
 

 

Vitória – ES, 2 de abril de 2019. 
 
 

NOTA INFORMATIVA CONSURT1 
 
 
 

CPF: SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS 
NOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 
 
Com a finalidade de simplificar, agilizar e desburocratizar a relação do Estado com o 
cidadão, o Presidente Jair Bolsonaro assinou o Decreto Nº 9.723/20192 que torna o nú-
mero de inscrição, de cada cidadão, no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informação 
suficiente para garantir o atendimento e acesso à serviços públicos.  
 
Segundo o Decreto, o número do CPF pode substituir o Número de Identificação do Tra-
balhador (NIT), o número do cadastro perante o Programa de Integração Social (PIS) ou 
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o número e série 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o número da Permissão para 
Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação. 
 
A medida também passa a substituir o número de matrícula em instituições públicas fe-
derais de ensino superior, dos números dos Certificados de Alistamento Militar, de Re-
servista, de Dispensa de Incorporação e de Isenção, do número de inscrição em conse-
lho de fiscalização de profissão regulamentada, do número de inscrição no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal e para outros números de inscrição 
existentes em bases de dados públicas federais. 
 
Cumpre salientar, que a substituição dos documentos acima mencionados pelo número 
de inscrição no CPF é apenas medida preparativa à implementação do Documento Na-
cional de Identidade (DNI), que foi instituído pela Lei nº 13.444/173 que trata da Identifi-
cação Civil Nacional (ICN) que tem como objetivo identificar o brasileiro em suas relações 
com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados. 
 
Para se adequarem as medidas de simplificação do atendimento prestado aos usuários 
dos serviços públicos os órgãos e as entidades da administração pública federal terão 
prazo de três meses, contado da data de publicação do Decreto, para a ajuste dos sis-
temas e procedimentos de atendimento ao cidadão, bem como o prazo de doze meses, 
para consolidar os cadastros e as bases de dados a partir do número do CPF. 
                                                           
1 CONSURT – Conselho Temático de Relações do Trabalho do Sistema Findes 
2 http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66545657 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13444.htm 



 

 

Por fim, é importante frisar que a substituição dos documentos não prescindi a apresen-
tação de documentos com fotos. 
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