RELATÓRIO DE AUDITORIA – ELEIÇÃO CGADB - CONVENÇÃO
GERAL DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO BRASIL
Brasília, 28 de Dezembro de 2016.
A
COMISSÃO ELEITORAL

INTRODUÇÃO
Em relação a lista dos Aptos e dos Inscritos para a 43ª AGO, este relatório
resume os trabalhos da primeira fase da auditoria do processo eleitoral da
CGADB realizado pelo auditor Oseias Gomes Oliveira e Kléber Almeida da
Silva. Esta auditoria foi dividida em cinco partes:
1) CONTEXTUALIZAÇÃO DA AUDITORIA;
2) AVALIAÇÃO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS;
3) ANALISE 1: CONFERÊNCIA DE INSCRITOS VS APTOS;
4) ANALISE 2: DA OBSERVÂNCIA AO ART. 43 e 44.;
5) CONCLUSÕES.
Pretende-se com esta auditoria fornecer informações e análises técnicas para a
comissão eleitoral, e principalmente para o Candidato, Pr. Samuel Câmara,
com o objetivo a dar esclarecimentos técnicos, maior transparência e
informações para as decisões a serem tomadas relacionadas ao processo
eleitoral da CGADB.

1) - CONTEXTUALIZAÇÃO DA AUDITORIA
No dia 17 de Novembro, na cidade do Rio de Janeiro, na Sede da CGADB, a
Comissão Eleitoral, em conjunto com os auditores do processo eleitoral da
diretoria da CGADB, elaborou e assinou o termo de compromisso que define e
norteia os trabalhos da comissão de auditoria da eleição da CGADB. E
conforme define a cláusula sétima, sempre que houver envio de arquivos,
análise do sistema ou qualquer outra atividade prevista em Resolução, os
auditores deverão emitir um laudo.
Assim, segue laudo elaborado pelo auditor Oseias Gomes Oliveira e Kléber
Almeida da Silva sobre os dados disponibilizados pela Comissão Eleitoral
referente às fases:

1) – Disponibilização da Relação de Ministros Aptos;
2) – Disponibilização da Lista de Inscritos Por Convenção para Votação;

2) - AVALIAÇÃO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS:
Conforme a CLÁUSULA QUARTA do termo de compromisso firmado entre a
Comissão Eleitoral e os Auditores, ficou acordado que:
Em 15 de dezembro de 2016, a Comissão Eleitoral disponibilizará na sede da
CGADB, o banco de dados “Colégio de Eleitores”, contendo o número de
registro, nome, a Convenção a que pertence, CPF, e-mail e telefone móvel. Os
auditores farão um trabalho de validação dos dados e à medida em que forem
sendo detectadas irregularidades os auditores deverão comunicar a Comissão
Eleitoral, incontinenti, que por sua vez deverá corrigir os dados à medida em
que forem sendo recebidos, sendo o dia 02/01/2017, a data final para a
validação.

Conforme acordado, inclusive, um dia antes do prazo acordado, no dia 14 de
dezembro, a Comissão Eleitoral disponibilizou a lista de Inscritos para a
Votação da eleição, porem, os dados não foram enviados conforme acordado,
uma vez que o CPF foi retirado. Assim, destaco que esta auditoria não pode
ser realizada conforme acordado, porque uma das verificações que estão
previstas é a validação de CPF’s válidos e inválidos. Nesse sentido, esta
comissão não pode realizar o seu trabalho abrangendo todos os quesitos
necessários de um processo de auditoria.
Nesse sentido, e conforme NBC TA - Normas brasileiras de contabilidade e
auditoria independente, no item 55, uma conclusão sem ressalva não é
apropriada para nenhum dos tipos de trabalhos de asseguração, no caso de
limitação relevante na extensão do trabalho do auditor independente, isto é,
quando: (a) as circunstâncias impeçam o auditor independente de obter a
evidência requerida para reduzir o risco de trabalho de asseguração ao nível
apropriado; ou (b) a parte responsável ou o contratante imponha restrição que
impeça o auditor independente de obter a evidência requerida para reduzir o
risco do trabalho de asseguração ao nível apropriado.
Nesse sentido, a omissão do CPF é uma restrição imposta que impede esta
auditoria de obter a evidência requerida para reduzir o risco do trabalho de
asseguração ao nível apropriado.

3) - ANALISE 1: CONFERÊNCIA DE INSCRITOS VS APTOS
A primeira conferência realizada foi verificar se todos os Registros de ministros
Inscritos estão obrigatoriamente listado nas lista de ministros Aptos a votar.
Conforme Arts. 17 do ES, só poderão votar pelo sistema eletrônico on line, ou
pelo equipamento eletrônico-digital ou pelo sistema manual, somente os
convencionais registrados na CGADB até o último dia últil de setembro do ano
que antecede as eleições. E o Art. 83, III estabelece o limite para a
disponibilização da Lista de Aptos a se votarem, sendo que ministros que não
constam nesta lista, não poderão participar da votação.
Assim, ao fazer a conferência entre a lista de Ministros Inscritos para votar, e a
lista de ministros aptos, foram encontrados 113 (cento e treze) ministros que
constam na lista de Ministros Inscritos para votar, porém, os mesmos não
constam na lista de Ministros Aptos para Votar.

Segue Anexo lista com os dados dos Ministros que, conforme o Regulamento,
apesar de terem realizado suas inscrições para votarem, não o poderão fazer –
Anexo – Ministros-Inscritos-Nao-Aptos.
4) - ANALISE 2: DA OBSERVÂNCIA AO ART. 43 e 44.
A Resolução Eleitoral Nº 01/2016, no Art. 43 trata da obrigatoriedade de informar
corretamente um Email e um Telefone válido para o recebimento das senhas de
acesso ao sistema eleitoral com o seguinte texto:

Art. 43. Cada eleitor, por ocasião da sua inscrição, obrigatoriamente deverá
informar 01 (um) email válido e 01 (um) número de telefone móvel para o
recebimento de senha que será utilizada para acessar o site eleitoral
www.eleicoescgadb.org.br e votar.
Ainda, nesta mesma resolução, o Art. 44 define que a única forma de acessar o
sistema eleitoral, será através das senhas que os inscritos receberão. O artigo define
que forma única prevista para o recebimento da senha de acesso para votação, é
através do e-mail e/ou telefone cadastrado conforme o seguinte texto:
Art. 44. As senhas para a identificação, acesso do eleitor ao site eleitoral e
votação, serão recebidas do seguinte modo:
I – A partir do dia 10/03/2017, o eleitor receberá a sua senha através do e-mail
e/ou telefone cadastrado, acessando a página eleitoral
www.eleicoescgadb.org.br, digitar o seu CPF, e confirmar a opção;

Desta forma, a existência de um e-mail e ou telefone válido é Sine qua non para
garantir a inscrição válida, uma vez que o inscrito que não tiver o seu e-mail ou
telefone válido, ele não terá como receber a senha de acesso, e sem a senha de
acesso ele não poderá votar.
Porém, verificou-se que existem as seguintes irregularidades com relação aos
Artigos 43 e 44 da Resolução 01/2016:

4.1) – Registro de Inscrição com e-mails inválidos, ou seja, a digitação do email não é válida.
Existem 793 (Setecentos e noventa e três) ministros que informaram e-mails
inválidos, ou seja, a digitação do e-mail não é válida. Lembrando que para um
e-mail ser considerado válido, ele deve obedecer a seguinte formatação:
usuario@nomedodominio, sendo que no nome do domínio, deve ter uma
extensão como: [dominio.com], [dominio.com.br]. [dominio.net], [dominio.org],
etc.
Porém, e-mails como os registrados nas inscrições mostradas na
imagem abaixo, não são domínios válidos, e dá um entendimento de
que foram digitados sem a observância dos artigo 43 que exige que o email deve ser válido. Segue imagem de uma amostra de Email’s
inválidos, existem 793 (Setecentos e noventa e três).

4.2) – Registro de Inscrição com Email em branco, ou Email repetido.
Conforme mostra a imagem abaixo, foram registrados 125 inscrições
sem informar um Email, ou seja, o e-mail está em branco. Ainda existem
81 (Oitenta e Uma) Inscrições que foram realizadas com o e-mail:
jrfcartorio+CGADB@gmail.com, 7 (sete) Inscrições que foram realizadas
com o e-mail: assembleia.tuc@hotmail.com, e 3 (três) que foram
geradas com o e-mail: jrfcartotio+CGADB@gmail.com.

Segue uma amostra de registro de inscrições com Email repetidos:

4.3) – Registro de Inscrição com Email informado, onde é verificado que o
registro do ministro está contido no e-mail:
Foram registrados 3.638 (três mil, seiscentos e trinta e oito) ministros onde
é verificado que o Registro do Ministro está contido dentro do e-mail.
Conforme mostra a imagem abaixo, estes e-mail’s podem ser suspeitos de
terem sido criados em série, e não são e-mail’s pessoais, pois não é
comum colocar o número do registro da instituição em que a pessoa é
associado, neste caso, da CGADB, em um e-mail.

Lista – Amostra de Inscritos com o número do Registro contido no e-mail.

A exemplo, a convenção COMADEBG registrou 391 (Trezentos e
Noventa e um) ministros utilizando e-mails que caracterizam cadastro
em série, todos tem a mesma formatação, sendo a seguinte
formatação: Ministro.[matricula]@Comadebg.com.br. Conforme
mostrado na imagem abaixo:

Lista – Amostra de Inscritos com e-mail’s com o dominio Comadebg.com.br.

4.4) – Registro de Inscrição com Email informado suspeito de ser cadastro
de e-mail em série:
Foi verificado que pelo menos 21 convenção registraram 160 (Cento
e Sessenta) inscrições utilizando e-mails que também podem
caracterizar cadastro em série, todos iniciam com a palavra
“secretaria”, conforme mostra a imagem abaixo:

Lista – Amostra de Inscritos conde foi colocado a palavra “secretaria” dentro do email.

4.5) Registro de Inscrição com telefones inválidos, ou seja, a digitação do número de
telefone não é válida.
Existem 901 (Novecentos e Um) ministros que informaram telefones inválidos,
com dígitos faltantes ou não informaram o número de telefone. Conforme
mostra a imagem abaixo, são telefones que não foram informados, ou o
número não é o número de um celular válido.

4.6) Registro de Inscrição com telefones inválidos, apesar do número ter a quantidade
de dígitos correto, as operadoras de telefonia não reconheceram o número como
número de celular válidos.
Existem 2.792 (Dois Mil, setecentos e noventa e dois) ministros que informaram
telefones inválidos. Ao checar estes números com a operadora, os números de
telefones não são considerados válidos. Conforme mostra a imagem abaixo,
são telefones que não existem.

Ainda é possível verificar que em alguns casos, a digitação do número de
telefone é inválida, e foram criados de forma sequencial, no caso acima, mostra
bem isso. Veja que os números: 12344993, 12344994, 12344995, 12344996
etc.. são números que foram criados em séries. Tem a quantidade de dígitos
válidos, porém, não existem, e foram criados em séries.

4.7) Registro de Inscrição com telefones não existentes, apesar do número ter a
quantidade de dígitos correto, as operadoras de telefonia informaram que o número
de celular é inválido.
Existem 1.637 (Um Mil, setecentos e trinta e sete) ministros que informaram
telefones inválidos. Ao checar estes números com a operadora, os números de
telefones não existem. Conforme mostra a imagem abaixo, são telefones que
não existem.

4.8) – Registro de Inscrição com Telefone em branco, ou Telefone repetido.
Conforme mostra a imagem abaixo, foram registrados 635 inscrições
sem informar um telefone, ou seja, o telefone está em branco. Ainda
existem 239 (Duzentas e Trinta e Nove) Inscrições que foram realizadas
com o telefone duplicados, conforme mostra a imagem a baixo. No total
são 874 (Oitocentas e Setenta e Quatro) inscrições que não são válidas.

4.9) – No Total, foram inscritos 5.207 (Cinco Mil duzentos e sete) ministros
onde: ou não foi informado o e-mail, ou o e-mail informado é inválido, ou o email informado é considerado suspeitos de ter sido criados em série. E o mais
grave, é que há indícios de que inscrições tenham sido realizados por uma
mesma fonte, sendo informados e-mail’s ou telefones suspeitos, e se isso
ocorrer, há riscos da senha ir para um só lugar e alguém votar por todos.

CONCLUSÕES:
AVALIAÇÃO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS (INTEM 2): Omissão da
informação de CPF. O Auditor não teve acesso aos dados completos
conforme acordado e termo assinado, impossibilitando assim a realização
completa do trabalho. Nesse sentido esta auditoria fica prejudicada e
impossibilitada de dar um laudo com mais detalhes e informações. Um exemplo
é não poder verificar se todos os CPF’s são válidos, se há CPF de pessoas
mortas e se os CPF’s correspondem aos nomes das pessoas que se
inscreveram.

Neste sentido, peço a disponibilização desta informação para que este relatório
seja realizado a contento incluindo todas as fases previstas.
CONFERÊNCIA DE INSCRITOS VS APTOS (ITEM 3)Foi verificado, conforme
demonstrado no item 3, existem 113 (cento e treze) ministros que constam na
lista de Ministros Inscritos para votar, lista esta disponibilizada no dia
14/12/2016 pela comissão eleitoral, porém, os mesmos não constam na lista de
Ministros Aptos para Votar disponibilizada no site www.eleicoescgadb.org.br.
Esta comissão de Auditoria indica o cancelamento das inscrições que não
atenderam este quesito, pois conforme o Art. 17 do ES, só poderão votar pelo
sistema eletrônico on line, ou pelo equipamento eletrônico-digital ou pelo
sistema manual, somente os convencionais registrados na CGADB até o último
dia últil de setembro do ano que antecede as eleições. E o Art. 83, III
estabelece o limite para a disponibilização da Lista de Aptos a votarem, sendo
que ministros que não constam nesta lista, não poderão participar da votação.
DA OBSERVÂNCIA AO ART. 43 e 44 (ITEM 4): É verificável nos dados
apresentados acima conformes itens (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9)
que foram informados e-mails e ou telefones que são inválidos. E conforme
consta do artigo 43 e 44, já mencionado acima, cada eleitor, por ocasião da sua
inscrição, obrigatoriamente deverá informar 01 (um) email válido e 01 (um)
número de telefone móvel para o recebimento de senha que será utilizada para
acessar o site eleitoral www.eleicoescgadb.org.br e votar. Sabendo que a
existência de um e-mail e ou telefone válido é Sine qua non para garantir a
inscrição válida, uma vez que o inscrito que não tiver o seu e-mail ou telefone
válido, ele não terá como receber a senha de acesso, e sem a senha de
acesso ele não poderá votar. E conforme destaca o Art. 47, só serão admitidos
a votar os eleitores que estiverem inseridos no banco de dados entregue à
empresa contratada mediante o uso de senha de uso pessoal e intransferível
para o acesso ao sistema.
Nesse sentido, esta comissão de Auditoria indica o cancelamento das
inscrições que não atenderam este quesito, pois conforme o artigo 43, 44 e 47,
elas estão impossibilitadas de votarem.

OSEIAS GOMES OLIVEIRA
Auditor
KLÉBER ALMEIDA DA SILVA
Auditor

