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Resumo 

As políticas sociais de prestação continuada são alvos incontestes de dúvidas sobre a capacidade do 
Estado Brasileiro de controlar a correta aplicação dos recursos. Isso ainda se torna mais grave em 
momentos de severa crise econômica, onde os grandes desafios do governo concentram-se na 
manutenção do equilíbrio fiscal e na estabilidade monetária. Nesse palco de conflitos é que se evidencia, 
mais do que em outros momentos do País, a necessidade de um referencial de governança para a 
condução dos programas e projetos sociais, onde a assertividade do controle e a aplicação de boas 
práticas de gestão se mostram apoiadores importantes da manutenção de muitos dos programas de 
benefícios continuados. Nesta arena de grande importância para o Brasil, o presente artigo se propõe a 
descrever e analisar um conjunto de auditorias do Tribunal de Constas da União – TCU e estabelecer 
uma avaliação sobre os resultados aferidos, bem como a sua metodologia referencial de governança 
pública, calcada em dimensões e critérios de qualidade da gestão estadual e municipal na condução de 
programas sociais. Para isso, serão utilizadas como bases referenciais teóricas as mesmas disposições e 
critérios de análise das boas práticas em gestão públicas adotadas pelo TCU, acrescidas dos 
componentes essenciais do public policy governance. Será enfatizada a análise das auditorias sobre a 
eficiência do gasto e as fraudes em relação aos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e ao Programa 
Bolsa Família – PBF (Acórdão nº 2382/2014-TCU, Acórdão nº 4505/2016-TCU, Acórdão nº 
2293/2013-TCU, e Acórdão nº 2166/2013-TCU, Acórdão nº 1009/2016-TCU, Acórdão nº 834/14, 
dentre outros). Nessas auditorias, evidenciou-se que há fragmentação das ações entre os diversos entes 
federados e, não menos importante, que a coordenação do Poder Executivo se mostra insuficiente para 
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aferir e monitorar a correta aplicação dos recursos nesses programas. Para fins de análise deste artigo, 
os resultados das auditorias sobre a aplicação do orçamento público têm direta complementaridade com 
iniciativas de monitoramento e avaliação de políticas públicas e, na mesma esteira, grande importância 
na perspectiva de ampliação da gestão do orçamento. Ao final do trabalho, serão contempladas as 
principais causas dessa fragmentação da coordenação, acompanhadas de sugestões de boas práticas que 
ampliem a governança dos recursos. 

 
 



 

 

1 Introdução 

O Brasil atravessa uma crise singular na sua história, um verdadeiro mosaico de 
problemas sociais, econômicos e políticos, todos convergindo para a uma arena de desafios e 
superações. É nesse contexto que se busca ainda mais eficiência com o gasto público, em 
particular com as crescentes despesas relacionadas a programas sociais. A perenidade da 
assistência, nesses tempos de penúria econômica, exige ainda mais capacidade do Estado na 
gestão eficaz de controle com as despesas. Os últimos quatro anos de gestão governamental, 
todavia, não houve significativos avanços no referencial de governança e controle para a 
condução dos programas e projetos sociais.  

Desde 2014 os entes federados enfrentam as consequências da incontinência fiscal. 
Ampliação de salários, proliferação de obras sem análise adequada de riscos, pagamento das 
novas dívidas e aumento da dívida pública (IBGE, 2017). Nessa esteira da recessão, 
paradoxalmente, os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família 
(PBF) foram ampliados de 2014 a 2017. Houve, também, retração da atividade econômica e da 
arrecadação, além da generalização da concessão de renúncias fiscais para atrair investimentos 
privados, o que agravou ainda mais as finanças públicas de diversos entes da federação. As 
regras fiscais vigentes não foram suficientes para assegurar o controle das despesas dos estados 
e a sustentabilidade das contas públicas.  

Os limites de gasto com pessoal e de endividamento foram sistematicamente relaxados 
nos últimos anos, ou perderam eficácia por falta de regulamentação ou por decisões judiciais. 
Somente a despesa com a folha salarial aumentou 0,6% do PIB entre 2011 e 2014 (IBGE, 2017), 
sobrecarregada pela ampliação pouco criteriosa do número de servidores e pela concessão de 
reajustes acima da inflação. O cálculo do limite da LRF com gastos de pessoal, por exemplo, 
foi relaxado por meio de artifícios, como a exclusão de despesas com auxílios e indenizações 
ou do Imposto de Renda Retido na Fonte.  

O esforço para equilibrar as contas ainda é claudicante, tanto pela diminuição da 
atividade econômica quanto pelo crescimento de suas despesas correntes, notadamente despesa 
de pessoal, concessão de benefícios sociais, subsídios e prestação de serviços públicos. 

Levando em consideração os cenários de evolução muito lenta da economia e a 
necessidade de manutenção de vários programas de transferência de renda, questionam-se 
vários pontos, a saber: qual o referencial de governança para a condução dos programas e 
projetos sociais? Como está a eficiência do gasto e as fraudes em relação aos benefícios de 
prestação continuada (BPC) e ao Programa Bolsa Família (PBF)? Qual o nível de fragmentação 
das ações entre os diversos entes federados?  

Este artigo busca analisar essas questões e sugerir medidas de gestão que podem ser 
adotadas pelos entes públicos para colaborar com o equilíbrio fiscal do País e aumentar a 
eficiência do gasto. A ideia de manutenção dos programas sociais passa, necessariamente, pela 
melhor gestão econômica. Para isso, serão utilizadas como bases referenciais teóricas as 
mesmas disposições e critérios de análise das boas práticas em gestão públicas adotadas pelo 
Tribunal de Contas da União - TCU, acrescidas dos componentes essenciais do public policy 
governance. Será enfatizada a análise das auditorias sobre a eficiência do gasto e as fraudes em 
relação aos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e ao Programa Bolsa Família – PBF 
(Acórdão nº 2382/2014-TCU, Acórdão nº 4505/2016-TCU, Acórdão nº 2293/2013-TCU, e 
Acórdão nº 2166/2013-TCU, Acórdão nº 1009/2016-TCU, Acórdão nº 834/14, dentre outros). 

Todo esse esforço será descrito na sequência, enfocando, sinteticamente, a necessidade 
de investimento em ações e práticas que apoiem a sustentabilidade de programas e políticas 
sociais em um ambiente de crise econômica. O trabalho foi segmentado em capítulos para uma 
melhor condução da análise. Primeiro, analisam-se as premissas e o contexto geral de gestão 
em que estão circunscritos os atores e as informações que subsidiarão o trabalho, na sequência 
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apresentam-se os conceitos e o marco metodológico, depois detalha-se e analisa-se o conjunto 
dos resultados das auditorias do Tribunal de Contas da União - TCU. O texto conclui trazendo 
os principais aspectos e resultados das investigações e as sugestões para aperfeiçoamento do 
modelo de gestão. 

O próximo capitulo busca construir os principais elementos social e econômico do 
momento atual. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO  

A governança para a condução dos programas e projetos sociais tem direta relação com 
a situação econômica dos países. Avaliar a eficiência do gasto e a capacidade de coordenação 
das políticas públicas exige a compreensão do contexto social, político e econômico, em 
particular na capilaridade da aplicação dos recursos, ou seja, nos estados e municípios. Assim, 
este bloco situa o tema na conjuntura atual para estabelecer conexão com a metodologia e os 
resultados das ações do Tribunal de Contas da União – TCU. 

A seguir, serão apresentados suscintamente os segmentos desse bloco, iniciando pelo 
panorama da recessão. 

2.1 O panorama da recessão 

Uma forte crise econômica tem abalado a economia brasileira desde os primeiros meses 
de 2014 até a atualidade. A crise, em determinado período, estava ocorrendo juntamente com 
uma crise política no país, que resultou no impeachment da presidente da república. A economia 
contraiu-se por cerca de 4,5% até o final de 2015. Em setembro de 2016, a taxa de desemprego 
chegava a 11,8%, atingindo 13,7 milhões de brasileiros no momento atual (IBGE, 2017). 

É a pior recessão desde 1948, segundo o IBGE, quando começou a série histórica. O 
ano de 2016 foi o segundo exercício seguido de queda do PIB do país (3,6%), que tinha 
encolhido 3,8% em 2015. É a primeira vez em quase 70 anos que a economia brasileira tem 
dois resultados negativos anuais. Quase todos os setores foram afetados pela crise, pois a 
maioria dos números foram negativos até 2016: na agropecuária (-6,6%), na indústria (-3,8%) 
nos serviços (-2,7%), no consumo do governo (-0,6%), no consumo famílias (-4,2%) e nos 
investimentos (-10,2%). 

Em Junho de 2017 foi divulgada a informação que o Produto Interno Bruto - PIB subiu 
1% no primeiro trimestre do ano. Foi o primeiro aumento do PIB após oito quedas consecutivas. 
Noutro polo, entretanto, os indicadores ainda não reagiram à recessão. Antes da crise, a taxa de 
desemprego do Brasil atingiu cerca de 6,8% em 2014 e vem aumentando desde fevereiro de 
2015, com média de 8,5% no mesmo ano. A maior economia da América Latina perdeu mais 
de 1,5 milhão de empregos ao longo de 2015, alimentando assim o descontentamento público 
contra o establishment político. 

2.2 O impacto sobre os estados e municípios 

A crise econômica no Brasil, pode-se dizer, atinge proporcionalmente os 27 estados, 
que lutam ante à falta de investimento, debilidade dos seus sistemas previdenciários e grande 
aperto financeiro para pagar dívidas. Alguns estão à beira da insolvência: contas atrasadas e 
folhas salariais parceladas. O superávit primário agregado dos estados, depois de alcançar 1% 
do PIB na média 2004-2008, teve déficit de 0,3% em 2014. Isso é dramático para a economia 
local e caracteriza involução para os estados.  
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A dificuldade para pagar salários e honrar compromissos já levou pelo menos 73 
municípios a decretarem estado de calamidade financeira entre 2016 e meados de 2017, 43 
deles apenas em janeiro do corrente exercício, segundo dados atualizados pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM, 2017). Com a medida, os prefeitos buscam postergar eventuais 
punições previstas em caso de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dos 
municípios que decretaram calamidade agora em 2017, 14 são do Rio de Janeiro, 11 de Minas 
Gerais, quatro da Paraíba, quatro de São Paulo, três do Ceará, três do Rio Grande do Norte, dois 
de Santa Catarina, um do Pará e um do Rio de Grande do Sul (CNM, 2017). 

Dívidas inviabilizam acesso de municípios a recursos federais. Mergulhados em 
dificuldades financeiras, 4,95 mil municípios (89% do total) sustentam uma dívida bilionária 
com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CNM, 2017). De acordo com a Receita 
Federal (SRF), o passivo soma R$ 99,6 bilhões em contribuições previdenciárias devidas e a 
inadimplência tem levado ao bloqueio de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). A falta de pagamento também é um dos motivos por trás do cadastro negativo2 de 
prefeituras no Cadastro Único de Convênios (Cauc), do governo federal, o que inviabiliza o 
repasse de transferências voluntárias, como emendas parlamentares (CNM, 2017). 

Além da inadimplência com o INSS, na média do ano de 2016, 4,6 mil municípios 
tiveram alguma irregularidade apontada no Cauc, ante 3,9 mil em 2015, segundo levantamento 
da CNM. Além do alto número de prefeituras que não conseguiram comprovar a regularidade 
com o pagamento de tributos, há ainda pendências com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), realidade de 2.283 municípios. (CNM, 2017). 

2.3 O crescimento do bolsa família na crise: 

Em 2017 o governo federal ampliou as ações de “saneamento” do cadastro único – 
CadÚnico, cortando os benefícios com informações conflitantes ou com problemas de cadastro, 
e, noutro polo, já promoveu o aumento do Bolsa Família, que estava previsto no orçamento 
anual, com uma elevação da despesa em 12,5%.  

Um dos efeitos colaterais da crise econômica foi o reingresso de meio milhão de famílias 
no PBF. Os dados gerais, sem distinção entre quem já foi ou não beneficiário do programa, 
mostram que a demanda pelo Bolsa Família cresceu 33% nos dois últimos anos. Em 2015, 1,2 
milhão de famílias foram habilitadas a receber o benefício por atender aos requisitos de baixa 
renda, ou 105 mil famílias por mês. Em 2016, a média mensal bateu 141 mil, totalizando 1,6 
milhão de famílias cadastradas ao longo do ano. A fila de espera para o Bolsa Família chegou 
a janeiro deste ano com 463,9 mil famílias. Na última semana do mês, o governo anunciou ter 
conseguido incluir quem aguardava. O saldo de habilitados hoje conta com 1.898 famílias 
(MDS, 2017). 

Na sequência, será apresentado o modelo metodológico que apoiou a análise do presente 
texto. Em grande parte, trata-se de um conjunto de informações relevantes sobre o modelo 
conceitual utilizado pelo TCU, acrescidas por componentes essenciais do public policy 

governance. 
 

                                                 
2 Cadastro negativo, neste contexto, significa a inadimplência dos municípios. Aqueles que deixam de pagar o 
INSS não conseguem obter a Certidão Negativa de Débitos (CND) e esse é um dos motivos para a inscrição, em 
dezembro do ano passado, de 2.182 municípios em situação irregular no quesito pagamento de tributos, 
contribuições previdenciárias federais e com a dívida ativa da União (CNM, 2017).  
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3 Metodologia 

Este segmento trata da base conceitual e metodológica que sustenta as ações de controle 
externo por parte do TCU e de componentes essenciais do public policy governance, que 
serviram de referencial técnico para as análises sobre a coordenação de políticas públicas.  

Na obra Good Governance in the Public Sector, de autoria do International Federation 

of Accountants – IFAC (2013), base referencial utilizada pelo TCU, o conceito de governança 
compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) 
posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam 
definidos e alcançados. Em essência, pode-se entender que a boa governança pública tem como 
propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de 
mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse 
público. 

3.1 Dimensões e funções de análise 

Tomando por base a abordagem metodológica adotada pelo TCU, a governança no setor 
público pode ser compreendida a partir de quatro dimensões de análise: a) sociedade e Estado; 
b) entes federativos, esferas de poder e políticas públicas; c) órgãos e entidades; e d) atividades 
intraorganizacionais. Enquanto a primeira define as regras e os princípios que orientam a 
atuação dos agentes públicos e privados regidos pela Constituição e cria as condições estruturais 
de administração e controle do Estado; a segunda se preocupa com as políticas públicas e com 
as relações entre estruturas e setores, incluindo diferentes esferas, poderes, níveis de governo e 
representantes da sociedade civil organizada; a terceira garante que cada órgão ou entidade 
cumpra seu papel; e a quarta reduz os riscos, otimiza os resultados e agrega valor aos órgãos ou 
entidades. 

De acordo com o Banco Mundial, governança diz respeito a estruturas, funções, 
processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) 
sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente 
(WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) 
e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) 
das ações. 

De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas 
e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram 
estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as 
ações priorizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor forma possível, em 
termos de custo-benefício). 

Considerando que não existe uma definição única para o termo governança  e tendo em 
vista que o objeto de análise do presente referencial são órgãos e entidades da administração 
pública, para o propósito do Controle Externo do TCU, adotou-se a seguinte definição: 
“Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, 
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.” 

3.2 Princípios básicos de governança para o setor público 

A governança pública para ser efetiva pressupõe a existência de um Estado de Direito; 
de uma sociedade civil participativa no que tange aos assuntos públicos; de uma burocracia 
imbuída de ética profissional; de políticas planejadas de forma previsível, aberta e transparente; 
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e de um braço executivo que se responsabilize por suas ações (WORLD BANK, 2007). 
Conforme sugerido pelo Banco Mundial, são princípios da boa governança: a legitimidade, a 
equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e a accountability. 

3.3 Níveis de análise 

Considerando que a governança não é isenta de custos e que os mecanismos, 
isoladamente, não produzem todos os resultados potencialmente esperados, o TCU concebeu o 
presente referencial tomando por base quatro níveis de análise: os mecanismos de governança, 
os componentes, as práticas e os itens de controle. As figuras 1 e 2, a seguir, esquematizam 
simplificadamente os níveis de análise do modelo em questão. 

 

 
Figura 1 – Níveis de análise do referencial básico de governança do TCU. Figura adaptada (Referencial Básico 

de Governança – aplicável a órgãos e entidades da administração pública, TCU, Versão 2 – Brasília, 2014) 

De forma sintética, esquematiza-se, na figura abaixo, a abrangência, os mecanismos e 
os componentes do modelo adotado por aquela Corte de Contas. 

 

  
Figura 2 – Componentes dos mecanismos de governança. Figura adaptada (Referencial Básico de Governança – 

aplicável a órgãos e entidades da administração pública, TCU, Versão 2 – Brasília, 2014) 
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Na sequência, serão apresentados os principais resultados obtidos nas análises das 
auditorias do Tribunal de Contas da União, que são do interesse desse artigo. 

4 Análise dos resultados 

O presente capítulo trata de uma análise sintética do conjunto de auditorias de controle 
externo empreendidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU. O que se busca é a amalgama 
entre os resultados dessas ações com o modelo referencial daquela Corte, enfatizando, 
principalmente, os aspectos sobre a eficiência do gasto e as fraudes em relação aos benefícios 
de prestação continuada (BPC) e ao Programa Bolsa Família (PBF).  

As fontes desse trabalho foram os seguintes documentos: Acórdão nº 2382/2014-
TCU, Acórdão nº 2367/2013-TCU, Acórdão nº 2812/2009-TCU, Acórdão nº 2166/2013-TCU 
e Acórdão nº 1009/2016-TCU.  

Será necessário estabelecer algumas conceituações extras àquelas descritas na 
metodologia, buscando mitigar eventuais dúvidas. A seguir, serão apresentados alguns 
segmentos de análise: o primeiro tratará da governança no CadÚnico, depois será revista a 
avaliação de renda das famílias para o PBF, na sequência a sustentabilidade fiscal dos 
programas, as fiscalizações e os riscos para a manutenção das políticas. 

4.1 O cadastro e a governança dos programas 

Um dos principais elementos de análise para os programas supramencionados é o 
cadastro único – CadÚnico3. Nele, residem os grandes esforços de governo para ordenar e 
controlar os programas. A importância do CadÚnico é tão expressiva nos programas e políticas 
públicas que várias das incursões do TCU passam necessariamente por ele. Uma das principais 
auditorias para o presente estudo convergiu para Tomadas de Contas – TC e culminou no 
Acórdão 1009/2016. Buscou-se uma análise profunda sobre vários aspectos do referido 
cadastro e os seus resultados estabeleceram vários avanços para a gestão dos programas. A 
ênfase se deu na verificação da elegibilidade de beneficiários, na precisão dos dados e na 
verificação de credibilidade dos sistemas automatizados.  

O Acórdão 1009/2016 trata-se de acompanhamento4 na concessão, manutenção e 
pagamento de benefícios assistenciais geridos pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 
(Senarc), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Este 
trabalho foi realizado pela Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da 
Assistência Social (SecexPrevidência/TCU), como fiscalização contínua. 5 

Os procedimentos de auditoria foram aplicados no Cadastro Único (CadÚnico) para 
Programas Sociais. Ele armazena as informações das famílias e das pessoas de baixa renda. O 
CadÚnico abrange informações sobre: composição familiar, caracterização do domicílio, 
identificação e documentação de cada membro da família, escolaridade, trabalho e renda. Essas 
informações devem ser atualizadas ou revalidadas a cada dois anos. A gestão do cadastro tem 

                                                 
3 O CadÚnico é o instrumento de identificação e de caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda e é 
obrigatoriamente utilizado para a seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como por exemplo: Minha 
Casa Minha Vida; Tarifa Social de Energia Elétrica; e Bolsa Família. 
4 Acompanhamento é o instrumento utilizado pelo Tribunal para, entre outros objetivos, avaliar, ao longo de um período 
predeterminado, o desempenho dos de sistemas, programas, projetos e atividades governamentais. Em essência, tem os 
mesmos atributos de uma auditoria e, no presente caso e em outros similares, vem recebendo a designação de fiscalização (ou 
auditoria) contínua. 
5 A fiscalização contínua pode ser dividida nas fases de "obtenção de dados"; "extração, transformação e carga", designada por 
ETL, sua sigla em inglês; e "análise das informações coletadas", dentro da qual foram desenvolvidas as atividades de 
credibilidade dos dados, construção dos indicadores gerenciais e tipologias. Antes do teste de incidência nas tipologias, foi 
realizado um trabalho de Data Quality na base do CadÚnico, conhecido na literatura como Record Linkage. 
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por princípio o compartilhamento de esforços e responsabilidades entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios. Esse modelo tem como base a cooperação e a parceria entre 
as três esferas de governo, que atuam para fortalecer e consolidar o Cadastro Único como 
principal instrumento de enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais 

Vale destacar, não obstante, que um dos fundamentos do cadastro apresenta 
significativas desvantagens, que geram efeitos colaterais importantes para o controle dos 
programas. A autodeclaração foi uma estratégia de sucesso para a implantação rápida dos 
programas sociais, pois, caso fosse exigida uma comprovação mais rigorosa, o número de 
famílias com acesso ao CadÚnico seria muito reduzido, uma vez que as famílias cadastradas 
são de baixa renda e a maioria não participa do mercado formal. Mas a autodeclaração denota 
grande dificuldade de comprovação sobre a veracidade das informações. O controle do risco da 
autodeclaração ocorre por meio da atividade de administração das informações do CadÚnico, 
que inclui ações de averiguação, revisão cadastral e exclusão lógica. Por isso, o cadastro é pilar 
fundamental de toda a gestão dos programas. 

Outro ponto nevrálgico identificado nas auditorias tem relação alta rotatividade das 
equipes municipais e, por esse motivo, a Senarc nem sempre dispõe de uma estimativa confiável 
do número de entrevistadores ou operadores capacitados em atividade. 

Ao avaliar e contribuir para o aumento da qualidade dos dados, o TCU objetiva a 
melhoria no processo de seleção dos beneficiários, bem como, o aumento da efetividade dos 
programas sociais ao atingir as famílias e indivíduos em situação de fragilidade social. A base 
de dados utilizada possui o registro de 27,3 milhões de famílias e 82 milhões de pessoas. 
Identificou-se inconsistências em 9,76% dos registros familiares em relação ao preenchimento 
das informações 

Apenas a título exemplificativo, a tabela abaixo apresenta os percentuais de 
inconsistência nos registros de pessoas. Observa-se casos de 63,4% de inconsistência, o que, na 
melhor das hipóteses, sugere pouca capacidade técnica da equipe municipal e estadual na 
realização das entrevistas e do cadastramento. Nesse contexto, sugere-se que a coordenação 
central da Senarc/MDS, em conjunto com a CAIXA, precisa enfatizar a capacitação dos agentes 
públicos e a supervisão dos dados.  

 
Estado Município Registros com inconsistência Total de registros Percentual 

AP Pracuúba 1623 2558 63,4% 
RR Normandia 4321 7536 57,3% 
RS Casca 657 1325 49,6% 
AM Manicoré 14340 29876 48,0% 
RS Boa Vista do Sul 59 126 46,8% 
SC Dona Emma 218 477 45,7% 
RR Bonfim 4147 9419 44,0% 
MG Santa Bárbara do Monte Verde 798 1946 41,0% 
BA Ipupiara 3522 8771 40,2% 
SP Pirapora Do Bom Jesus 1692 4310 39,3% 

AM Ipixuna 4301 11192 38,4% 
RS Pedro Osório 1555 4125 37,7% 
MS Itaporã 2256 6037 37,4% 
SC Capão Alto 434 1173 37,0% 
RS Sertão 700 1937 36,1% 
TO Paraíso do Tocantins 6676 18637 35,8% 
SP Itaju 479 1364 35,1% 
MS Angélica 2102 5986 35,1% 
PA Novo Progresso 4087 11803 34,6% 
SP Poloni 441 1282 34,4% 

Tabela 1 – Municípios com os maiores percentuais de inconsistência nos registros de pessoas 
Fonte: Acórdão 1009/2016 – TCU. 
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O TCU busca aplicar a técnica de Record Linkage6 na base de dados do CadÚnico com 
o objetivo de melhorar a qualidade dos dados e detectar observações com inconsistências, que 
podem decorrer de erros ou fraudes, ao comparar os registros dos indivíduos com os registros 
da base de CPF da Receita Federal. As análises realizadas foram:  a) Comparação das Bases do 
CadÚnico e do CPF; b) Enriquecimento da Base do CadÚnico.  

No Enriquecimento da base do CadÚnico, os registros dos indivíduos maiores de 
dezesseis anos que não possuíam o número de CPF foram comparados com as informações da 
base de CPF, para identificar indivíduos do CadÚnico que possuem CPF, mas não declararam 
durante o preenchimento do formulário de cadastramento. Os registros do CadÚnico com o 
campo CPF preenchido foram integrados com os registros da base do CPF, utilizando o CPF 
como chave única para gerar uma tabela chamada CADUN_RECEITA_PESSOA com os 
campos nome, nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e título de eleitor, que possui 
46.877.640 registros. 

O trabalhou identificou que 74% dos registros, 34,7 milhões, possuem todos os campos 
do CadÚnico com informações iguais à base do CPF e 26% dos registros, 12,1 milhões, 
possuem, pelo menos, um campo com informações diferentes. Os registros com informação 
divergente foram selecionados e comparados pelo método de Record Linkage. O resultado 
classificou com alta probabilidade 73,8% dos registros como 'combinados', 25,7% como 
indiferentes e 0,1% como 'não combinados'. 

Considerando a base de dados inicial com 46,8 milhões de registros, as técnicas 
aplicadas foram capazes de determinar com alta probabilidade que 93,2% dos registros 
correspondem à um mesmo indivíduo. Desses, 74% correspondem a registros com os campos 
do CadÚnico com iguais aos campos da base do CPF e 19,2% correspondem a registros que 
foram classificados com alta probabilidade como 'combinado'. Os resultados também indicam 
que 0,1% dos registros não correspondem com alta probabilidade a um mesmo indivíduo.  

O Enriquecimento da base do CadÚnico foi capaz de identificar com alta probabilidade 
4,83 milhões de indivíduos que não declararam o número de CPF no momento do 
preenchimento do formulário de cadastramento. Esse número corresponde a 60,8% da 
quantidade inicial de registros e os resultados dessa análise serão incorporados no cruzamento 
de informações realizado com as bases da RAIS e do INSS para identificação de famílias e 
indivíduos com renda per capita superior aos limites dos programas sociais. 

4.2 Identificação de famílias com renda per capita superior ao limite do PBF 

O principal objetivo dessa identificação é o de construir informação sobre o recebimento 
de rendas formais por indivíduos cadastrados no CadÚnico e beneficiários do Programa Bolsa 
Família. O que se buscou foi calcular o valor da renda familiar mensal per capita e verificar 
quais famílias apresentam indício de fraude no PBF. 

Considerando apenas as famílias com renda por pessoa acima de R$ 462,00 e que estão 
nas classes de 1 a 5, foram encontradas 163.173 famílias com indício de irregularidade 
perfazendo um total de R$ 16.245.037,00 de recursos do Programa Bolsa Família com indícios 
de pagamento indevido, para maio de 2015. 

O cruzamento de dados foi capaz de apresentar indícios de fraude para uma quantidade 
expressiva de famílias e valores despendidos. Há evidências de que o percentual de erros ou 
fraude não é homogêneo por entrevistador, indicando fragilidades no treinamento e na 

                                                 
6 O termo Record Linkage pode ser traduzido como 'comparação de registros'. Tem o objetivo de detectar entidades iguais em 
duas ou mais fontes de dados.  
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supervisão destes, assim como a possibilidade de que alguns estejam em conluio com famílias 
que estejam fraudando o programa. 

Aprimoramento nos registros de documentos no CadÚnico e aperfeiçoamento nas regras 
de classificação dos cruzamentos pode aumentar o número de famílias consideradas como 
indício assim como diminuir a ocorrência de falsos positivos. A figura, abaixo, esquematiza o 
cruzamento supramencionado. 

 

 
Figura 3 – Modelo de integração e filtragem de dados. 

Fonte: Figura adaptada (Relatório da auditoria que formulou o Acórdão 1009/2016-TCU, a Tomada de Contas 
030.760/2015-1.) 

4.3 Sustentabilidade fiscal dos programas de transferência direta de renda 

A responsabilidade do Estado em prover de recursos os seus programas está 
intimamente relacionada com a análise sobre a sustentabilidade de suas políticas. O Acórdão 
2382/2014-TCU sistematiza informações de apoio aos gestores e teve por objetivo oferecer ao 
Congresso Nacional, a suas comissões e Casas Legislativas e à sociedade brasileira um 
panorama sobre o tema Assistência Social e a atuação do TCU. Todos os relatórios, bem como 
suas futuras edições, permitirão o acompanhamento das ações governamentais e de controle 
externo nas políticas públicas da Assistência Social. 

O conceito de função de governo, que é o maior nível de agregação orçamentária setorial 
de políticas públicas, será utilizado de forma recorrente neste capítulo. Excluindo-se os gastos 
com Encargos Especiais, em 2013, a Função Assistência Social, ficou em quinto lugar no 
ranking de gasto do governo, representando 6,86% do total. Ao comparar 2012 e 2013, o gasto 
com a função aumentou cerca de R$ 8,01 bilhões (14,15%), próximo da média da variação dos 
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gastos que foi de 14,88%, considerando os aumentos e reduções das funções. A figura, abaixo, 
mostra o dispêndio por função governamental prevista na PLOA 2017. 

 

 
Figura 4: Áreas da despesa da ação governamental (PLOA/2017) 

Fonte: figura compilada do PLOA/2017. 
http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2017/ploa/ploa-

2017-orcamento-cidadao 

Nota-se que as despesas com a Função Assistência Social somente foram menores que 
as das seguintes funções de governo: Previdência Social, Saúde, Educação e Trabalho.  

Tendo em vista as mudanças ocorridas na estrutura dos programas entre o Plano 
Plurianual (PPA) do ciclo 2008-2011 e o PPA do ciclo 2012-2015, e que a maior parte dos 
recursos da função social são de responsabilidade das Secretarias finalísticas do MDS, os 
programas mais relevantes financeiramente são os seguintes: Fortalecimento do SUAS 
(56,40%), Bolsa Família (38,14%) e Segurança Alimentar e Nutricional (4,79%). Somente 
esses três programas, representam cerca de 99,33% dos gastos com a Assistência Social. 

Assim como o PBF, os recursos do Programa Fortalecimento do SUAS também estão 
integralmente vinculados ao MDS, em especial ligados à SNAS. Os gastos com o Programa 
podem ser divididos em duas partes bem distintas: Benefícios de Prestação Continuada – BPC 
(e Renda Mensal Vitalícia (RMV) – em extinção) e outras ações relacionadas ao SUAS, como 
Serviços de Proteção Básica e Especial, Estruturação da Rede de Serviços, Funcionamento dos 
Conselhos de Assistência Social, dentre outros. 

4.4 Fiscalização dos benefícios de prestação continuada 

Em 2013 o TCU realizou levantamento no Ministério da Previdência Social, MDS e no 
INSS com o objetivo de identificar potenciais áreas de fiscalização, com foco na análise de 
riscos na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais mais relevantes (TC 
024.813/2013-3 – Acórdão 1241/2014-TCU-Plenário). Os trabalhos do levantamento foram 

O QUINTO MAIOR
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concentrados no INSS uma vez que cabe a esta entidade a concessão e manutenção do BPC. A 
estrita relação entre o Instituto e a Assistência Social ocorre devido àquele ser o responsável 
pela operacionalização (concessão e pagamento) do BPC. 

O levantamento constatou que o processo de trabalho da concessão do BPC apresenta 
fragilidades que representam riscos de ocorrência de fraudes e erros. A fragilidade reside na 
autodeclaração dos dados da renda tanto do requerente quanto dos membros do grupo familiar, 
quando não possuem comprovação de renda. Além das informações não serem completas e 
confiáveis, não há cruzamento dos dados informados com outras bases, como, por exemplo, 
com a base de dados do CadÚnico, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
informações cartorárias etc. 

Em relação às revisões dos processos de concessão do BPC, que devem ser realizados 
de dois em dois anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, o 
levantamento constatou que não estão ocorrendo. Atualmente, ocorre apenas a revisão 
determinada pelo TCU e pela Controladoria Geral da União (CGU) e originadas de possíveis 
irregularidades, e não a determinada pela LOAS, e as revisões motivadas por denúncias e 
verificação de indícios de irregularidade. Logo, como não está sendo feita a revisão regular, há 
grande possibilidade de pessoas estarem recebendo o benefício sem o devido direito. 

4.5 Riscos na sustentabilidade fiscal do bolsa família e BPC 

O BPC é considerado renda substitutiva, pois auxilia a subsistência de beneficiários 
incapazes para o exercício do trabalho, enquanto o Bolsa Família é tido como renda 
complementar, visto que atende à população em situação de pobreza, mesmo com capacidade 
laboral. No entanto, por atender também aos pobres, uma vez que o limite de renda é bem 
próximo ao dos demais benefícios associados à pobreza, é possível considerar o BPC como 
transferência de renda tal qual o PBF. 

No início de 2014, por exemplo, 3.978.478 faziam parte do grupo de beneficiários 
diretos do Benefício de Prestação Continuada – BPC (sendo que 1.827.650 são idosos e 
2.150.828 são pessoas com deficiência). Os recursos do BPC, apesar de pagos para os 
beneficiários, podem ser gastos com outros membros da família. Em relação ao Programa Bolsa 
Família, 48.174.357 pertenciam a esse grupo de beneficiários (o que representa 14.084.341 de 
famílias). 

O Programa Bolsa Família surge com a Lei 10.836/2004, a partir da unificação de 
programas sociais existentes, a citar: o Bolsa Escola, o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação, o Bolsa Alimentação e o Programa Auxílio Gás. Para identificação do público 
alvo, faz uso do Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico). 

Segundo a análise dos dados da TC 013.804/2013-8 do TCU, a partir de uma análise 
temporal do benefício, desde 2004, pode-se identificar nítidos movimentos orçamentários e 
físicos do Programa. A evolução da quantidade de famílias beneficiárias mostra três fases 
distintas: a consolidação, a estabilização e a nova expansão. De 2004 a meados de 2006, houve 
um crescimento acelerado da quantidade de beneficiários, em razão da consolidação do BF. De 
meados de 2006 a meados de 2009, viveu-se um período de estabilização, em que essa 
quantidade permaneceu em torno de 11 milhões de famílias. 

A partir de então, o PBF passou a apresentar nova expansão da base de beneficiários, 
mas a níveis de crescimento menores do que aqueles do período de consolidação. Resta saber 
até quando e quanto pode ir essa nova expansão da base de beneficiários. Essa resposta pode 
vir de indicadores que estimem, de modo razoável, o contingente de famílias a serem ainda 
identificadas e atendidas.  

Nota-se que ocorreu uma grande evolução no PBF entre 2004 e 2013, tanto no número 
de famílias alcançadas pelo programa, quanto do valor médio recebido por família. O Bolsa 
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Família, que iniciou em 2004 atendendo quase dois milhões de famílias, alcançou em junho de 
2013 cerca de 13,5 milhões de famílias, pagando benefícios no valor total de, aproximadamente, 
de R$ 2 bilhões/mês, perfazendo um total de R$ 24 bilhões por ano. 

4.6 Deficiências nos controles e na gestão de riscos 

No sentido de controlar de forma global as ações do próprio MDS, o Ministério firmou 
parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), definindo atribuições à Assessoria 
Especial de Controle Interno do MDS (AECI/MDS), alocando servidores da CGU para atuar 
junto a essa assessoria, fortalecendo o controle interno sob a responsabilidade do gestor federal. 

A fiscalização dos recursos descentralizados pelo MDS ainda é precária, conforme 
constatou o levantamento realizado pelo TCU no exercício de 2013 (TC 015.938/2013-1), 
dependendo demasiadamente dos controles sociais desempenhados pelos CAS e pela 
sociedade. Dentre as fragilidades identificadas em relação aos controles internos da SNAS e do 
FNAS, principais responsáveis pela gestão do SUAS, constatou-se: deficiência e/ou ausência 
de padronização de procedimentos, de formalização de manuais, de mapeamento de processos 
críticos e de avaliação de riscos, bem como ausência de planejamento de longo prazo quanto às 
atividades de controle. 

Quanto à Gestão de Riscos, apesar da SNAS e do FNAS já conhecerem alguns dos 
principais riscos de seus processos, não existem relatórios de análises de riscos elaborados pela 
AECI sobre as ações do Ministério. 

Por fim, cabe mencionar o papel fundamental do controle social, ou seja, Conselhos 
municipais e estaduais, em razão das deficiências ou ausências de controle institucional no 
âmbito do SUAS. O controle social é realizado pelo cidadão a partir da sua vivencia na 
comunidade, no trabalho, na escola etc. É a forma organizada que os cidadãos têm de demandar 
os órgãos de governo para o aperfeiçoamento das políticas públicas. 

O controle da gestão descentralizada de recursos será tema de maior relevância no 
próximo relatório sistêmico da Assistência Social. Existem já em curso ou programadas várias 
ações de controle sobre o tema, como: a) auditoria de conformidade nas prestações de contas 
das transferências fundo a fundo; b) auditoria operacional nas prestações de contas das 
transferências fundo a fundo; c) produção de conhecimento sobre o controle social; d) auditoria 
de eficiência dos CRAS e dos CREAS. 

Ainda em relação às deficiências no controle, pode-se citar monitoramento de auditoria 
de tecnologia da informação realizada pelo TCU que teve como objetivo avaliar, no MDS, os 
sistemas informatizados que suportam a operacionalização do Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e do pagamento dos benefícios a ele vinculados. O trabalho avaliou os 
sistemas quanto ao cumprimento da legislação aplicável, aos controles existentes para evitar a 
ocorrência de erros e fraudes, e à consistência das informações gerenciadas. Além disso, foram 
avaliadas a aplicação de boas práticas de segurança da informação, a forma de prestação de 
serviços pela Caixa (agente operador) e a gestão e controle exercidos pelo MDS. A efetividade 
do Cadastro Único, sob o ponto de vista de seus usuários, também foi analisada. 

Como principais achados de auditoria, foram identificados: a) o não atendimento a 
necessidades dos gestores municipais para utilização do CadÚnico; b) indícios de 
descumprimento da legislação aplicável; c) ocorrência de erros e indícios de fraudes; d) falhas 
de segurança da informação; e) deficiências no acompanhamento e gestão do sistema; e f) falhas 
no processo de contratação dos serviços para operacionalização do cadastro. 

Em outro Acórdão (834/2014 – TC 033.061/2010-6) o TCU identificou pagamento de 
benefícios a servidores municipais. Trata-se de tomada de contas especial autuada por força do 
Acórdão 6.031/2010-2ª Câmara mediante conversão do processo de auditoria realizada pela 
Secex/CE no município de Bela Cruz/CE (TC 016.451/2010-4), no exercício de 2009, retificado 
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pelo Acórdão 6.999/2012-2ª Câmara, por inexatidão material, em decorrência de 
irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa 
Saúde da Família – PSF, do Programa Bolsa Família – PBF, além de transferências voluntárias. 

Outra auditoria do TCU identificou também irregularidades semelhantes. Trata-se de 
tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 5.443/2011-2ª Câmara mediante 
conversão do processo de auditoria realizada pela Secex/CE no município de Várzea Alegre – 
CE (TC 028. /2010-3), no exercício de 2010, em decorrência de irregularidades verificadas na 
aplicação de recursos federais repassados, no exercício de 2009. Identificou-se a ausência de 
acompanhamento da atuação do Gestor do Programa Bolsa Família – PBF, o que deu margem 
à inclusão e permanência no referido Programa de 111 servidores da referida municipalidade 
recebendo indevidamente o benefício, tendo em vista que a renda mensal per capita desses 
servidores é maior que o valor permitido pelo § 3º do art. 2º da Lei nº 10.836/2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.824/2009.  

Outro acórdão evidenciou novas fraudes. Trata-se de tomada de contas especial autuada, 
nos termos do Acórdão 5.442/2011-TCU-2ª Câmara, por conversão do processo de auditoria 
(TC 027.408/2010-8) realizada no município de Cedro/CE com o objetivo de verificar a 
aplicação de recursos repassados para o PBF. Foi identificado pagamento de benefícios do 
Programa Bolsa-Família, em 2009 e/ou 2010, aos servidores do município de Cedro/CE cuja 
renda per capita encontra-se acima do limite estabelecido pelo Programa (R$ 140,00), conforme 
respectivos Relatório da Ficha Financeira e Relatório Analítico de Domicílios e Pessoas 
Cadastradas Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

5 Considerações finais 

Este capítulo busca sintetizar as principais análises acerca da perspectiva do modelo de 
governança e da eficiência do gasto público. Esse esforço não é trivial, pois a complexidade 
das questões econômicas sempre exige a ponderação e abrangência. Na sequência são 
apresentadas as considerações em três grandes blocos: os aspectos da governança, os aspectos 
da economia e a sustentabilidade. 

− GOVERNANÇA: 

Um modelo integrado de governança é fundamental para a resolutividade dos programas 
sociais. O referencial de governança para a condução dos programas e projetos sociais pode ter 
como luz o modelo adotado pelo TCU. Conforme sucintamente apresentado no capítulo 2 deste 
trabalho, a Corte de Contas conseguiu desenvolver uma racionalidade aplicável aos entes 
federados. O modelo estrutura os níveis de análise e desdobra-se em componentes, práticas e 
itens de controle.  

Sugere-se que o sistema de governança, desdobramento do modelo abordado, 
possibilitará uma plataforma sob a qual os diversos atores possam se organizar, interagir e 
colaborar para obter resultados na gestão. Envolve, assim, as estruturas administrativas 
(instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, documentos, etc), o fluxo 
de informações e comportamento de pessoas envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, 
no direcionamento e no monitoramento da organização. De forma simplificada, esse sistema 
pode ser assim representado (figura abaixo)  
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FIGURA 5: sistema de governança em órgãos e entidades da administração pública Figura adaptada (Referencial 

Básico de Governança – aplicável a órgãos e entidades da administração publica, TCU, Versão 2 – Brasília, 
2014) 

O sistema de governança, acima apresentado, pode ser a matriz condutora das ações de 
diversas instâncias para a eficiência do gasto. Esta, vale o destaque, carece substancialmente de 
investimentos nos controles centrais e na qualidade do serviço operacional. Os controles 
centrais precisam estabelecer mais críticas nos sistemas automatizados e mais fiscalizações 
programadas, enquanto os diversos entes que gerem a operação, carecem de maior qualidade 
da execução ao nível capilar. 

Quanto ao nível de fragmentação das ações entre os diversos entes federados, evidencia-
se nas diversas auditorias apresentadas ao longo desse trabalho que, muito embora a função 
Assistência Social tenho evoluído muito nos últimos 14 anos, a organização interna das 
instâncias federativas carece de maior alinhamento, em particular no que se refere à gestão 
tática e operacional. Ainda são muitos os casos de inconsistência de informações. Além disso, 
a grande maioria dos pequenos municípios não dispõem sequer de instâncias internas de apoio 
à governança, sequer existem auditorias internas e ouvidorias.  

Faz-se necessário estabelecer mecanismos de atuação conjunta com vistas a formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação de políticas transversais e descentralizadas. Essa 
sugestão envolve, inicialmente, a definição de instâncias de governança de políticas 
transversais7 e descentralizadas, bem como as normas e regulamentos necessários à execução 
dessas políticas. Pressupõe, também, identificar as organizações envolvidas em tais políticas e, 
em conjunto com elas, definir objetivos, indicadores e metas, além das responsabilidades de 
cada organização. 

O desafio da governança nas organizações do setor público é o de determinar quanto 
risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos e demais Stakeholders, o que significa 
prestar serviço de interesse público da melhor maneira possível (INTOSAI, 2007). O 
instrumento de governança para lidar com esse desafio é a gestão de riscos. O risco inerente 

                                                 
7 Políticas Transversais: vale dizer, em destaque, que as ações de políticas transversais e descentralizadas sob 
responsabilidade da organização sejam executadas em conformidade com o acordo estabelecido e avaliadas, 
direcionadas e monitoradas pelas instâncias internas de governança. Por fim, as informações relevantes relativas 
às políticas transversais e descentralizadas são compartilhadas e comunicadas às instâncias de governança e demais 
partes interessadas. Como resultado, espera-se que as demais organizações envolvidas em políticas transversais e 
descentralizadas reconheçam que a organização atua de forma alinhada. 
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pode ser conceituado como aquele intrínseco à atividade que está sendo realizada. Se o risco 
inerente estiver em um nível não aceitável para a organização, controles internos devem ser 
implementados pelos gestores para mitigar esses riscos. 

A ideia é a de monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim 
de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional. 
Pressupõe-se que o sistema de gestão de riscos e controle interno seja monitorado e avaliado 
pela mais alta instância interna de governança da organização, considerando aspectos como 
conformidade legal e regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da 
organização e desempenho global.  

− ECONOMIA:  

Os entes federados do Estado brasileiro têm a oportunidade de apontar uma estratégia 
de saída da crise, a qual requer uma agenda de reformas capaz de interromper a trajetória de 
aumento das despesas correntes e rever os gastos com programas ineficazes, preservando, no 
entanto, as políticas sociais efetivas, e recuperando a capacidade de investimento público, sem 
aumentar a já elevada carga tributária. Falta gestão eficiente e boas práticas de controle interno, 
portanto. Não se trata, aqui, de revelar um elemento novo para o problema de controle, mas de 
ratificar as diversas manifestações de necessidade de investimento nessa instância. 

No âmbito da economia, a estratégia passa pela aprovação de mecanismos que permitam 
o ajuste estrutural das contas estaduais e municipais, com garantia que as políticas públicas 
tenham como prioridade o atendimento das demandas sociais, e não interesses corporativos. 
Aumentos de receita, no entanto, apenas aliviam momentaneamente os problemas financeiros 
e são incompetentes para resolver o problema estrutural de aumento continuado do gasto 
público. Além do pagamento da dívida pública, herança do descontrole fiscal do passado, os 
principais gargalos são os gastos com pessoal e previdência, e são necessárias reformas que 
assegurem que o aumento dessas despesas seja compatível com o crescimento da economia.  

Os limites para despesa com pessoal poderiam incluir todos os benefícios pagos aos 
servidores, incluindo terceirizados. Para aqueles que tenham ultrapassado os limites de pessoal 
da LRF, a legislação para o reenquadramento deveria se sobrepor às demais, na forma de uma 
Emenda Constitucional, e permitir uma estratégia de ajuste mais adequada às dificuldades 
específicas de cada ente.  

Aumentos da folha salarial e quaisquer benefícios ficariam suspensos até o 
reenquadramento. Nos casos mais graves, novas regulamentações deveriam permitir a redução 
da jornada de trabalho com o ajuste proporcional dos salários, a extinção de órgãos e a dispensa 
de pessoal celetista, sempre de acordo com critérios meritocráticos e impessoais que preservem 
os setores mais produtivos.  

As regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos deveriam prever idade 
mínima com igualdade entre gêneros e carreiras, com regra de transição, além da revisão dos 
critérios que permitem o acúmulo de benefícios, como no caso de pensões. Além disso, o regime 
de previdência dos servidores públicos deveria convergir para o regime geral da previdência 
social (RGPS).  

Mecanismos mais ágeis para a desmobilização de ativos permitiriam a redução do 
endividamento, ao invés do simples alongamento ou novo refinanciamento com a União. Neste 
caso, seria benéfica a existência de linhas de financiamento para antecipação de receitas de 
privatização ou para a venda de imóveis do setor público, mediante apresentação destas 
garantias reais.  

Por fim, existe, atualmente, uma multiplicidade de critérios contábeis adotados pelos 
diversos governos estaduais, prejudicando a análise fiscal precisa da situação de cada caso. 
Alguns estados descontam os investimentos do cálculo do resultado primário, outros não 
contabilizam aportes à previdência nos gastos de pessoal, apresentando índices irrealmente 
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baixos enquanto não conseguem sequer pagar em dia a folha de salários. Rendas transitórias, 
como royalties, ou vinculadas, são utilizadas na estatística das receitas destinadas a limitar 
gastos com pessoal, sendo que, por força de lei, não podem ser destinadas para tal aplicação.  

− SUSTENTABILIDADE: 

Os relatórios do TCU oriundos dos Acórdãos em estudo, apresentam questões que 
merecem atenção especial dos gestores, quais sejam: a) a falhas na concessão e revisão da rede 
privada da assistência social; b) a deficiências no processo de concessão e revisão dos 
benefícios de prestação continuada (BPC); e c) a risco atinente à sustentabilidade fiscal dos 
programas de transferência de renda (BPC e Programa Bolsa Família). 

Faz-se necessário o desenvolvimento de maior capacitação nacional do MDS junto aos 
entes federados, enfatizando reduzir o número de inconsistências no Cadastro Único, tais como: 
preenchimento do CEP e endereço, preenchimento do nome e do número de CPF do 
entrevistador; não-cadastramento dos registros que não cumprem as regras mínimas para 
preenchimento dos documentos; identificação com mais acurácia as pessoas com número de 
CPF e título de eleitor Inválido ou em duplicidade; revisão dos registros de indivíduos com as 
informações do CadÚnico em desacordo as informações da base do CPF da Receita Federal; 
revisão das famílias identificadas com indício de renda per capita superior ao limite do 
Programa Bolsa Família.  

No que tange ao processo de concessão e revisão dos benefícios de prestação continuada 
(BPC), auditoria operacional realizada pelo Tribunal entre 2008 e 2009 revelou uma série de 
fragilidades, emitindo diversas recomendações e determinações mediante o Acórdão 668/2009-
Plenário. Esse monitoramento continua até o presente momento, bem assim algumas das 
respectivas falhas. Além disso, levantamento realizado desde 2013 (e em constante 
acompanhamento) pelo Tribunal no Ministério da Previdência Social, no MDS e no INSS 
detectou risco de fraude no processo de concessão do BPC, considerando a auto declaração de 
renda do beneficiário quando não possuem comprovação de renda, somada à deficiência na 
realização de cruzamento de dados de outras bases. Esses dois pontos levantados representam 
um enorme risco de pessoas estarem recebendo o benefício sem o devido direito.  

Chama-se a atenção para a questão levantada no Relatório Sistêmico atinente 
apresentado pela SecexPrevidência, os dispêndios com esses dois benefícios representaram 
1,15% do PIB em 2013 (em acompanhamento contínuo). No início de 2014, 3.978.478 faziam 
parte do grupo de beneficiários diretos do Benefício de Prestação Continuada – BPC (sendo 
que 1.827.650 são idosos e 2.150.828 são pessoas com deficiência). Em relação ao Programa 
Bolsa Família, 48.174.357 pertenciam a esse grupo de beneficiários (o que representa 
14.084.341 de famílias). Com relação ao BPC, além do aumento anual verificado no número 
de beneficiários e do valor do benefício, há ainda o problema da judicialização do benefício, 
pois seus critérios de elegibilidade são constantemente objeto de questionamento. 

Enfim, esses aspectos analíticos, aparentemente isolados, convergem para algumas 
importantes reflexões: i. os órgãos centrais e regionais de supervisão e controle podem e devem 
ampliar a sua capacidade de análise e de monitoramento e avaliação; ii. há necessidade 
premente de ampliação e fortalecimento da capacidade instalada do setor de auditoria do 
CadÚnico; iii. já houve ganhos expressivos na gestão do modelo do PBF e outros advirão do 
aperfeiçoamento da gestão, que compõe o panorama do médio prazo; e iv. é fundamental a 
potencialização de grupos de coordenação entre o MDS, a Caixa e os gestores municipais e 
estaduais, estabelecendo mais oportunidade de intercâmbio de boas práticas, padronização de 
ações e controle. 

A manutenção dos programas e políticas públicas, nesse contexto de incertezas, precisa 
estar alinhado à eficiência do gasto e a melhor gestão gerencial. Ainda, a programação 
orçamentária deve estar ajustada às projeções da atividade econômica. Nessa esteira, a gestão 
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de todos os entes federados precisa atentar para a redução das despesas, ampliação da 
arrecadação, ampliação do controle da eficiência do gasto e maior ordenamento integrado dos 
diversos atores na coordenação dos programas, em particular do PBF.  

Os ganhos sociais não podem desaparecer em razão das crises econômicas. A 
responsabilidade fiscal é a primeira diretriz para a construção dos orçamentos públicos e serve 
como esteio para as programações orçamentárias presentes e futuras. 
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