nas Agências da Previdências Social - APS). Os quatro 
registros apresentam a mesma formatação numérica, o que os diferencia é o fato gerador. Para fins de contratação 
pelo setor privado é emitido um PIS; se for uma contratação pelo poder público, será PASEP; para inscrição no 
INSS será um NIT; e para concessão de benefício, um NIS. NIS, PIS, PASEP e NIT dão origem ao Cadastro NIS, 
um Registro Administrativo gerenciado pela CAIXA, que viabiliza o acesso a benefícios sociais e previdenciários, 
estabelecendo interface direta com o CNIS/Dataprev.
Dois outros documentos de identificação civil merecem ser destacados. O Registro Civil de Nascimento, que tem 
caráter obrigatório e deve ser realizado até 15 dias após o nascimento da criança. E o Registro Geral de identidade 
Civil (RG), emitido pelas secretarias de segurança pública das unidades da federação, o RG constitui-se como um 
dos documentos mais popularizados entre os brasileiros. Embora seja reconhecido nacionalmente, a ausência de 
sistema integrados de emissão possibilita que uma mesma pessoa tenha mais de um número de RG em localidades 
diferentes, motivo pelo qual dificilmente ele é considerado uma chave segura de identificação. Podem ser agrados 
a essa lista: a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o Título de Eleitor e o passaporte. 

21 Fonte: Portal de notícias da Dataprev (GoB, Dataprev 2021b), acessado em 20 de agosto de 2021.
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Todo o processamento realizado dentro desta base acontece de forma automatizada, com 
exceção da atualização dos dados, que demanda o carregamento de informações mais 
recentes ao início de cada competência. Esse procedimento traz uma latência de informação 
à Base Analítica, que se deve ao fato de que a informação carregada na data de referência vai 
se distanciando da informação mais atualizada, até que uma nova carga seja realizada. A cada 
atualização mensal a Base Analítica reflete o melhor retrato disponível nos bancos de dados, 
o que não quer dizer que todos os elementos presentes nessa imagem sejam alterados com 
a mesma frequência. 

Mudanças para um ambiente transacional são objeto de estudo na Dataprev e no 
Ministério da Cidadania e pavimentam o caminho para aprimorar os processos de 
verificação de dados entre registros administrativos. Duas possibilidades se apresentam 
nesse sentido, de constituição de uma base transacional com cruzamento de informações 
a posteriori, mas com rotinas automatizadas de atualização que permitam acesso direto e 
imediato ao dado mais recente assim que ele é disponibilizado no registro de origem; e de 
um de base transacional online, com possibilidade de cruzamento em tempo real e rotinas 
automatizadas de atualização de dados (já utilizado na integração entre o SISOBI e o Cadastro 
Único, conforme indica o Box1).
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Sigilo e privacidade de dados1 

1 A Summary Note do projeto dedica um capítulo específico à privacidade de dados.

A privacidade de dados pessoais é direito 
assegurado no ordenamento jurídico nacional. 
No entanto, a realidade das tecnologias 
digitais ligadas à Internet trouxe novos 
desafios à garantia da proteção desses dados. 
A privacidade de dados e autonomia informativa 
dos cidadãos é um tema recorrentemente tratado 
em democracias e, no Brasil, sua exigência está 
prevista já no nível máximo do ordenamento 
legal, a Constituição Federal de 1988. No entanto, 
a realidade das tecnologias digitais ligadas à 
Internet trouxe novos desafios à garantia da 
proteção de dados. O ambiente digital facilita a 
coleta e traz grande eficiência ao processamento 
de dados por um lado. Mas, por outro, apresenta 
grande vulnerabilidade a ataques cibernéticos 
ou aplicação de baixos níveis de segurança que 
podem levar ao vazamento de informações ou 
acesso indevido aos dados das pessoas.

A implementação do Auxílio Emergencial não 
exigiu a definição de regramento adicional no 
que concerne à proteção de dados, bastando 
a observação das legislações já previstas. Na 
última década o poder público criou diversos 
regramentos que disciplinam o compartilhamento 
de dados entre órgãos públicos e terceiros 
autorizados para garantia da proteção e 
privacidade de dados. Não houve, portanto, a 
necessidade de definição de regramento adicional 
em virtude do lançamento do Auxílio Emergencial 
no que concerne à proteção de dados, bastando 
a observação das legislações já previstas. O Marco 
Civil da Internet – MCI (Lei nº 12.965/2014), 
por exemplo, avança na proteção dos direitos 
dos cidadãos ao reunir preceitos dispersos por 
diferentes legislações, desde a Constituição 
Federal até o Código de Defesa do Consumidor. 
Os Decretos nº 10.046/2019 e nº 10.047/2019 
regulam a forma e as circunstâncias em que 
órgãos públicos podem compartilhar dados entre 
si. Há ainda o Decreto nº 6.135/2007 e a Portaria 
nº 10/2012 que tratam dos procedimentos para o 
compartilhamento de informações do Cadastro 
Único e orientam a cessão de dados pessoais e 
sigilosos sob gestão do Ministério da Cidadania.

Especificamente em relação à proteção de 
dados, a evolução do ordenamento legal do país 
culminou na criação de uma Lei Geral que traz 
mecanismos de proteção tanto para o ambiente 
físico como para o digital. A Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD (Lei nº13.709 /2018) autoriza o 
tratamento e uso compartilhado de dados pessoais 
necessários à execução de políticas públicas 
previstas em leis, mas estabelece também limites 
e critérios para esse compartilhamento.

Em entrevistas realizadas com gestores dos órgãos 
envolvidos com o programa do Auxílio Emergencial 
foi possível perceber que a urgência das medidas 
necessárias fez com que inicialmente voltassem 
sua atenção às legislações que já contavam com 
eficácia plena. A LGPD foi publicada em 2018, 
porém seus dispositivos entraram em vigor de 
forma cadenciada. A Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, por exemplo, foi instituída 
somente em agosto de 2020 e os artigos referentes 
a sanções administrativas passam a ser exigidos a 
partir de agosto de 2021. 

Os gestores do Auxílio Emergencial entenderam 
que havia amparo legal suficiente para o 
processo do Auxílio Emergencial e que a 
adaptação plena das ações dos órgãos à LGPD, 
conforme previsto no próprio processo de 
implementação da Lei Geral, poderia ocorrer 
de forma escalonada. Mas é importante que essa 
adaptação seja realizada plenamente e de forma 
célere, incorporando todas as ações ligadas ao 
Auxílio Emergencial, uma vez que o envolvimento 
de diversos órgãos e terceiros autorizados, além 
de episódios recentes de vazamento de dados 
pessoais de cidadãos brasileiros, representem 
pontos de vulnerabilidade à segurança e proteção 
de dados. O Ministério da Cidadania já iniciou a 
implementação de ações nesse sentido, com a 
designação de um Encarregado de Dados (GoB, 
Min. Cidadania 2021e) e a implementação da 
“Jornada de Adaptação à LGPD” (GoB, Min. 
Cidadania 2021d) a partir de janeiro de 2021.

BOX 4.
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4. Limites e possibilidades 
na utilização dos registros 
administrativos para 
verificação de elegibilidade

A verificação de elegibilidade para a concessão do Auxílio Emergencial tem como 
pano de fundo o conceito de interação entre sistemas de informação, reforçando uma 
tendência já em curso no governo brasileiro. O Auxílio Emergencial trouxe a interoperabilidade 
para o centro da agenda governamental, recuperando um debate que ganhou força com a 
edição do Decreto nº 10.046, de 09 de outubro de 2019. Entre outros aspectos, o Decreto 
simplificou o compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da administração pública 
federal. Os esforços do governo brasileiro no desenvolvimento de estratégias que permitam 
a comunicação entre bases de dados se refletem, inclusive, na gestão do Cadastro Único 
que, desde 2012, vem desenvolvendo estudos acerca da introdução de rotinas automatizadas 
de cruzamentos com outros bancos (GoB, Min. Cidadania 2018). A proposta de ampliação 
do CNIS, mencionada acima, é outro exemplo desse movimento. A experiência do Auxílio 
Emergencial é um laboratório nesse sentido, e ajuda a elucidar limites e possibilidades na 
utilização de registros administrativos como ferramentas de apoio à identificação de grupos 
vulneráveis.

Dentro dessa lógica, a ferramenta utilizada para o cruzamento de dados dos requerentes 
ao Auxílio Emergencial permitiu o intercâmbio de informações entre 17 registros 
administrativos na sua primeira versão, com aumento progressivo ao longo da 
implementação, chegando a 42 no AE3. A versão mais recente do sistema desenvolvido 
pela Dataprev agrega, segundo a Portaria MC nº 620, de 26 de março de 2021, 42 bases de 
dados. O ponto de partida foi o CNIS, ao qual foram gradativamente incorporados registros 
administrativos externos, sendo parte deles de gestão descentralizada. A verificação para o 
pagamento da primeira parcela do AE1, em abril de 2020, foi realizada a partir de informações 
de 17 bancos de dados, incluídos o Cadastro Único, a folha de pagamento do PBF e o 
ExtraCad. Já no pagamento da segunda parcela, no mês seguinte, esse número foi ampliado 
para 27, chegando a 42 em 2021 (AE3).

Apesar do caráter estratégico e da ampla cobertura, o CNIS apresentou limitações na 
cobertura das informações necessárias à verificação e elegibilidade, a principal delas 
referente ao registro dos trabalhadores informais e autônomos22. A escolha do CNIS 
tem um caráter estratégico. Além da ampla cobertura, os registros administrativos que o 
constituem possuem mecanismos consistentes de gestão e de verificação de dados, o que 
aumenta o nível de confiabilidade dos resultados.

22 O Decreto n° 10.316/2020, que regulamenta o Auxílio Emergencial inclui o trabalhador autônomo na categoria 
dos informais (GoB, Pres. da República 2020a). Mas alguns autores destacam diferenças entre ambos. Segundo 
Santiago e Vasconcelos (Santiago e Vasconcelos 2017, 29)“...o trabalho por conta própria é obrigatoriamente 
informal se for analisado exclusivamente a partir do enfoque setorialista, que prioriza as diferenças entre as 
empresas tipicamente capitalistas e os empreendimentos com produção em pequena escala, baixa produtividade 
e conduzidos por trabalhadores que compõem o excedente estrutural. Por outro lado, se for utilizado como critério 
o fato das unidades econômicas e dos trabalhadores estarem - na lei e na prática - cobertos por arranjos formais, 
nem todo trabalhador por conta própria é informal”.
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Fonte:  Elaboração dos autores a partir das entrevistas, dos documentos de Regras de 
Negócio da Dataprev  (GoB, Dataprev 2020a, 2020b, 2021c) e da Portaria MC Nº 620, de 26 
de março de 2021 (GoB, Min. Cidadania 2021f).

Tabela 2. Evolução das bases de dados utilizadas no Auxílio Emergencial

Gráfico 4. Evolução no número de bancos de dados utilizados para 
verificação de elegibilidade AE1 (AE2020), AE2 (AER), AE3 (AE2021)

O gráfico considera números consolidados, isso porque o 
compartilhamento envolve um volume maior de arquivos 
que, embora não seja possível precisar, se aproximam 
de 100, segundo relatos dos entrevistos. Os diversos 
bancos de dados descentralizados disponibilizados 
pela Controladoria Geral da União (CGU) e inseridos 
na verificação para o pagamento da parcela 2 do AE1 e 
subsequentes, por exemplo, estão agrupados na categoria 
“servidores municipais, estaduais e distritais – CGU” 
(Tabela 3). De modo similar, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) envia arquivos independentes para os mandatos 
de Senadores; Prefeitos e Vereadores; Presidente, Vice-
presidente, Deputados Federais, Estaduais, Distritais e 
Governadores, todos eles contabilizados como “Mandatos 
eletivos TSE” (Tabela 3).

Fonte:  Elaboração dos autores a partir das entrevistas, dos documentos de Regras de 
Negócio da Dataprev (GoB, Dataprev 2020a, 2020b, 2021c) e da Portaria MC Nº 620, de 26 de 
março de 2021 (GoB, Min. Cidadania 2021f).

AE1 (P1) AE1 (P2 a P5) e AE2 AE3

CadÚnico BEM Bolsistas CNPq /MCT

CNIS Benefícios 
Previdenciários e 
LOAS 

BNMP/CNJ Instituidor do Auxílio Reclusão  

CNIS CPF DEPEN/MJ (Nacional) Instituidores da pensão por morte

CNIS eSocial DEPEN/MJSP Residentes médicos/Capes/ME

CNIS GFIP DEPEN/MJSP – Regime 
prisional

Servidores e estagiários do Conselho Nacional 
de Justiça

CNIS GPS Militares do Ministério da 
Defesa

Servidores e estagiários do Superior Tribunal 
Militar

CNIS intermitente Politicamente expostos Servidores e estagiários do Tribunal Superior 
Eleitoral

CNIS Seguro 
desemprego

Presidiários em regime 
fechado/SP

Servidores e estagiários dos Tribunais de 
Justiça Estaduais

DIRPF/RFB Procurados da Justiça Servidores e estagiários dos Tribunais de 
Justiça Militares Estaduais

ExtraCad Residentes no Exterior/DPF Servidores e estagiários dos Tribunais 
Regionais do Trabalho

Folha PBF SEEU/CNJ Servidores e estagiários dos Tribunais 
Regionais Eleitorais  

Mandatos Eletivos do 
TSE

Servidores municipais, 
estaduais e distritais - CGU

Servidores e estagiários dos Tribunais 
Regionais Federais

MEI SIAPE - Estagiários e residentes

RAIS (2018 e 2019)

SIAPE  

SIRC

SISOBI
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Mas esses bancos de dados também possuem limitações, especialmente quando sujeitos a 
novos usos e quando colocados a prova em escala tão abrangente, e com um público tão 
amplo, como a que se viu no Auxílio Emergencial. Os principais gargalos são, seguramente, 
a ausência de informação referente ao trabalhador informal – situação em que a prestação 
do serviço ocorre sem qualquer meio de formalização – e a fragilidade dos dados disponíveis 
sobre os trabalhadores autônomos – prestador de serviço que exerce atividade econômica 
por conta própria, que pode ser regulamentada por alguma entidade ou mesmo por contrato 
de trabalho.

Embora não estejam cobertos pela legislação trabalhista, ambos (informais e autônomos) 
podem atuar como contribuintes individuais ao sistema de seguridade social, por meio do 
recolhimento da Guia da Previdência Social (GPS), o que lhes confere acesso aos direitos 
previdenciários, como aposentadoria por idade, por exemplo, e, portanto, o registro nas bases 
de dados governamentais. Um dos caminhos para a formalização do trabalhador autônomo 
é o cadastro de Microempreendedor Individual. Criado pela Lei Complementar nº 128, de 19 
de dezembro de 2008, o MEI estabelece um processo simplificado para atuação como pessoa 
jurídica23.

Os registros de contribuintes individuais e de microempreendedores, que mais se 
aproximam do setor informal, integram CNIS e, por consequência, o sistema de verificação 
de elegibilidade do Auxílio Emergencial, mas não são computados no cálculo da renda. 
A Guia da Previdência Social (GPS) preenchida pelos contribuintes individuais à previdência 
registra apenas o valor recolhido ao INSS e, embora o recolhimento seja obrigatório a todo 
aquele que exerce atividade laboral, dados do DIEESE (DIEESE 2019) indicam altos índices 
de não adesão à previdência. Em 2018 eles eram de aproximadamente 69% e 85% entre 
trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada. Além disso, é facultada a contribuição 
trimestral aos trabalhadores de baixa renda. Já a base de dados do Microempreendedor 
Individual (MEI) registra o valor da receita bruta anual do exercício anterior. São descontados 
apenas os valores pagos em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
Imposto Sobre Serviços (ISS) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Razões pelas 
quais nem a GPS nem o Cadastro MEI figuram como registros seguros para a aferição de 
rendimentos. 

A ausência de dados integrados no serviço público é outra limitação, que resulta na 
dificuldade de acesso a informações de trabalhadores dos executivos estaduais, distritais 
e municipais e dos poderes legislativo e judiciário em todos os níveis da federação. Outro 
gargalo no processo de verificação de elegibilidade do Auxílio Emergencial é o acesso à 
informação de servidores públicos dos poderes executivos subnacionais, assim como do 
Legislativo e do Judiciário, em todos os níveis da federação, incluindo os militares das Forças 
Armadas Brasileiras (FA). Com algumas exceções, as bases de dados do Governo Federal 
apresentam falhas na coleta de informação sobre esses grupos ou simplesmente não os 
contemplam. O Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), por exemplo, 
se restringe a servidores federais, excluídos aqueles dos poderes legislativo e judiciário e 
militares, também ficam de fora os entes subnacionais e a iniciativa privada. Já a RAIS, embora 
contemple o setor público e privado nos três níveis da federação, é um registro anual e, como 
tal, é menos indicado para o acompanhamento de algumas dinâmicas sociais, especialmente 
em contextos de quebra de regularidade como o apresentado pela pandemia de Covid-19. 
A Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) é obrigatória a 
todos os empregadores (pessoas jurídicas ou físicas), mas desobriga os entes subnacionais ao 
preenchimento para servidores estatutários filiados a Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS).

23 O Portal do Microempreendedor traz informações sobre o perfil, os direitos e as obrigações estabelecidos por 
lei para o MEI: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.
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Embora ainda em implantação o eSocial apresenta-se como a base de dados do governo 
federal mais regular e abrangente sobre vínculo e renda, incluindo trabalhadores RPPS. 
O eSocial é a uma exceção à regra apresentada acima, já que agrega informações referentes 
a todos aqueles que constituírem relação de trabalho que resulte em benefícios e obrigações 
trabalhistas, previdenciárias ou tributárias no setor público e privado nos três níveis da 
federação. Criado em 2014 para substituir um conjunto de obrigações legais às quais estão 
submetidos empregados e empregadores (inclusive a RAIS e a GFIP), o sistema ainda está em 
fase de implantação, mas já se aponta como a base de dados do governo federal mais regular 
e abrangente sobre vínculo e renda. Não por acaso, o eSocial ocupa lugar de destaque na 
pirâmide de prevalência do CNIS, abaixo apenas das bases de consulta do próprio INSS (GoB, 
Dataprev, 2019).

Registro Conceito Público Atualização

eSocial

Sistema de coleta de informações 
trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias que tem por finalidade 
padronizar a transmissão, a 
validação, o armazenamento e a 
distribuição dessas informações, 
constituindo-se em um ambiente 
virtual nacional. 

Todos aqueles que 
constituírem relação 
de trabalho que 
resulte em benefícios 
e obrigações 
trabalhistas, 
previdenciárias ou 
tributárias.  

Prazos distintos a 
depender dos eventos, 
com recomendação de 
envio imediato, logo 
após a ocorrência.

GFIP1 

Declaração obrigatória a todos os 
empregadores (pessoas jurídicas ou 
físicas) sobre vínculos trabalhistas 
que gerem contribuições ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ou à Previdência Social. 

Indivíduos que tenham 
tido algum vínculo 
trabalhista formal 
(inclui servidores 
públicos federais)

 • Mensal

 • Até o dia 7 (sete) de 
cada mês.

 • Correções podem 
ser feitas a qualquer 
tempo.

RAIS2 
Registro administrativo censitário 
dos setores privado e público, com 
informações organizacionais e sobre 
os vínculos. 

Indivíduos com 
vínculos empregatícios 
formais (incluindo 
servidores públicos 
dos três níveis da 
federação) 

 • Anual

 • Preenchimento entre 
fevereiro e abril de 
cada ano civil.

 • Correções podem ser 
feitas um mês após o 
envio.

SIAPE
Sistema centralizador do 
processamento da folha de 
pagamentos dos servidores da 
administração pública federal

Servidores públicos 
federais (exceto 
militares)

 • Sem data definida3

 • Correções podem ser 
realizadas a qualquer 
tempo.

1 A GFIP está em processo de substituição pelo eSocial. Os detalhes sobre o cronograma de implantação do eSocial 
estão disponíveis no site do governo federal (https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-
implantacao).

2 A RAIS está em processo de substituição pelo eSocial. Os detalhes sobre o cronograma de implantação do eSocial 
estão disponíveis no site do governo federal (https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-
implantacao).

3 Embora o SIAPE não tenha um prazo estabelecido para atualização das informações cadastrais, a versão mais 
atual da base de dados foi disponibilizada mensalmente para os batimentos do Auxílio Emergencial.

Fonte:  Elaboração dos autores com base na legislação de referência e nos manuais técnicos 
de cada Registro Administrativo. Mais detalhes sobre os registros administrativos utilizados 
na verificação de elegibilidade do AE estão disponíveis no Anexo I deste documento. 

Tabela 3. Evolução das bases de dados utilizadas no Auxílio Emergencial
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Informações sobre vínculo e renda de servidores estaduais, distritais e municipais, bem 
como dos Poderes Legislativo e Judiciário, foram disponibilizadas pela CGU. Embora 
supram uma lacuna importante, os arquivos trazem desafios de padronização, de 
qualificação e de cobertura. Os bancos descentralizados, a partir dos quais seria possível 
localizar o registro de servidores públicos de outras esferas de governo, apresentam alguns 
desafios, entre eles a padronização e a qualidade da informação. Sob a tutela dos entes 
subnacionais, esses bancos estão sujeitos à realidade de cada gestão. Além disso, os dados 
não estão disponíveis para o acesso do governo federal, assim como as bases de dados de 
servidores do Legislativo e do Judiciário. Na intenção de suprir parte desta lacuna, a CGU e o 
TCU passaram a realizar batimentos entre as bases do Auxílio Emergencial e bancos de dados 
de acesso restrito, com informações sobre esses grupos de servidores. No âmbito do Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) firmado com o Ministério da Cidadania (GoB, Min. Economia 
2019; GoB, Pres. da República 1970, 1999, 2014), os resultados passaram a ser enviados a este 
Ministério a partir do mês de maio de 2020. O ACT também permitiu a articulação destes 
órgãos com os entes subnacionais para liberação de acesso direto do Ministério da Cidadania 
aos referidos arquivos de dados. Mas o desafio da padronização e da qualidade persistem. 
Segundo informado pelos entrevistados, os dados disponibilizados pela CGU e pelo TCU não 
cobrem a totalidade do território nacional, não são disponibilizados dentro de uma regularidade 
que permita o acesso à informação mais recente, além de exigirem um esforço adicional das 
equipes de processamento para consolidação de arquivos em formatos e configurações 
diversas, com possibilidade de perda de informação. De toda forma, a inclusão de bases de 
dados referentes a essas categorias ao motor de processamento ajuda a compreender a curva 
crescente ao longo dos três ciclos de implementação do Auxílio Emergencial. 

No caso específico das FA, vale mencionar que a expectativa era de que este grupo de 
servidores estivesse coberto pela RAIS, mas os indícios de concessão indevida levantados 
pelo TCU revelaram falhas no registro. Sob recomendação dos órgãos de controle, o 
Ministério da Defesa passou a disponibilizar a relação dos militares ativos e aposentados ao 
Ministério da Cidadania. Mas esse movimento foi acompanhado de um efeito reverso, como 
o cancelamento indevido do benefício de indivíduos que já não mantinham vínculos com as 
FA ou que estavam apenas na condição de conscritos. O episódio anuncia outro problema, 
a desatualização cadastral de parte dos bancos de dados. O encaminhamento envolvendo 
as FA resultou em ajustes na verificação do critério de vínculo dos militares, de modo que os 
requerentes identificados na relação do Ministério da Defesa passaram a ser submetidos a 
nova validação na folha de pagamento, também disponibilizada por este órgão.

O número crescente de registros administrativos utilizados no Auxílio Emergencial 
também decorre da introdução de novas regras de elegibilidade ao processo de 
verificação, mesmo que sem prévia previsão legal. Menciona-se, nesse sentido, a inclusão 
de seis registros administrativos referentes ao sistema prisional durante o AE1, com o 
propósito de “barrar” os requerentes em cumprimento de pena em regime fechado24. O 
caso é emblemático na medida em que, primeiro, resulta de interpretações distintas acerca 
de dispositivo não contemplado nos critérios de elegibilidade do AE1, somente observado 
na legislação de referência do AE2 e do AE3. E, segundo, porque exprime a fragilidade de 
sucessivos bancos de dados na disponibilização da informação desejada. Em outro exemplo, 
o Sistema de Tráfego Internacional e o Sistema Nacional de Passaportes da Polícia Federal 

24 Foram incluídas as bases do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN/MJ, do Departamento Penitenciário 
do Estado de São Paulo – DEPEN/MJSP, de Penas em Regime Fechado do Departamento Penitenciário do Estado 
de São Paulo, de Procurados pela Justiça em função de mandado de prisão - CNJ, do Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado – SEEU/CNJ e do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP/CNJ. Posteriormente, 
o extrato referente ao Instituidor do auxílio reclusão na base de dados de Benefícios Previdenciários e Assistenciais 
do INSS foi agregado a essa lista.
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(SINPA) também foram agregadas ao AE1 para verificação de pessoas residentes no exterior, 
embora a situação impeditiva só viesse a ser explicitada na regulamentação do AE2 (Conforme 
indica a Figura 1). 

No episódio envolvendo os apenados pela justiça, o entendimento inicial do Ministério 
da Cidadania classificava todas as pessoas em cumprimento de pena como não elegíveis, 
embora a previsão não estivesse expressa na Lei nº 13.982/2020. A DPU questionou essa 
orientação, assumindo que presos em regime aberto e semiaberto poderiam ser habilitados 
ao programa (Ação Civil Pública impetrada junto à Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS). 
A reinterpretação, acatada pelo Ministério da Cidadania, exigiu dos gestores a identificação 
das pessoas em situação de detenção e dos regimes de execução de suas penas. As bases do 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ) e do Departamento de Justiça do Estado 
de São Paulo (DEPEN/SP), Unidade da Federação que concentra 1/3 da população carcerária 
brasileira, foram agregadas ao reprocessamento realizado pela STI a partir do pagamento 
da segunda parcela do AE1. Mas as bases do DEPEN/MJ, com informações relativas a todos 
os estados da federação, se mostraram insuficientes para a verificação, já que não indicam o 
regime da pena, mantêm o registro de egressos do sistema prisional, bem como não possuem 
atualização periódica. Um acordo de cooperação firmado com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) permitiu uma segunda verificação deste público no Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU), que embora faculte a consulta do regime prisional, ainda se encontra 
pendente de implantação em alguns tribunais entre eles o TJSP (Tribunal de Justiça de São 
Paulo) e o TRF4 (Tribunal Regional da 4º Região em Porto Alegre).

Ao definir uma estratégia de verificação que se apoia em outros bancos de dados, o Auxílio 
Emergencial presume, com alguma margem de erro, que esses bancos são capazes de 
retratar a realidade. Premissa que se mostrou válida em certa medida, mas que também 
evidenciou um dos pontos mais sensíveis dessa operação, a desatualização cadastral. 
Três aspectos chamam especial atenção a esse respeito. Primeiro, a inclusão de novos bancos 
de dados ao motor de validação de elegibilidade ao longo da implementação se mostrou 
uma estratégia eficiente para garantir maior focalização ao programa, mas também trouxe 
instabilidade ao processo, já que esses bancos são justamente os que possuem maiores 
implicações relacionadas a atualização de dados. Grande parte dos bancos ad hoc não 
apresentam rotinas periódicas de atualização ou, ainda que as possuam, não disponibilizam 
dados de forma tempestiva à Dataprev25. Segundo, mesmo os bancos de dados com rotinas 
periódicas de atualização obedecem a temporalidades distintas e nem sempre é possível 
garantir a conciliação entre elas, especialmente em um sistema complexo como o desenvolvido 
para o Auxílio Emergencial. Por fim, o próprio modelo de processamento gera uma latência 
automática das informações, já que elas estão ancoradas em uma data de referência quando 
da inclusão no motor de elegibilidade. Cada competência reflete uma fotografia, que só será 
atualizada na competência seguinte. E como cada base de dados possui uma rotina própria, 
o lapso de tempo entre o dado mais atual no registro de origem e aquele inserido no sistema 
do Auxílio Emergencial pode variar a depender da fonte.

Importante reconhecer, no entanto, que medidas de mitigação dos impactos da 
desatualização cadastral sobre a verificação cadastral foram adotadas pelo Ministério da 
Cidadania e pela Dataprev, a principal delas foi a definição de um algoritmo que detecta 
se o vínculo de trabalho deixou de ter atividade. O cálculo para a verificação do vínculo 

25 Bases do Ministério da Defesa, do Tribunal Superior Eleitoral e de servidores estaduais, distritais e municipais 
estão entre aquelas com atualização apenas eventual.
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de emprego formal ativo considerada a hipótese de que indivíduos com vínculo em aberto 
nas bases de dados, mas sem remuneração há três meses ou mais, podem ser considerados 
elegíveis. Subentende-se que a suspensão dos pagamentos devidos ao trabalhador por três 
competências ou mais é indicativo de que a relação de trabalho foi encerrada, ainda que haja 
atraso por parte dos empregadores ao reportar o desligamento.

Possíveis impropriedades no uso das informações também poderiam ser mencionadas, 
embora se refiram a nichos específicos com menor impacto quantitativo sobre o 
processamento. A utilização de uma relação de indivíduos que exerceram função pública 
nos últimos cinco anos, chamados de “politicamente expostos”, como preditor de vínculo, 
serve como exemplo, já que a referida relação contabiliza familiares e pessoas próximas aos 
ocupantes destes cargos. A determinação de residência fora do país a partir de sistemas de 
controle de trânsito internacional26 também é questionável, já que uma série de hipóteses 
poderiam indicar a entrada ou saída no território nacional sem o registro em sistema, 
especialmente nas regiões de fronteira. Já as bases de dados Superior Tribunal Eleitoral (TSE) 
consideram, além dos ocupantes dos cargos políticos, os seus suplentes, que não exercem 
atividade remunerada. Parte das inadequações identificadas foram ajustadas pelo motor de 
elegibilidade ao longo da implementação, como no caso do TSE. O uso questionável de 
algumas bases de dados se referem a nichos específicos com menor impacto quantitativo, 
não encontrando eco nos bancos considerados centrais para a avaliação de elegibilidade 
do Auxílio Emergencial, mas ainda assim são relevantes, em especial em se tratando de uma 
situação de emergência como a observada durante a pandeia de Covid-19, em que o risco de 
não haver rendimentos substitutivos aumenta a importância do benefício para a subsistência 
dos mais vulneráveis.

4.1. Identificação familiar, vínculo                  
e renda em perspectiva 

Embora seja considerado um benefício individual, a concessão do Auxílio Emergencial 
foi condicionada à estrutura familiar do requerente, o que se percebe no limite de cotas 
por família e na apuração da renda auferida por todos aqueles que compartilham o 
mesmo domicílio27. Vale frisar, que o conceito de família em questão não se refere a laços 
consanguíneos, mas a pessoas que residem em um mesmo domicílio, que contribuem para 
o seu rendimento ou que têm suas despesas atendidas por ele. Além de garantir maior 
focalização, essa estratégia tem a vantagem de preservar o modelo de atenção da Assistência 
Social, facilitando o diálogo com outras iniciativas no campo da proteção básica, como o 
Bolsa Família. 

Mas a ausência de bases de dados com informação sobre a composição familiar 
constitui-se como complicador adicional em uma já complexa engenharia de verificação 
de elegibilidade. Conforme se observa na Tabela 5, os registros de entrada para o Auxílio 
Emergencial (Cadastro Único e ExtraCad) são a referência para identificação do grupo familiar. 
A esse respeito, Paiva et al. (Paiva et al. 2021) argumenta que Cadastro Único é, de fato, um 
dos poucos registros nacionais com informações sólidas sobre a composição familiar, ainda 

26 Base do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, oriundas do Sistema de Tráfego Internacional - STI e 
do Sistema Nacional de Passaportes – SINPA.

27 O Cadastro Único já identifica os inscritos em termos individuais e familiares. O aplicativo de cadastramento 
da CAIXA solicitou ao requerente a declaração dos individuos residentes no mesmo domicílio, com indicação dos 
respectivos CPFs, utilizado como chave para constituição de uma base de famílias associada à Base Analítica e para 
o cruzamento de dados para verificação do critérios de renda familiar. 
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assim, com restrições quanto à subnotificação de homens em idade produtiva. Além dele, 
apenas a base de dados da Receita Federal (IRPF) registra informações sobre a estrutura 
familiar, embora também enseje a possibilidade de fracionamento do grupo doméstico em 
diferentes declarações do imposto de renda. Dessa forma, a composição dos grupos familiares 
e, consequentemente, da renda per capita e total dos requerentes ao Auxílio Emergencial foi 
resultado da informação oferecida no cadastramento. 

Para permitir que a verificação de elegibilidade fosse além do requerente, foram 
definidas chaves de identificação familiar que estabeleceram elos entre os indivíduos 
declarados como pertencentes de um mesmo grupo no Cadastro Único e no ExtraCad. A 
partir dos documentos de referência para identificação de pessoa física, foram criadas chaves 
que estabelecem elos entre os indivíduos declarados como pertencentes à mesma família, 
utilizando o CPF dos integrantes do domicílio, declarados no cadastramento, como chave 
para o processamento. Conforme exposto anteriormente, a complexidade envolvida nesse 
processo é uma das justificativas para o congelamento da data de referência do Cadastro 
Único e da não abertura de novas janelas de requisição pelo aplicativo. A gestão do programa 
assumiu que os custos da defasagem dos registros de entrada seriam menores do que os 
de redefinir os elos entre os requerentes e os membros do seu grupo familiar. Diante do 
exposto, e possível dizer que, em termos operacionais, um benefício estritamente individual 
teria facilitado a implementação do Auxílio Emergencial, viabilizando, inclusive, a atualização 
dos cadastros de requerentes ou a abertura de novas janelas de requisição ao longo das três 
fases de implementação do programa. Importante considerar, no entanto, que esta estratégia 
ampliaria a cobertura e, consequentemente, a pressão orçamentária sobre o programa.

Ao contrário do que se observa com a identificação familiar, as categorias que agregam 
os registros administrativos sobre vínculo e renda revelam uma boa capacidade de 
cobertura do Estado. Mas essa capacidade alcança os trabalhadores informais de forma 
muito limitada. A mesma ausência que exigiu o cadastramento dos informais para a concessão 
do Auxílio Emergencial, impõe restrições à identificação da remuneração auferida por eles. O 
Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) foi utilizado como alternativa para estimar esses 
valores, dando origem a critérios de exclusão que consideram os rendimentos tributáveis e 
isentos, além da posse de bens e propriedades informados à Receita Federal. Conforme se 
observa na Figura 1, foram considerados inelegíveis todos aqueles que se encontram dentro 
dos limites que tornam a entrega da declaração do IRPF obrigatória. 

A utilização dos dados do IRPF reflete o esforço na definição de categorias relacionada 
a bens e consumo como preditoras de renda. Embora os dados da Receita Federal sejam 
consistentes, eles estão sujeitos a um intervalo de atualização de um ano. Nesse ínterim, não 
se deve desconsiderar as grandes oscilações as quais o mercado de trabalho informal está 
sujeito, mesmo em condições regulares. Situação que é potencializada em contextos de 
choque estrutural como a pandemia de Covid-19. Durante o AE1 (entre abril e junho de 2020), 
dados referentes ao exercício 2018 do IRPF foram tomados como referência, portanto, com 
defasagem superior a um ano. A partir do AE2, no mês de setembro de 2020, a referência 
passou a ser o ano base de 2019.

A extensa análise sobre adequações e inadequações dos bancos de dados não 
pretende questionar o robusto sistema de busca desenvolvido para implementação 
do Auxílio Emergencial, mas apresentar elementos que possam se somar ao debate 
já colocado sobre interoperabilidade e contribuir para construção de estruturas de 
interação de dados ainda mais confiáveis. Nesse sentido, pondera-se que os registros 
administrativos utilizados na verificação cadastral do Auxílio Emergencial possuem finalidades 
específicas, das quais derivam regras próprias de alimentação e gestão da informação.                                                                              
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Essas regras definem o perfil do público cadastrado, o método de coleta e a rotina de 
atualização. E mesmo os bancos mais consolidados podem apresentar atraso no registro dos 
dados. Existe um lapso temporal considerado aceitável entre o fato gerador e a informação. 
E esse lapso pode ter sido agravado pela pandemia. De toda forma, é fundamental discernir 
atrasos previsíveis da ausência ou fragilidade nas rotinas de coleta, tratamento e atualização de 

Fonte:  Elaboração dos autores com base em entrevistas, nos documentos de Regras de 
Negócio da Dataprev (GoB, Dataprev 2020a, 2020b, 2021c) e na Portaria MC Nº 620, de 26 de 
março de 2021 (GoB, Min. Cidadania 2021f).
Nota: A relação dos tribunais contemplados nesta categoria está descrita na Tabela 2.

Registro Administrativo

Critérios agregados

Identificação 
individual ou 

familiar
Vínculo Faixa      

salarial
Bens de 
consumo

CadÚnico ◊

CNIS Pessoa Física ◊

ExtraCad ◊

Folha BPF ◊

SIRC ◊

SISOBI ◊

CNIS eSocial ◊ ◊

CNIS GFIP ◊ ◊

CNIS intermitente ◊

Mandatos Eletivos do TSE ◊

Militares/Ministério da Defesa ◊ ◊

RAIS ◊ ◊

Servidores e estagiários do CNJ ◊ ◊

Servidores e estagiários do Judiciário (7 
tribunais)* ◊ ◊

Servidores municipais, estaduais e 
distritais - CGU ◊ ◊

SIAPE  ◊ ◊

Bolsistas CNPq /MCT ◊

CNIS Benefícios Previdenciários e LOAS ◊

DIRPF/RFB ◊ ◊

Tabela 4. Bases de dados utilizadas na validação de elegibilidade, 
segundo critérios de identificação, vínculo e renda AE1 (AE2020), 

AE2 (AER), AE3 (AE2021)
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dados. A utilização de registros menos consolidados repercute sobre a gestão do programa, 
podendo acarretar, inclusive, em um número maior de contestações e de judicializações. 
Importante colocar que a dinâmica de processamento da Dataprev possui etapas específicas 
de verificação dos bancos de dados e que as ferramentas de gestão do CNIS operam junto ao 
motor de elegibilidade do Auxílio Emergencial para oferecer a informação mais consistente 
possível28.

A essa altura fica claro quão complexo é o sistema de verificação criado para avaliar as 
candidaturas ao Auxílio Emergencial. Uma complexidade que contrasta com a objetividade 
do formulário de cadastramento. Se, por um lado, o requerente é convidado a oferecer o 
mínimo de informação necessária à sua candidatura, por outro, as mesmas informações são 
submetidas e um escrutínio minucioso envolvendo o cruzamento com o maior volume de 
informação já utilizado para conceder acesso a uma medida de proteção social no país. As mais 
de 40 bases de dados analisadas nesta seção dão origem a um sistema de busca que avalia 
o histórico trabalhista, previdenciário, assistencial, prisional, além de condições de renda de 
cada requerente e de seus familiares. A última versão do documento de regras definido pela 
Dataprev define a verificação de 38 critérios impeditivos à concessão do Auxílio Emergencial. 
Na avaliação dos gestores do programa, esse processo trouxe ganhos de focalização, e a 
evolução do sistema teria sido capaz de aprimorar processos e resultados. 

Mas há um custo inegável nesse modelo, que se observa no grande volume de judicializações. 
Números da DPU e do CNJ são reveladores nesse sentido. Mais de 200 mil Procedimentos de 
Assistência Jurídica foram instalados junto à DPU e mais de 225 mil ações judiciais relacionadas 
ao Auxílio Emergencial haviam sido abertas até maio de 2021 de acordo com o CNJ29. Há que 
se considerar que as estatísticas incluem apenas os indivíduos que conseguem chegar ao 
sistema de justiça, de modo que os erros na verificação são seguramente maiores. A abertura 
de canais suficientes, adequados, de fácil acesso e com possibilidade de comprovação 
documental poderia minimizar o ônus sobre o cidadão, agravado em uma situação de 
emergência sanitária como a imposta pela Covid-19. Mas conforme se lê nos relatórios 
principais deste projeto, essa alternativa ocupa espaço lateral no desenho do programa, que 
investiu no reprocessamento como meio de análise das queixas apresentadas. 

28 Um exemplo, nesse sentido, é o tratamento conferido aos indícios de óbito antes que eles sejam carregados 
na Base Analítica. Os dados disponibilizados pelos cartórios são consolidados a partir do cruzamento com outras 
fontes: Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM), Receita Federal e informações 
coletadas pelo INSS. A sensibilidade desse processo está no fato de que aproximadamente 30% das informações 
disponibilizadas pelos cartórios são incompletas, incluindo a ausência do CPF. Na impossibilidade de confirmação 
do óbito, o CNIS assume a condição de suspeita de óbito, que para fins do Auxílio Emergencial não é revertida 
em inelegibilidade ou em cancelamento do benefício. Para outros clientes do CNIS, como o INSS, a suspeita de 
óbito repercute no bloqueio do benefício por um período de três meses, ao longo dos quais o beneficiário pode 
procrar as agências da previdência social e atualizar a informação, caso contrário, a suspeito de óbito é convertida 
em cancelamento. No AE, o indício de óbito só é considerado critérios impeditivo se ele for reforçado pelas várias 
bases de dados consideradas no cálculo do indicador.

29 Dados extraídos do Painel DPU https://www.dpu.def.br/dados-auxilio-emergencial e do Observatório Nacional 
Sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão do 
CNJ https://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/acoes-judiciais/ (GoB, CNJ 2021; GoB, DPU 
2021). Ambos acessados em 14 de agosto de 2021.
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5. Lições aprendias para o futuro 
da proteção social no Brasil

Direcionado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e aos 
trabalhadores informais ou sem vínculo de emprego formal ativo, o Auxílio Emergencial 
ampliou sobremaneira a cobertura das políticas de transferência de renda no Brasil. A 
mudança foi uma resposta positiva diante da magnitude da crise causada pela pandemia 
de Covid-19, mas ensejou, desde o início, grandes desafios, endereçados a partir do uso 
intenso da tecnologia, associada às capacidades institucionais já instaladas no âmbito da 
administração pública. 

A experiência acumulada pelo Cadastro Único e pelo Programa Bolsa Família figura como 
um dos elementos centrais para o sucesso do Auxílio Emergencial. Considerada uma 
das respostas mais ágeis e abrangentes do mundo à crise gerada pela Covid-19, o Auxílio 
Emergencial é credor de uma estrutura prévia já existente no âmbito da proteção social 
brasileira, particularmente no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família. O conhecimento 
acumulado ao longo de décadas e um aparato técnico já consolidado foram absorvidos pelo 
AE, oferecendo as condições para a sua implementação. 

Mas a amplitude do Auxílio Emergencial e as particularidades do seu modelo operacional 
ensejaram desafios à sua implementação, particularmente na identificação do público 
alvo. A questão foi endereçada com a criação de um novo cadastro social que confere 
visibilidade a mais de 38 milhões de trabalhadores informais com perfil ainda não focalizado 
no Cadastro Único. Embora os estudos acerca deste público ainda sejam escassos, ensaios 
preliminares indicam que parte dele está em uma zona de transição entre o vínculo ativo e o 
desemprego ou entre a formalidade e a informalidade (Gonzales, Barreira, e Pereira 2020). A 
constituição desse cadastro insere esse público no radar da proteção social. 

O desafio de chegar aos informais foi enfrentado com o uso da tecnologia, o cadastramento 
via celular foi ágil e abrangente, mas pode ter sido uma barreira para parte da população 
sem acesso à internet. O cadastramento digital foi capaz de conferir maior agilidade ao 
processo de requisição do benefício, otimizando processos que, em um cenário presencial, 
não teriam apresentado a mesma celeridade no atendimento a um público da mesma 
proporção. Com cerca de 115 milhões de downloads (GoB, Agência Brasil 2020), 57 milhões 
de requisições e 38,2 milhões de solicitações aprovadas, o aplicativo se mostrou capaz de 
chegar a uma parcela expressiva dos brasileiros. 

Mas o cadastramento digital pode ter se configurado como uma barreira imediata a parte 
da população que não tem acesso à internet. Embora os números relativos ao cadastramento 
digital sejam expressivos, é preciso considerar que o uso de canais exclusivamente online 
pode ter se configurado como uma barreira imediata a parte da população brasileira que não 
tem acesso à internet, cerca de 21%. 

A instituição automática dos inscritos no Cadastro Único como requerentes do Auxílio 
Emergencial ajudou a suplantar parte da barreira de acesso instituída pelas limitações 
de acesso e uso da internet. A trajetória de cadastramento da população vulnerável e ultra 
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vulnerável e o histórico de busca ativa das populações tradicionais contribui para a inclusão 
de parte dos excluídos digitais ao benefício. Embora fundamental, essa estratégia não foi 
suficiente para garantir acesso irrestrito ao público alvo do Auxílio Emergencial. 

A utilização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realização do cadastro 
assistido do público ultra vulnerável constitui-se como um dos pontos mais questionáveis 
de implementação do Auxílio Emergencial. Primeiro porque as agências do correio não 
se constituem como locus de atenção à população vulnerável, segundo porque a proteção 
social brasileira conta com uma rede robusta e altamente capilarizada. A utilização dessa 
estrutura, particularmente dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), cuja Taxa 
de Cobertura chega a 89%30, no suporte ao cadastramento deveria ter sido imperativa, já que 
esses equipamentos são responsáveis pela oferta de grande parte dos serviços direcionados 
a famílias e indivíduos em condição de vulnerabilidade. 

A evolução do legado tecnológico do Auxílio Emergencial deve levar em consideração 
que os riscos da exclusão digital pesam mais justamente sobre o público de atenção 
da proteção social. Em função disso, e à luz da experiência do próprio Cadastro Único, 
sugere-se que estratégias digitais sejam combinadas com canais presenciais de atendimento 
que envolvam a rede de atendimento do SUAS. Tais recomendações encontram eco na 
argumentação de alguns autores, segundo PAIVA (2021), por exemplo, ferramentas digitais 
de acesso às políticas sociais são fortalecidas quando complementadas por meios de 
cadastramentos presenciais, que podem funcionar, inclusive, como instância de reavaliação 
de elegibilidade a partir da identificação de erros no formato eletrônico.

A sustentabilidade do novo cadastro social criado a partir do aplicativo CAIXA também 
é uma questão a ser endereçada, já que ele nasceu vinculado à concessão do Auxílio 
Emergencial. Uma possível incorporação ao Cadastro Único esbarra na diferença estrutural 
entre os dois cadastros. Esse e outros aspectos deixam o futuro do ExtraCad ainda em 
aberto, mas é latente a necessidade de soluções que possam dar continuidade ao esforço 
de mapeamento realizado até aqui. As soluções devem incluir, idealmente, estratégias de 
ampliação das informações socioeconômicas coletadas pelo ExtraCad e uma proposta de 
atualização cadastral. É certo que um processo de atualização de mais de 38 milhões de 
pessoas não é tarefa trivial e para que seja bem-sucedida deve ter o incentivo adequado. 
Ou seja, a inclusão desse público no escopo da proteção social, com a oferta de serviços e 
benefícios, a fim de que a visibilidade seja mais vantajosa aos informais que a invisibilidade 
aos olhos do Estado.

A tecnologia também foi aplicada ao tratamento massivo de dados para verificação de 
elegibilidade dos requerentes e viabilizou o desenvolvimento de uma Base Analítica 
com mais de 250 milhões de CPF e 42 registros administrativos. Na prática, a verificação 
permitiu a articulação entre diversos órgão das estruturas do governo federal e estadual 
para o compartilhamento de informação e a definição de protocolos para o envio de dados. 
Como resultado, foi constituída com uma base analítica com mais de 250 milhões de CPF 
e informações sobre vínculo e renda oriundas de mais de 40 registros administrativos. A 
ferramenta é considerada um avanço para o tratamento de grandes volumes de informações, 
tendo otimizado significativamente os prazos e condições de trabalho. Essa estrutura, e a 
articulação em torno dela, contribuiu para o fortalecimento do CNIS, consolidando um 
processo já em curso no âmbito da Dataprev e do INSS que, ao longo de décadas vem 
empenhando esforços no desenvolvimento de tecnologias de processamento e segurança 
de dados. 

30 A Taxa de Cobertura considera a proporção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) existentes 
para atendimento das famílias inseridas no Cadastro Único, tendo em vista o número recomendado de famílias 
referenciadas por CRAS pelas normas da Proteção Social Básica para o porte populacional do município, em 
determinado espaço geográfico, no ano considerado. Fonte: Observatório do Marco Legal da Primeira Infância 
(OBSERVA 2021).
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Os avanços nas estratégias e possibilidades de interoperabilidade entre bancos de 
dados governamentais é um ganho evidente do processo de validação de elegibilidade 
do Auxílio Emergencial. Mas a sustentabilidade da Base Analítica está condicionada à 
sua evolução. Ao reconhecer a base analítica como um legado do Auxílio Emergencial é 
importante pontuar as suas limitações e discutir alternativas que ajudem a mitigá-las, para que 
o modelo possa subsidiar iniciativas futuras. 

O impacto da desatualização cadastral, e mesmo a inconsistência de alguns bancos de 
dados, sobre a elegibilidade dos requerentes pede uma reflexão sobre a qualidade 
das informações utilizadas. É fato que um maior número de bases e, logo, de dados 
para checagem aumenta os ganhos de focalização. Mas à medida em que a qualidade da 
informação cai, entre outros motivos por falta de atualização, aumentam também os custos da 
operação, que são revertidos em erros de exclusão, contestações e judicializações. Conforme 
foi argumentado, existe um lapso temporal considerado aceitável entre o fato gerador e a 
informação. Mas é fundamental discernir atrasos previsíveis da ausência ou fragilidade nas 
rotinas de coleta, tratamento e atualização de dados. Importante ponderar também que a 
decisão do Estado de usar um dado desatualizado transfere inadequadamente para o cidadão 
o ônus do contraditório.

Essa questão pode ser endereça com a definição de um trade off entre quantidade e 
qualidade e pela definição de mecanismos de mitigação, já que a utilização de registros 
administrativos com algum nível de desatualização é inevitável. A seleção de registros 
administrativos com rotinas pré-definidas de atualização, a avaliação prévia dos bancos, que 
permitam verificar a adoção de mecanismos de qualificação e de análises de consistência dos 
dados, podem ser recursos utilizados para definição de quais bancos devem ser priorizados 
na integração a sistemas futuros de elegibilidade. O investimento em ferramentas de gestão 
de dados como dicionário de variáveis e inclusão de variáveis-chave também são essenciais. 
Outra alternativa é a definição de medidas de mitigação dos impactos da desatualização 
como a adotada pelo Auxílio Emergencial na construção de um algoritmo que detecta se o 
vínculo de trabalho deixou de ter atividade, relacionado o vínculo à remuneração nos últimos 
três meses e qualificando a informação, ainda que haja atraso na sua divulgação.

O modelo de processamento utilizado na base analítica também tem influência na 
tempestividade da informação. A atualização mensal dessa Base Analítica é realizada 
a partir de uma data de referência para todos os registros administrativos, o que dificulta 
a compatibilização de bancos de dados com lógicas e períodos distintos de atualização. 
Diante da latência de informação da Base Analítica, reforça-se a importância da transição 
para um formato transacional, que permitirá a alimentação automática e imediata quando da 
atualização no registro de origem, diminuído erros decorrentes de atraso no carregamento de 
dados, como já acontece com o CNIS. Idealmente essa base deve evoluir para um modelo de 
consulta online. 

Outra questão que demanda atenção em relação à configuração do sistema de 
verificação de elegibilidade é o modelo de notificação disponibilizado o requerente que 
tem o benefício negado após a verificação de elegibilidade. Informações incompletas 
comprometem as análises de prevalência de uso dos bancos de dados e limitam o acesso a 
informação que, em última instância, pode significar o cerceamento de um direito. Portanto, 
as mensagens de inelegibilidade, bloqueio ou cancelamento devem indicar com clareza o 
motivo e a origem da informação responsável pela repercussão no benefício. Só assim se 
faculta o real direito de contestação. Embora seja necessário reconhecer os avanços nas 
mensagens de comunicação geradas pela Dataprev, ainda há um espaço para evolução que 
pode ser lograda pelo aprimoramento da tecnologia utilizada na construção da base de 
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referência.    Em consonância com a questão, é necessário superar dificuldades técnicas e 
burocráticas para que os usuários solicitem alteração dos seus dados. Tanto nos registros de 
origem quanto nos arquivos consolidados. 

Por fim, destaca-se a necessidade implementação da Lei Geral de Proteção de Dados 
– LGPD (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018) , que ganhou eficácia plana no dia 02 
de agosto de 2020. A experiência brasileira demonstra que a tecnologia teve um papel 
fundamental na implementação do Auxílio Emergencial. Mas a perspectiva futura de uma 
presença cada vez maior de mecanismos digitais na seleção e concessão de benefícios 
sociais deve considerar o fato de que tais soluções trazem novas complexidades, além de 
demandar investimentos específicos em segurança de dados. Os desafios na gestão e no 
compartilhamento de informações, sobretudo de dados pessoais, reforçam a importância de 
políticas transparentes e aderentes às salvaguardas e aos mecanismos de mitigação de riscos 
já estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, particularmente na LGPD, e em normas 
internacionais.

O quadro abaixo resume os desafios da verificação de elegibilidade do Auxílio Emergencial 
que seguem válidos à proteção social de forma mais abrangente, além das principais 
recomendações e legados da experiência nesse aspecto.

Desafios Recomendações Legados

 • Ausência de bases 
de dados sobre 
identificação familiar

 • Ausência de 
informação sobre 
renda do trabalho 
informal e autônomo

 • Ausência de uma 
identidade única 
nacional que sirva 
como chave para 
o cruzamento de 
dados entre registros 
administrativo

 • Desatualização 
cadastral 
dos registros 
administrativos 
gerenciados nos 
três níveis da gestão 
pública

 • Dificuldades e 
limitações na 
articulação entre 
os entes da 
federação para o 
compartilhamento de 
informações

 • Sustentabilidade 
do cadastro social 
de trabalhadores 
informais (ExtraCad)

 • Ampliação e atualização das informações 
socioeconômicas coletadas pelo 
ExtraCad

 • Combinação de estratégias digitais 
com canais presenciais de atendimento 
tanto no cadastramento quanto 
na contestação do resultado da 
elegibilidade

 • Comunicação clara e objetiva com 
o usuário, inclusive com a oferta de 
informações completas no que diz 
respeito à concessão ou negação dos 
direitos pleiteados

 • Definição de padrões mínimos de 
qualidade para utilização dos registros 
administrativos como meios de acesso à 
população vulnerável

 • Exploração de mecanismos alternativos 
de predição de renda do trabalho 
informal

 • Investimento em mecanismos de 
qualificação dos meios de coleta, gestão 
e armazenamento de dados

 • Investimento em modelos transacionais 
de interação entre bancos de dados

 • Investimento em estratégias que 
facilitem aos usuários a solicitação de 
alteração dos seus dados nos registros 
administrativos

 • Utilização da rede socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência social nos 
processos de cadastramento, atualização 
e contestação de elegibilidade

 • Aprendizado institucional 
sobre os limites e as 
possibilidades na utilização de 
recursos digitais de acesso a 
população vulnerável

 • Articulação entre órgão 
das estruturas do governo 
em diferentes níveis para 
o compartilhamento de 
informação

 • Avanços nas estratégias 
e possibilidades de 
interoperabilidade 
entre bancos de dados 
governamentais

 • Base Analítica com dados 
consolidados de mais de 250 
milhões de CPF e mais de 40 
registros administrativos

 • Consolidação do CNIS como 
referência na interação e 
comunicação entre bancos de 
dados

 • Desenvolvimento de 
tecnologia e logística para 
cadastramento em grande 
escala

 • Desenvolvimento de 
tecnologia para o tratamento 
de grandes volumes de 
informações

 • Novo cadastro social com mais 
de 38 milhões de indivíduos 
cadastrados

Tabela 5. Resumo dos desafios, recomendações e legados do Auxílio Emergencial
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Bases de dados utilizadas para validação cadastral,                           
por características disponíveis*

* O eSocial substituirá um conjunto de obrigações legais às quais estão, atualmente, submetidos empresas e 
empregadores, entre elas GFIP, Caged e RAIS.

Anexo

Registro Descrição do      
conteúdo Gestor

Período 
de atua- 
lização

Critério de 
elegibilidade

CNIS CPF Cadadastros de Pesso Física RFB/Dataprev Eventual

Idade, CPF 
não localizado, 
residente no 
exterior, idicativo 
de óbito

CNIS GFIP
Guia de Recolhimento do 
FGTS e de Informações à 
Previdência Social

Receita Federal Mensal Vinculo, renda

CNIS eSocial
Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas

Secretaria 
Especial de 
Previdência e 
Trabalho, Receita 
Federal e INSS

Mensal Vinculo, renda

CNIS GPS
Guias de recolhimento do 
Contribuinte Individual à 
Previdência Social

INSS
Segunda - 
Sexta1 

Contribuinte 
individual (sem 
vínculo)

CNIS 
intermitente

Trabalhadores com vínculos 
intermitentes

INSS Mensal
Vínculo 
intermitente

CNIS Benefícios 
Previdenciários e 
LOAS 

Folha de pagamento do 
INSS (Maciça)

Secretaria 
Especial de 
Previdência e 
INSS

Mensal
Benefício 
previdenciário ou 
assistencial, renda

CNIS Seguro 
desemprego

Base das Informações 
das parcelas recebidas 
pelo cidadão do seguro 
desemprego - Competência 
e valores

Secretaria de 
Trabalho

Semanal

Seguro 
desemprego, 
benefício 
trabalhista

SISOBI

Sistema de Controle de 
Óbitos, com informacoes 
de óbitos dos cartórios de 
registro civil de pessoas 
naturais do Brasil

INSS Mensal2 Indicativo de óbito

1 Embora a rotina padrão de contribuição seja mensal, não há garantias de atualização, uma vez que o indivíduo 
pode fazê-lo em até 5 anos da data de referência da contribuição (pagando multa e juros). Para os que recebem 
até um salário mínimo ou menos, é dada a opção de recolhimento trimestral.

2 A Lei nº 8.212/1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social) previu, em seu art. 68, a obrigação do Titular de 
Cartório de Registro Civil de comunicar ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês 
imediatamente anterior.
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SIRC

Sistema Nacional de 
Informações de Registro 
Civil com dados relativos 
a registros de nascimento, 
casamento, óbito e 
natimorto

INSS Diária3 Indicativo de óbito

Instituidores 
da pensão por 
morte

Segurados, aposentados 
ou não, já falecidos e 
instituidores de pensão 
por morte na Folha de 
pagamento do 
INSS (Maciça)

INSS Indicativo de óbito

RAIS (2018 e 
2019)

Relação Anual de 
Informações Sociais, 
registro administrativo de 
natureza censitária dos 
estabelecimentos do setor 
privado e público

Secretaria 
Especial de 
Previdência e 
Trabalho

Anual4 Vínculo e renda

SIAPE  
Sistema Integrado de 
Administração de Pessoal 
da administração pública 
federal

Ministério da 
Economia

Eventual Vínculo e renda

SIAPE - 
Estagiários e 
residentes

Sistema Integrado de 
Administração de Pessoal 
da administração pública 
federal - incluindo Contratos 
Temporários, Estágios, 
Residência Médica etc.

Ministério da 
Economia

Eventual Vínculo, renda

MEI Microempreendedor 
Individual

Receita Federal 
do Brasil

Eventual
Microempreende-
dor Individual 

Politicamente 
expostos

Agentes públicos que 
desempenham ou tenham 
desempenhado, nos 
últimos cinco anos, cargos, 
empregos ou funções 
públicas relevantes

CGU Eventual

BEM
Beneficiários do Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda

Ministério da 
Economia

Recebedor 
do Benefício 
Emergencial

DIRPF/RFB Base de rendimentos 
tributáveis

Receita Federal 
do Brasil

Eventual

Rendimentos 
tributáveis 
ou isentos, 
dependentes, 
posse ou 
propriedade de 
bens

Mandatos 
Eletivos do TSE*

Base de candidatos eleitos e 
suplentes (esfera municipal, 
estadual e federal)

TSE Eventual Vínculo

3 O Decreto nº 9.929/2019 determina que os dados de registro civil devem ser inseridos no SIRC, de preferência, 
diariamente, tendo como prazo máximo o dia 10 do mês subsequente.

4 Os estabelecimentos devem preencher a RAIS entre meados de fevereiro e início de abril de cada ano civil.
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DEPEN/MJ 
(Nacional)

Base do Departamento 
Penitenciário Nacional com 
indivíduos em cumprimento 
de pena em regime aberto e 
fechado

Ministério da 
Justiça

Eventual

Indicador de 
pessoa detenta, 
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

DEPEN/MJSP 

Base do Departamento 
Penitenciário de São 
Paulo com indivíduos em 
cumprimento de pena em 
regime aberto e fechado

DPJ/SP Eventual

Indicador de 
pessoa detenta, 
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

Presidiários em 
regime fechado/
SP

Base de Presidiários de SP  
em cumprimento de pena 
em regime fechado

Ministério da 
Justiça

Eventual
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

Auxílio reclusão  

Instituidor do auxílio 
reclusão na base de 
dados de Benefícios 
Previdenciários e 
Assistenciais

INSS
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

SEEU/CNJ

Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado - 
centraliza e uniformiza a 
gestão de processos de 
execução penal em todo o 
país

CNJ Eventual

Indicador de 
pessoa detenta, 
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

Procurados da 
Justiça

Relação de Procurados 
pela Justiça em função 
de mandado de prisão 
aguardando cumprimento

MJ Eventual

Indicador de 
pessoa com 
mandado de 
prisão em aberto

BNMP/CNJ Banco Nacional de 
Mandados de Prisão

CNJ Eventual

Indicador de 
pessoa detenta, 
Indicador de 
pessoa em regime 
fechado

Militares do 
Ministério da 
Defesa

Servidores públicos na 
ativa, aposentado ou 
pensionista, vinculados às 
Forças Armadas (Renda dos 
servidores)

Ministério da 
Defesa

Eventual Vínculo, renda

Bolsistas CNPq  
e Capes

Relação de bolsistas do 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - CNPq

MCT 
MEC

Eventual
Beneficiário de 
bolsa de estudo, 
renda

Residentes no 
Exterior/DPF

Cidadãos com indícios de 
residência no exterior a 
partir de informações do 
STI - Sistema de Tráfego 
Internacional e do SINPA 
- Sistema Nacional de 
Passaportes da Polícia 
Federal

Ministério da 
Justiça

Eventual
Residentes do 
exterior
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Residentes 
médicos/Capes

Base de cidadãos com 
vínculo de residência médica 
e renda

MEC Eventual
Vínculo de 
residência médica 
e renda

Servidores 
municipais, 
estaduais e 
distritais - CGU

Agentes públicos estaduais, 
distrital ou municipais. 
Cruzamentos realizados pela 
CGU

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários 
do Conselho 
Nacional de 
Justiça

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

CNJ Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários 
dos Tribunais 
Regionais 
Eleitorais  

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários 
dos Tribunais 
Regionais do 
Trabalho

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários 
dos Tribunais 
Regionais 
Federais

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários dos 
Tribunais de 
Justiça Estaduais

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários dos 
Tribunais de 
Justiça Militares 
Estaduais

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

Bases 
descentralizadas

Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários do 
Superior Tribunal 
Militar

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

STM Eventual vínculo, renda

Servidores e 
estagiários do 
Tribunal Superior 
Eleitoral

Relação de servidores e 
remunerações do Poder 
Judiciário

TSE Eventual vínculo, renda


