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Apresenta-se a primeira edição da Lista de Alto Risco (LAR) da Administração 
Pública federal, elaborada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao assumir a Presidência desta Corte de Contas, firmei compromisso para que as ações 
de controle externo fossem norteadas pelo bom uso do dinheiro público e para que as fis-
calizações estivessem focadas na racionalização e eficiência, em fazer mais com menos.

Nesse contexto, entrego este documento, em que são apresentadas as áreas da Ad-
ministração Pública federal em que o TCU identificou riscos que podem comprometer 
tanto a qualidade dos serviços ofertados pelo governo quanto a eficácia das políticas 
públicas. Esses riscos representam problemas crônicos do país, sobre os quais o Tribunal 
já realizou diversas ações, mas não observou progresso satisfatório para sua solução.

Nesta primeira publicação, foram consolidadas 29 áreas que representam um alto 
risco, por vulnerabilidade a fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou 
necessidade de mudanças profundas para que os objetivos das políticas públicas 
possam ser cumpridos. A definição dos temas levou em consideração trabalhos 
realizados pelo Tribunal nos últimos cinco anos que se encaixavam nos critérios 
estabelecidos para classificação de alto risco.

Além de temas considerados de alto risco, pela relevância e pelo impacto social 
– saúde, educação, transporte, benefício assistencial e contratação pública –, fo-
ram incluídos outros importantes desafios enfrentados pela nação que merecem 
atenção contínua desta Casa, como qualidade e transparência dos dados gover-
namentais informatizados, segurança cibernética, gestão de obras paralisadas e 
efetividade das políticas públicas de inovação, dentre outros.

Para cada área identificada, o documento descreve os problemas verificados, aponta 
o que precisa ser feito para sua correção, apresenta o motivo que levou o tema a ser 
considerado de alto risco e traz decisões recentes do TCU sobre o assunto.

APRESENTAÇÃO DA PRESIDENTE



O relatório é essencial para que o Tribunal possa planejar suas ações de controle exter-
no, considerando os maiores riscos que afligem a nação, e monitorá-las continuamente, 
comunicando ao Congresso Nacional e à sociedade os progressos observados, pelo 
menos, a cada dois anos.

As unidades técnicas do TCU realizaram atualização desses riscos nos meses de abril e 
maio desse ano. O propósito foi verificar se houve alguma alteração desde a realização 
dos trabalhos que identificaram tais riscos até a entrega da lista ao Congresso Nacional. 

A partir de março de 2023, as unidades técnicas realizarão monitoramentos a cada 
novo plano de controle externo, com periodicidade bianual, que darão origem às pró-
ximas edições da LAR. Ao final de cada gestão, a presidência desta Corte de Contas 
poderá apresentá-las ao Congresso Nacional, demonstrando os progressos identifi-
cados pelo TCU, em relação aos riscos identificados na edição anterior. Nas próximas 
edições, será possível incluir outras áreas que demandam atenção.

APRESENTO O 
PRESENTE DOCUMENTO 
AO CONGRESSO NACIONAL, 
COM O COMPROMISSO DE QUE 
OS RISCOS IDENTIFICADOS 
SEJAM MONITORADOS, DE 
MODO CONTÍNUO, PELO 
TRIBUNAL. ESPERA-SE QUE O 
TRABALHO CONTRIBUA PARA 
O APRIMORAMENTO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS E QUE, 
JUNTOS, POSSAMOS MELHORAR 
A VIDA DE CADA BRASILEIRO.

MINISTRA
ANA ARRAES

 
Presidente do Tribunal

de Contas da União



O QUE O TCU ENCONTROU

O TCU apontou 29 áreas que representam um alto risco para a Administração 
Pública federal, devido a vulnerabilidade a fraude, desperdício, abuso de autori-
dade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas para que os objetivos 
das políticas públicas sejam cumpridos.

As áreas foram selecionadas a partir de trabalhos realizados pelo Tribunal, nos últi-
mos cinco anos, em que foram identificados problemas crônicos e de grande impacto 
para os quais os gestores responsáveis não apresentaram soluções efetivas.

Os primeiros temas da lista mostram: risco de realização de pagamento, na área de 
pessoal, e concessão de benefício assistencial indevidos; dificuldade de identificação do 
público-alvo e demora na concessão de benefício assistencial administrado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), principalmente pelo alto número de ações judiciais.

Na área fiscal, os riscos envolvem a governança e gestão das renúncias de receitas 
tributárias. Foram identificadas fragilidades que impedem a plena fiscalização da 
Administração Tributária e deficiências nas cobranças dos contenciosos tributários 
– tributos questionados pelo contribuinte.

Além disso, a lista aponta que as regras fiscais estabelecidas na Constituição fe-
deral e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não têm sido efetivas para prevenir o 
desequilíbrio entre receitas e despesas do governo, dar sustentabilidade à dívida 
pública e garantir credibilidade perante os credores.

Na área do desenvolvimento regional, o Tribunal identificou problemas de formu-
lação, execução e monitoramento das políticas públicas, o que traz prejuízos ao 
objetivo fundamental de redução das desigualdades sociais e regionais, estabe-
lecido na Constituição federal.



Na gestão administrativa, o TCU identificou problemas na confiabilidade e qualidade 
de dados para tomada de decisão e fragilidades que comprometem a segurança 
da informação nos sistemas utilizados pelo governo federal. Também foram rela-
cionados riscos que comprometem a boa gestão dos imóveis federais, governança 
territorial e fundiária e gestão e integridade das contratações.

Nas áreas de infraestrutura e meio ambiente, a lista mostra problemas relacionados a 
gestão de obras paralisadas, planejamento e priorização da integração dos diversos 
tipos de transportes, regulação e fiscalização do transporte rodoviário e ferroviário, 
fornecimento e tarifação de energia elétrica e combate ao desmatamento ilegal.

Em educação e saúde, destacam-se os riscos que comprometem a sustentabilidade 
e o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como equidade no acesso à 
educação de qualidade.

O relatório traz, ainda, outros temas em que foram identificados riscos que podem 
impactar a efetividade das políticas públicas, demandando, portanto, atenção con-
tínua do Tribunal, ao longo do próximo plano de controle externo.



Credibilidade 
das informações 
do Sistema 
Tributário Federal

Tempestividade 
e focalização 
dos benefícios 
assistenciais

Sustentabilidade 
tarifária de 
energia elétrica

Eficiência da 
cobrança e do 
contencioso 
tributários

Gestão de benefícios 
administrados pelo 
Instituto Nacional do 
Seguro Social

Sustentabilidade 
do suprimento de 
energia elétrica

Desenvolvimento 
regional

Cumprimento 
das regras fiscais

Segurança hídrica

Efetividade das 
políticas públicas 
de inovação

Transparência 
e efetividade 
das renúncias 
tributárias

Sustentabilidade do 
mercado de refino, 
derivados e gás

36

20

5444

28

Critérios 
para ingresso e 
saída da lista de 
alto risco

12

62

40

24

58

Conformidade 
dos pagamentos 
de pessoal e 
benefícios sociais

16

50

32

66

LISTA DE 
TEMAS NO
ALTO 
RISCO

Sustentabilidade 
empresarial, 
investimentos e 
integridade da 
Petrobras

70



Gestão do 
patrimônio 
imobiliário 
público federal

Regulação e 
fiscalização 
dos transportes 
rodoviário e 
ferroviário

Governança 
territorial e 
fundiária

Transparência 
dos dados e das 
informações 
sobre políticas de 
infraestrutura urbana

Qualidade, 
compartilhamento 
e transparência 
dos dados 
governamentais

Estruturação da 
Agência Nacional 
de Mineração

Sistema Único de 
Saúde: acesso e 
sustentabilidade

Gestão das obras 
paralisadas

Segurança da 
informação 
e segurança 
cibernética

Atuação da Codevasf 
na execução de recursos 
originados de emendas 
parlamentares

Equidade no acesso 
à educação

Planejamento 
e priorização 
da integração 
multimodal nos 
transportes

Controle do 
desmatamento 
ilegal

Efetividade dos 
compromissos acordados 
com a Anatel em 
instrumentos regulatórios

Gestão e 
integridade nas 
contratações 
públicas

104

88

122

80

112

96

134

76

108

92

128

84

118

100

140
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CRITÉRIOS PARA 
INGRESSO E SAÍDA DA 

LISTA DE ALTO RISCO

O Tribunal utilizou alguns critérios de seleção para determinar quais temas deve-
riam ser considerados de alto risco. Este documento consolida 29 áreas da Admi-
nistração Pública federal em que foram identificados riscos que podem compro-
meter a efetividade das políticas públicas.

A cada dois anos, no início de cada plano de controle externo, o Tribunal reali-
zará monitoramentos nos temas listados, para verificar os que ainda demandam 
atenção do TCU e os que podem ser excluídos do documento, devido ao não 
progresso das irregularidades identificadas ou à adoção de medidas corretivas. 
Nesse período, também será possível incluir outros temas identificados pelo Tri-
bunal como de alto risco.

CRITÉRIOS PARA ENTRAR NA LISTA

Os problemas identificados devem ter sido fiscalizados pelo TCU nos últimos cinco 
anos e estar relacionados a programa, política ou ação governamental de importância 
nacional; ou à função gerencial essencial para a sociedade e transparência pública.
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Nas áreas em que o TCU encontrou riscos, foram selecionados, para integrar a lista, 
temas que afetam mais de um milhão de pessoas ou envolvem valores superiores a R$ 1 
bilhão, cujos riscos podem trazer grande prejuízo para a saúde; a educação; o meio-am-
biente; a prestação de serviços; a segurança nacional; a defesa nacional; o crescimento 
econômico; o direito de privacidade ou do cidadão; a confiabilidade dos dados para to-
mada de decisão; a confiança no governo; e a confidencialidade das informações.

Antes de classificar um tema como de alto risco, o Tribunal avaliou as medidas cor-
retivas planejadas ou já em implementação pelas organizações. Foram desconsi-
deradas as áreas em que se verificaram ações saneadoras efetivas ou evolução 
significativa na resolução dos problemas identificados.

CRITÉRIOS PARA SAIR DA LISTA

A lista será revisada a cada dois anos, no início de cada plano de controle externo, para 
fins de atualização dos riscos. A retirada de um tema da lista obedecerá aos seguintes 
parâmetros, que serão avaliados em monitoramentos futuros realizados pelo TCU:

	Ð comprometimento da gestão – os problemas apontados possuem res-
ponsáveis formalmente nomeados na alta gestão (nível de diretoria – acima 
ou equivalente). A responsabilidade deve ser atribuída a cargo/função da alta 
gestão e não a departamento da organização que gere o objeto de alto risco. 
O agente responsável será o supervisor das atividades e entregas da equipe 
designada para tratamento dos problemas;

	Ð capacidade de solução – os problemas apontados possuem equipe(s) 
formalmente designada(s) para solucioná-los e previsão de recursos orça-
mentários e financeiros;

	Ð plano de ação – os problemas apontados possuem plano de ação forma-
lizado, com ações, produtos, responsáveis, recursos e datas discriminados. 
A existência deste item engloba a existência do anterior;

	Ð monitoramento – a implementação de medidas corretivas é monitora-
da pela alta gestão da organização (diretoria – acima ou equivalente – ou 
conselho de administração), com envio periódico de relatório gerencial ou 
alimentação de sistema de informação próprio do órgão; e

	Ð demonstração de progresso – a execução das ações previstas no plano 
de ação já apresenta produtos significativos, com comprovação evidenciada.
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CRITÉRIOS PARA INGRESSO E SAÍDA DA LISTA DE ALTO RISCO 

Problemas já fiscalizados pelo TCU, 
relacionados a:

 

Temas que afetam mais de um 
milhão de pessoas ou envolvem 
valores superiores a

R$ 1 bilhão 

Possível prejuízo 

Não foram consideradas 
áreas em que se verificaram 
ações saneadoras efetivas 

ou evolução significativa na 
resolução dos problemas 

identificados 







 

CRITÉRIOS PARA INGRESSO
 Comprometimento da gestão 

Capacidade de solução 

Plano de ação formalizado 

Monitoramento das medidas 
corretivas 

Demonstração de progresso











 

CRITÉRIOS PARA SAÍDA

Programa, 
política ou ação 
governamental
de importância 

nacional

Função
gerencial 

essencial para
a sociedade e 
transparência 

pública

 Saúde
 Educação
 Meio-ambiente
 Prestação de serviços
 Segurança nacional
 Defesa nacional
 Crescimento econômico
 Direito de privacidade

ou do cidadão
 Confiabilidade dos 

dados para tomada de 
decisão

 Confiança no governo
 Confidencialidade

das informações

Monitoramento nos riscos pelo TCU 
a cada 2 anos, para revisão da lista  
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Em 2020, o Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu a correção de 14.993 
irregularidades em folhas de pagamento da esfera federal, evitando, 
assim, que, anualmente, R$ 386 milhões fossem indevidamente dispendidos. O Tri-
bunal também constatou o registro indevido de 2.460.138 de pagamentos 
de benefícios sociais. Estima-se que o prejuízo anual decorrente das irregula-
ridades identificadas seja da ordem de R$ 5,65 bilhões. Entre as principais causas 
para os problemas estão: baixa confiabilidade das informações que respaldam esses 
pagamentos e deficiências nos sistemas de informação que as contêm.

CONFORMIDADE DOS 
PAGAMENTOS DE PESSOAL 

E BENEFÍCIOS SOCIAIS
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O TCU acompanha, desde 2015, aspectos da gestão das folhas de pagamento de 
organizações públicas federais, a partir de cruzamentos de bases dados. Em 2020, 
o Tribunal acompanhou a atuação de 603 órgãos e entidades da Administração 
Pública federal na apuração de situações irregulares na gestão de pagamentos 
efetuados a mais de 2,6 milhões de indivíduos. Os recursos fiscalizados superaram 
R$ 27 bilhões ao mês.

Foram corrigidas situações ilegais refletidas em, cerca de, 15 mil indícios de irre-
gularidades, o que gerou economia anual aos cofres públicos de R$ 386 milhões. 
Além disso, outros 176.329 indícios de irregularidades prosseguiram em processa-
mento, pois suas apurações não foram concluídas ou validadas até o encerramento 
da fiscalização. Considerando a taxa de sucesso observada nos tipos de indícios 
que proporcionam benefício financeiro direto, as irregularidades em apuração têm 
o potencial de gerar, cerca de, R$ 1,9 bilhão de economia ao ano.

As políticas públicas relacionadas aos benefícios sociais (assistência social, previ-
dência social e trabalho) alcançaram um total de 115 milhões de pessoas em 2020. 
O TCU identificou 2.460.138 pagamentos indevidos, com prejuízo estimado em R$ 
5,65 bilhões. Entre 2018 e 2020, foram registrados 3.657.536 pagamentos indevi-
dos no somatório dessas três áreas. O prejuízo estimado é de pouco mais de R$ 13 
bilhões, sendo R$ 5,86 bilhões na área de previdência, R$ 6,81 bilhões na área de 
assistência e R$ 413 milhões na área de trabalho.

Entre as principais causas para ocorrência de pagamentos indevidos em folha de 
pessoal e benefícios sociais, estão:

	Ð baixa confiabilidade das informações utilizadas para identificar os beneficiá-
rios e calcular os valores devidos;

	Ð falta de acesso sistematizado, por parte dos responsáveis pela execução dos 
serviços necessários à operacionalização dos pagamentos, ao conjunto de 
informações necessárias à validação e qualificação de suas bases de dados, 
o que dificulta a identificação de inconsistências nos registros de beneficiá-
rios e valores; e

	Ð incapacidade do Conecta gov.br – programa que promove troca automática 
e segura de informações entre sistemas para que o cidadão não tenha que 
reapresentar informações que o governo já possua – em promover a integra-
ção dos dados, conforme pretendido pelo governo federal.
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POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

De acordo com o Tesouro Nacional, as despesas primárias com pessoal e encargos 
sociais do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) 
dobraram entre os exercícios de 2009 e 2019: de pouco mais de R$ 153 bilhões, 
superaram R$ 313 bilhões pagos ao ano. Por sua vez, são pagos R$ 1,13 trilhão por 
ano em benefícios sociais na área de previdência, assistência e trabalho. Assim, 
pequenos percentuais de erros evitáveis podem gerar bilhões de reais de prejuízo 
todos os anos, tanto em pagamento de pessoal quanto de benefícios sociais.

O TCU fiscalizou esses pagamentos sistematicamente, em cada exercício, e cons-
tatou problemas crônicos na qualidade dos dados necessários para a tomada de 
decisão. Inconsistências e problemas de acesso e usabilidade nos sistemas também 
são recorrentemente apontados.

Os prejuízos financeiros ocorridos anualmente com pagamentos indevidos têm po-
tencial de interferir no equilíbrio fiscal do país, na confiança dos cidadãos no governo, 
além de gerar custos extras com processos administrativos e judiciais destinados ao 
seu ressarcimento. No caso de benefícios sociais, os valores deixam de ser destina-
dos aos beneficiários previstos em lei. A combinação desses fatores e complexidade 
das medidas a serem empreendidas para solução dos problemas constatados tornam 
esses pagamentos um alto risco para a Administração Pública federal.

O QUE PRECISA SER FEITO

O TCU determinou que o governo federal, nos três Poderes, desenvolva conjunto de 
ações destinadas a qualificar e integrar suas bases de dados e forneça informações 
necessárias para identificação de inconsistências em folhas de pessoal e benefícios 
sociais. Para minimização de prejuízos já identificados, o TCU deliberou que fossem 
promovidas ações de ressarcimento de valores pagos indevidamente. A expecta-
tiva é de que a adoção das medidas sugeridas possa promover uma economia de, 
aproximadamente, R$ 10,8 bilhões ao ano.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.768/2020, 2.962/2020, 4.073/2020 e 1.055/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2768%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2962%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4073%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1055%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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IMPACTO

CONFORMIDADE DOS PAGAMENTOS DE PESSOAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

NÚMEROS

As despesas com pessoal e encargos sociais 
dobraram entre 2009 e 2019



2.460.138
pagamentos indevidos nas áreas de assistência 
social, previdência social e trabalho em 2020



PROBLEMAS

Baixa confiabilidade das 
informações que respaldam 
esses pagamentos 

Deficiências nos sistemas de 
informação 

Ausência de integração de 
dados do “conecta.gov.br”







R$ 153
bilhões

/ano

R$ 313
bilhões

/ano

Prejuízo estimado de R$ 5,65 bilhões/ano

14.993
irregularidades encontradas pelo TCU em folhas 
de pagamento em 2020



Economia de R$ 386 milhões/ano

176.329
indícios de irregularidades em folhas de 
pagamento em processamento



Economia potencial de R$ 1,9 bilhão/ano

 

 R$ 1,13 trilhão
no orçamento anual em
benefícios sociais
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou deficiências na gestão dos princi-
pais benefícios assistenciais custeados com recursos federais. Essa falha 
na gestão dificulta o acesso de milhões de pessoas e famílias a esses recursos, essenciais 
para a promoção da inclusão social e, em tempos de crise, para a própria sobrevivência.

As falhas materializam-se, principalmente, de duas formas: demora no processo 
de concessão e problemas de focalização (segmentação e alcance do públi-
co-alvo). Elas afetam os dois principais benefícios sociais custeados com recursos 
federais: o Programa Auxílio Brasil (PAB), que substituiu o Programa Bolsa Família 
(PBF), em dezembro de 2021; e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O tempo médio de concessão do BPC para pessoas com deficiência aumentou de 
78 dias, em 2015, para 311 dias, em 2020. O prazo normativo previsto é de 45 
dias. As principais causas para esse atraso estão na fase de análise administrativa:

TEMPESTIVIDADE 
E FOCALIZAÇÃO 

DOS BENEFÍCIOS 
ASSISTENCIAIS
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	Ð excesso de exigências cadastrais do Cadastro Único (CadÚnico) – conjunto 
de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e ex-
trema pobreza;

	Ð inadequação na ordem de procedimentos – avaliação social antes da perí-
cia médica; e

	Ð insuficiência de pessoal.

Além disso, o elevado grau de judicialização torna a concessão do BPC ainda mais 
demorada. As principais razões para judicialização são a demora na fase adminis-
trativa e o não atendimento dos critérios para acessar os benefícios.

Em janeiro de 2021, havia uma fila de 1,34 milhão de famílias sem benefício à espera 
do recebimento do bolsa família. A principal causa para o problema foi a restrição 
orçamentária ocorrida a partir de junho de 2019.

Em relação ao PBF, embora fosse um programa elogiado pelo alcance, durante o 
auxílio emergencial, foram identificadas concessões indevidas a 8,2 milhões de 
pessoas e a 6,5 milhões de mulheres provedoras de famílias monoparentais. A si-
tuação decorre, entre outros fatores, de insuficiência de controles sobre critérios 
legais referentes à composição familiar e inconsistências no cadastro de benefícios 
assistenciais. Cabe observar que o PAB ampliou significativamente o público bene-
ficiário, sendo necessário acompanhar sua focalização (segmentação e alcance).

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Tanto o BPC, destinado a idosos ou pessoas com deficiência, quanto o PAB, cujo 
público são as famílias abaixo das linhas de pobreza e extrema pobreza, afetam 
diretamente milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O orçamento previsto para os dois benefícios, em 2022, está em torno de R$ 160 
bilhões, com impacto na vida de 4,8 milhões de beneficiários (BPC) e 17,56 milhões 
de famílias (PAB). Desta forma, problemas nesses benefícios têm alto impacto 
social e financeiro.
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O atraso na concessão tem se agravado nos últimos anos. No caso do BPC, 422 mil be-
nefícios aguardavam análise em outubro de 2020. Já no Bolsa Família, o problema surgiu 
em 2019 e afetou mais de um milhão de famílias. A expectativa era de que esse problema 
fosse solucionado com a criação do Auxílio Brasil, o que ainda precisa ser avaliado.

O QUE PRECISA SER FEITO

O TCU indicou a necessidade de aperfeiçoar procedimentos específicos na ava-
liação social e nos procedimentos de requisição do BPC, para diminuir atrasos na 
concessão. O Tribunal sugeriu, ainda, que fossem promovidas soluções para reduzir 
a quantidade de ações judiciais em situações identificadas na fiscalização.

O órgão também determinou aos gestores a implementação de controles que re-
duzam a ocorrência das inconsistências relacionadas à focalização dos benefícios 
assistenciais apontadas nos relatórios, apresentação de medidas que mitiguem as 
fragilidades nos critérios de autodeclaração familiar e revisão dos benefícios com 
indícios de irregularidade.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.435/2020, 2.298/2021, 2.334/2021 e 3.142/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1435%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2298%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2334%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3142%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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TEMPESTIVIDADE E FOCALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

R$ 160 bilhões
Orçamento PAB/BPC para 2022

BPC

O tempo médio de concessão do 
BPC para pessoas com deficiência 
aumentou para

311 dias em 2020
enquanto o prazo normativo previsto 
é de 45 dias 

Fila de 422 mil benefícios para 
analisar (out/2020)





BOLSA FAMÍLIA (PBF) /AUXÍLIO 
BRASIL (PAB)

Fila de 

1,34 milhão
de famílias a espera dos benefícios 
no PBF em jan/2021 



AUXÍLIO EMERGENCIAL →
POSSÍVEIS CONCESSÕES 
INDEVIDAS A

8,2 milhões
de pessoas 

6,5 milhões
de mulheres
provedoras de famílias
monoparentais





NÚMEROS
 BPC

Excesso de exigências
cadastrais do CadÚnico;  

Inadequação na ordem
de procedimentos 

Insuficiência de pessoal 



PBF/PAB

Restrição orçamentária ocorrida
a partir de junho de 2019 

Insuficiência de controles
sobre critérios legais de 
composição familiar 

Inconsistências no cadastro
de benefícios assistenciais.











CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que mais de 11% dos 34 milhões 
de benefícios pagos mensalmente pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), em 2017, foram concedidos judicialmente; e que o tempo para 
concessão dos benefícios administrados pelo INSS excede o prazo legal.

Essas constatações sugerem ineficiências na gestão de benefícios previdenciários e 
assistenciais, cujas despesas anuais são de aproximadamente R$ 700 bilhões. Além 
disso, há potencial de restrição do direito de segurados e beneficiários da previdência 
e assistência social, que representam mais de 100 milhões de pessoas.

Em relação à judicialização dos benefícios do INSS, entre 2018 e 2021, o TCU apurou 
que, do total anual de R$ 609 bilhões em despesas com benefícios previdenciá-

GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
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INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL
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rios e assistenciais, R$ 92 bilhões (15,1%) foram pagos por decisão judicial. 
O elevado nível de concessões judiciais gera desperdício de recursos, devido aos 
seguintes fatores:

	Ð duplicação das ações do Estado;

	Ð custo mais elevado do processo judicial, que chega a ser quatro vezes mais 
caro do que o do processo administrativo; e

	Ð custo mais elevado da perícia médica judicial. Na esfera estadual, é mais 
que o dobro do custo de uma perícia administrativa; na esfera federal, o 
custo é 1,6 maior.

A judicialização dos conflitos relativos aos benefícios concedidos pelo INSS tem 
custo operacional estimado em R$ 4,7 bilhões. Esse valor corresponde a 24% do 
custo operacional total dos órgãos envolvidos. As fiscalizações apontaram como 
principais causas da judicialização:

	Ð incentivos processuais à litigância;

	Ð demora no processo administrativo;

	Ð divergência de entendimento entre o Judiciário e INSS;

	Ð defesa inadequada da União;

	Ð problemas e lacunas na legislação;

	Ð erro do INSS na análise administrativa do benefício; e

	Ð falta de integração entre sistemas de informação do INSS, do Conselho de 
Recursos da Previdência Social (CRPS) e dos órgãos do Judiciário.

No que se refere às filas no INSS, em 2020, o TCU verificou que o tempo médio de 
análise de requerimentos de benefícios é extremamente superior aos prazos es-
tabelecidos pela legislação: mais de 100 dias para benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) sem relação com incapacidade; aproximadamente 45 
dias para benefícios do RGPS relacionados à incapacidade; mais de 200 dias para 
benefícios assistenciais do Benefício de Prestação Continuada (BPC), caso em que 
a legislação estabelece prazo máximo de 45 dias. O TCU apontou, ainda, que os 
indicadores adotados pela autarquia não possibilitam monitorar adequadamente o 
cumprimento do prazo estabelecido na legislação.
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POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O público-alvo dos benefícios operados pelo INSS engloba, cerca de, 52% da popu-
lação brasileira e, em torno de, 48% da despesa primária da União. Ineficiências na 
gestão desses benefícios podem afetar negativamente a vida de dezenas de milhões 
de pessoas e gerar desperdícios vultuosos de recursos.

A informatização dos requerimentos de benefícios do INSS, a partir de 2017, aumen-
tou a velocidade de entrada de requerimentos, que excederam a capacidade de pro-
cessamento da autarquia. A elevação do estoque de benefícios a serem analisados 
aumenta o risco de recursos administrativos e ações judiciais. A situação tornou-se 
um problema crônico.

A gestão dos benefícios administrados pelo INSS inclui centenas de serviços pres-
tados aos cidadãos, cujas atividades envolvem a atuação, em diferentes momentos, 
do INSS, da Secretaria da Previdência, do CRPS, da Procuradoria-Geral Federal, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário. O elevado impacto, 
social e financeiro, que pode advir de ineficiências no sistema e a grande quantidade 
de instituições envolvidas para a solução dos problemas tornam essas constatações 
um alto risco para a Administração Pública federal.

O QUE PRECISA SER FEITO

O TCU deliberou que os órgãos envolvidos registrem e sistematizem, em banco de 
dados, informações relativas à tempestividade da concessão e judicialização de 
benefícios e deem transparência a elas. Também é preciso aumentar a integração 
e comunicação entre órgãos. Tais medidas têm o condão de reduzir as divergências 
de entendimento sobre o tema; a demora, na análise de benefícios; e a duplicação 
de esforços, para tratar os mesmos processos.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.894/2018, 2.960/2019, 2.768/2020 e 1.609/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2894%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2960%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2768%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1609/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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IMPACTO

100 milhões
de segurados e beneficiários

GESTÃO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROBLEMAS

TEMPO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 
ULTRAPASSA O PRAZO LEGAL DE 45 DIAS

Mais de 100 dias para benefícios do RGPS não 
relacionados à incapacidade 

Mais de 200 dias para benefícios do BPC 

Ausência de indicadores que monitorem 
adequadamente o prazo legal no INSS 







11% DOS 34 MILHÕES DE BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS MENSALMENTE FOI POR
VIA JUDICIAL EM 2017

R$ 92 bilhões
foram pagos por decisão judicial (15,1% do total pago) 

4x mais caro
que a via administrativa  

Custo operacional estimado em

R$ 4,7 bilhões
com judicialização
(24% do custo operacional total dos órgãos envolvidos) 

Algumas causas:

 Ineficiências e erros no processo 
administrativo

 Problemas e lacunas na legislação 

 Divergências entre Judiciário, Conselho de 
Recursos da Previdência Social (CRPS) e 
INSS e falta de integração entre seus 
sistemas  

 Defesa inadequada da União 

 Incentivos processuais à litigância 
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Trabalhos do Tribunal de Contas da União (TCU) apontam que, apesar do cumprimen-
to das regras fiscais, ainda permanecem desafios para garantir a retomada 
do equilíbrio fiscal, condição essencial para assegurar trajetória sustentável da dívida 
pública e manutenção da capacidade do Estado de implementar políticas públicas. 

No passado recente, a adoção de práticas que se afastaram dos pressupostos da 
gestão fiscal responsável afetou sobremaneira as condições de sustentabilidade do 
endividamento público, ensejando ajustes estruturais, com destaque para o Novo 
Regime Fiscal, também conhecido como teto de gastos.

Embora os dispositivos constitucionais e legais estejam sendo cumpridos, alguns in-
dicadores das contas públicas ainda preocupam: deficits primários desde 2014; níveis 
elevados da dívida pública, afetando as despesas com juros e a percepção do risco-
-país; renúncias de receitas com impacto significativo sobre a arrecadação tributária; 

CUMPRIMENTO DAS 
REGRAS FISCAIS
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pressão das despesas obrigatórias, mesmo com os limites impostos pelo Novo Regime 
Fiscal (EC 95/2016), impondo restrições às despesas discricionárias, sobretudo com 
investimentos e manutenção da capacidade operacional do governo federal.

O TCU apontou que o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas 
à inflação registrada no ano anterior, não tem sido capaz de conter o aumento real 
das despesas obrigatórias, como pessoal e previdência. A redução das despesas 
discricionárias no orçamento aprovado, em relação aos exercícios an-
teriores, pode comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais 
para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos.

O TCU identificou situações que caracterizam tentativas de contornar as restrições im-
postas pelo Teto de Gastos, como a capitalização de empresas estatais para terceirizar a 
execução de despesas típicas da Administração direta; e a realização de despesas sem 
previsão orçamentária ou além dos limites autorizados pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

Apesar do cumprimento da regra de ouro ao longo dos últimos anos, recorrendo-se de 
forma inédita em 2019 a operações de crédito condicionadas à aprovação por maioria 
absoluta do Congresso Nacional, o normativo não tem impedido o governo de contrair 
dívidas para custear despesas correntes, utilizadas para manutenção e funcionamento 
das atividades dos órgãos públicos. A regra, portanto, não tem promovido seus princi-
pais objetivos, quais sejam, o controle de despesas correntes, o incentivo à realização 
de investimentos, a promoção da justiça intergeracional e a limitação do endividamento.

Sobre os limites de endividamento, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) deter-
minou que fossem estabelecidos limites para a dívida da União, dos estados e dos 
municípios. Os limites para União, no entanto, ainda não foram estabelecidos.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O risco de um eventual descumprimento das regras fiscais impacta o custo de emissão 
de novas dívidas e refinanciamento da dívida atual, com graves repercussões. De 2013 a 
2021, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) passou de 51% do produto interno bruto 
(PIB) para 80,3%. Esse aumento posiciona a dívida do Brasil em patamares superiores à 
média dos países emergentes, estimada em 64,8% pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Ademais, resulta em uma despesa anual com juros superior a 5% do PIB.
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A elevação do custo fiscal da dívida coloca em risco a disponibilidade de recursos 
para atender as demandas da sociedade em áreas como educação, saúde, assis-
tência social e infraestrutura. Além disso, a condução da política fiscal afeta toda 
a economia, repercutindo sobre o nível de investimento, emprego e renda do país.

Nesse contexto, regras fiscais bem desenhadas e devidamente cumpridas tornam-se 
instrumentos essenciais para buscar trajetórias sustentáveis de dívida e resultados 
fiscais, reduzindo os custos do serviço da dívida e mantendo o gasto público com-
patível com a capacidade do Estado de se financiar ao longo do tempo.

O QUE PRECISA SER FEITO

O TCU tem apontado a necessidade de aprimoramentos no arcabouço fiscal vigen-
te, para que o cumprimento das regras fiscais seja efetivo em assegurar a disciplina 
fiscal. Entre eles, merecem destaque:

	Ð preencher lacunas normativas, dotando o atual conjunto de regras fiscais 
de mecanismos que possibilitem o redirecionamento das decisões orçamentárias 
para o efetivo cumprimento dos limites estabelecidos, em especial:

	Ð aprovar a lei complementar de finanças públicas, prevista pela Constituição 
federal (art. 165, § 9º);

	Ð fixar os limites da Dívida Pública Federal, conforme determinado pela LRF e 
EC 109/2021; e

	Ð criar o Conselho de Gestão Fiscal previsto pela LRF;

	Ð construir estratégia transparente para mapear e gerenciar os 
riscos ficais de médio e longo prazo. A estratégia deve considerar os 
passivos contingentes e os gastos com todos os benefícios (passivos atu-
ariais), estimados em cerca de R$ 3 trilhões. Além disso, deve contemplar 
o aumento de despesas decorrentes da mudança de perfil demográfico do 
Brasil, especialmente com saúde e assistência social

Como se vê, os aprimoramentos incluem aprovação de medidas legislativas e for-
mulação de estratégias robustas, capazes de enfrentar riscos fiscais atuais e emer-
gentes. Portanto, requerem atuação coordenada entre os Poderes Executivo e Le-
gislativo, capaz de assegurar o comprometimento necessário para que as regras 
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CUMPRIMENTO DAS REGRAS FISCAIS

Redução das despesas 
discricionárias, sobretudo 
investimentos e manutenção, diante 
da pressão das despesas 
obrigatórias  

Situações que caracterizam 
tentativas de contornar as 
restrições impostas pelo Teto de 
Gastos, como:

 Capitalização de empresas 
estatais para terceirizar a 
execução de despesas típicas
da Administração Direta; 

 Realização de despesas sem 
previsão orçamentária ou além 
dos limites autorizados pela Lei 
Orçamentária Anual 

A regra de ouro não tem impedido o 
governo de contrair dívidas para 
custear despesas correntes 

A Dívida Bruta do
Governo Geral passou de

51% do PIB em 2013 
para 80,3% em 2021
(média dos países emergentes: 64,8%)  

Déficits primários desde 2014











 

 

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS

 

 Lacunas normativas, em especial:  

 Aprovação da Lei Complementar 
de Finanças Públicas  

 Fixação dos limites da Dívida 
Pública Federal 

 Criação do Conselho de Gestão 
Fiscal  

Estratégia de gerenciamento de 
riscos fiscais insuficiente 

Falta coordenação entre os Poderes 
Executivo e Legislativo capaz de 
assegurar o comprometimento 
necessário para que as regras 
cumpram com seus objetivos







 

 

 

 

CAUSAS

cumpram seus objetivos e resultem, efetivamente, na preservação da sustentabili-
dade do Estado para atender as necessidades do país.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 7.469/2012-Primeira Câmara; 1.274/2013, 927/2015, 1.084/2018, 
2.937/2018, 1.331/2019, 1.522/2019, 2.457/2019, 1.347/2020, 1.515/2021 e 
2.535/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A7469%2520ANOACORDAO%253A2012%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1274%2520ANOACORDAO%253A2013/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A927%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1084%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2937%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1331%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1522%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2457%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1347%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1515%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2535%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou problemas no uso dos benefí-
cios tributários como instrumentos de financiamento de políticas pú-
blicas. As falhas colocam em risco a eficiência e os resultados de centenas de 
bilhões de reais de receitas tributárias que o Estado deixa de arrecadar anualmente. 
De forma geral, os benefícios tributários:

	Ð são instituídos ou ampliados sem objetivos e metas a serem alcançados, indicado-
res que permitam medir os resultados apontados e prazos de vigência definidos;

	Ð são aprovados sem estimativas de impacto orçamentário e financeiro, ape-
sar de essas estimativas serem exigidas pela Constituição federal, Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e

	Ð não são monitorados e avaliados quanto aos resultados efetivamente gera-
dos para a economia e sociedade.

TRANSPARÊNCIA E 
EFETIVIDADE DAS 

RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS
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Os problemas sinalizam que os benefícios são concedidos sem planejamento ade-
quado, não havendo real clareza quanto aos resultados buscados e ao impacto 
fiscal correspondente. Também não há avaliação prévia, para analisar se a opção 
pelo benefício tributário seria mais eficiente que realizar uma despesa orçamen-
tária. Mais grave ainda, uma vez aprovados, os benefícios tributários tendem a 
se perpetuar, sem que haja comprovação de que o custo associado à redução de 
receitas tributárias é compensado pelos benefícios gerados.

Isso se deve especialmente a duas razões. Em primeiro lugar, os benefícios tribu-
tários são concedidos por meio de leis e outras medidas que não se submetem 
ao processo de revisão anual pelo qual o orçamento passa. Em segundo lugar, a 
ausência de monitoramento e avaliação sistemáticos torna ainda mais obscuro o 
processo de renovação dos benefícios tributários, cujos resultados ficam, geral-
mente, restritos aos contribuintes beneficiados.

Os problemas colocam em risco a transparência, o controle e a efetividade desses 
instrumentos para fomentar setores específicos, gerar emprego e renda, aumentar 
a produtividade e, em última instância, promover o desenvolvimento econômico e 
social. Para além disso, agravam distorções associadas às renúncias de receitas 
tributárias, em especial: redução da concorrência e aumento da ineficiência na 
economia; piora dos desequilíbrios fiscais; aumento da complexidade do sistema 
tributário; e aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Em 2021, estima-se que os gastos tributários totalizem cerca de R$ 276,8 bilhões, 
ou 3,2% do PIB, conforme dados da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB).

Como se vê, as renúncias de receitas tributárias constituem relevantes fontes de 
financiamento de políticas públicas, com volumes expressivos e impactos fiscais 
relevantes, mas que possuem problemas de transparência, controle, monitora-
mento e avaliação. Com a EC 109/2021, o percentual de incentivos tributários 
deverá ser reduzido, até 2029, para 2% do PIB. Para tanto, é imprescindível revi-
são criteriosa dos benefícios atualmente vigentes e maior rigor na concessão dos 
novos benefícios.
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O QUE PRECISA SER FEITO

Ao longo dos anos, o TCU verificou que houve alguns avanços na questão da trans-
parência dos dados. No entanto, ainda remanescem problemas estruturantes na 
governança e gestão das renúncias de receitas tributárias, especialmente no que 
concerne ao monitoramento e à avaliação, antes da concessão da renúncia (avalia-
ção ex ante) e dos resultados obtidos com o benefício tributário (avaliação ex post).

As competências e os procedimentos para instituição e ampliação de renúncias 
tributárias devem ser mais bem definidos. Há que se indicar quais seriam os órgãos 
essenciais nas etapas de formulação, concessão, monitoramento e avaliação, as-
sim como as respectivas atribuições. Há que se avançar, também, na definição de 
objetivos, metas, indicadores, prazos de vigência, órgãos gestores e informações 
quantitativas e qualitativas necessárias para os processos de monitoramento e 
avaliação. Durante a vigência do benefício, é preciso estabelecer mecanismos de 
coordenação entre órgãos centrais e setoriais, para a gestão de políticas públicas 
financiadas com renúncias tributárias. Resta, também, a necessidade de se formular 
estratégia sistematizada de acompanhamento das políticas, incluindo cronograma 
de revisões periódicas.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 747/2010,  809/2014, 1.205/2014, 793/2016, 2.756/2018, 1.331/2019, 
1.907/2019, 1.112/2020, 1.437/2020 e 2.198/2020 todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A747%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A809%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1205%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A793%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2756%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1331%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1907%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1112%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1437%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2198%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE DAS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

Concessão de benefícios sem 
avaliação prévia sobre os 
potenciais benefícios sociais e 
econômicos frente ao custo fiscal 

Tendência de perpetuação dos 
benefícios concedidos 
independentemente de avaliações 
sobre os resultados alcançados 

R$ 329,4 bilhões
de renúncias em 2021 

3,8% do PIB
em incentivos e benefícios de 
natureza tributária, financeira e 
creditícia

 







 

 

 

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS
 Problemas estruturantes na 

governança e na gestão das 
renúncias de receitas tributárias, 
sem estimativas de impacto 
orçamentário e financeiro na 
avaliação ex ante e ex post 

Indefinições sobre: 

 Competências e procedimentos 
para instituição e ampliação de 
renúncias tributárias 

 Objetivos, metas, indicadores, 
prazo de vigência, órgão gestor
e informações quantitativas e 
qualitativas necessárias para os 
processos de monitoramento e 
avaliação 

Mecanismos de coordenação 
insuficientes entre órgãos centrais
e setoriais para a gestão de políticas 
públicas financiadas com renúncias 
tributárias 

Inexistência de estratégia 
sistematizada de acompanhamento 
das políticas, incluindo cronograma 
de revisões periódicas das 
renúncias relacionadas

 





 

 

 

 

CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Auditorias financeiras do Tribunal de Contas da União (TCU) detectaram fragilida-
des que impedem a plena auditabilidade da Administração Tributária. 
Apesar dos importantes avanços normativos para superar a barreira do sigilo fiscal, 
remanescem problemas que dificultam a auditoria de trilhões de reais, relativos a 
receitas e créditos tributários (CTs).

Com a edição do Decreto 10.2019/2020 e da Portaria-RFB 4/2021, auditores do TCU 
e da Controladoria-Geral da União (CGU) passaram a ter acesso a sistemas e dados 
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional (PGFN) necessários para a realização de seus trabalhos. 
Contudo, ainda persistem vulnerabilidades nos sistemas e controles envolvidos na 
produção e no processamento das informações contábeis sob a guarda da RFB e 
da PGFN. Dentre elas, destacam-se:

CREDIBILIDADE DAS 
INFORMAÇÕES DO 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
FEDERAL
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	Ð há mais de 600 sistemas isolados e não integrados entre si e sem interface 
direta com o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi);

	Ð a migração de dados entre os sistemas de cobrança ocorre sem a devida 
certificação da área responsável;

	Ð o processo operacional de extração e consolidação de dados e a fragilidade 
na segregação de funções nas tarefas necessárias para contabilização dos 
CTs implicam riscos de erros na contabilização deles;

	Ð houve implantação intempestiva de sistemas de controle de programas es-
peciais de parcelamento em bases isoladas e não integradas;

	Ð há falta de travas, alertas e níveis de acesso para a execução de operações 
nos sistemas de cobrança; e

	Ð falta de monitoramento e avaliação dos controles internos de gestão asso-
ciados à contabilização dos CTs pela auditoria interna da RFB.

O conjunto de fragilidades coloca em risco a credibilidade das informações do 
Sistema Tributário Federal.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A Administração Tributária é responsável por montantes que, em 2021, se aproximaram 
dos R$ 7 trilhões:

	Ð receitas federais arrecadadas pela RFB: R$ 1,89 trilhão;

	Ð estoque de CTs ativos sob administração da RFB: R$ 2,06 trilhões;

	Ð créditos efetivamente inscritos em dívida ativa da União (DAU): R$ 2,71 trilhões; e

	Ð gastos tributários: R$ 325,7 bilhões.

Eventuais distorções entre a realidade e o que consta nas demonstrações contábeis 
podem comprometer a transparência e o controle dos recursos, que representam 
a principal fonte de receitas públicas. Diante disso, os sistemas e controles relacio-
nados ao processamento das informações sobre arrecadação, cobrança dos CTs e 
da DAU devem ser robustos e adequados.
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O tema também tem grande sensibilidade no que se refere ao pacto federativo, 
tendo em vista a repartição da receita tributária arrecadada pela União com esta-
dos, municípios e Distrito Federal, nos termos do art. 159, inciso I, da Constituição 
federal de 1988. A elevada credibilidade das informações contábeis relacionadas 
à arrecadação desses impostos é essencial para evitar questionamentos dos de-
mais entes federados.

Ademais, a credibilidade pode impactar o investimento, a produtividade e a com-
petitividade da economia nacional. Decisões dos agentes econômicos levam em 
conta os números evidenciados nas demonstrações contábeis da União, e parte 
relevante deles advém das informações contábeis da Administração Tributária.

O QUE PRECISA SER FEITO

A RFB deve implementar plano de ação já apresentado ao TCU, com providências 
a serem adotadas até dezembro de 2027, para sanar as fragilidades de controle 
apontadas nas auditorias. O esforço deve contemplar, também, outras fragilidades 
que a própria RFB venha a detectar.

A efetiva implementação do plano requer firme comprometimento da liderança, 
alocação de recursos orçamentários e de pessoal e monitoramento constante. A 
consecução das etapas descritas pela RFB é essencial para que a Administração 
Tributária disponha de sistemas modernos, com controles eficazes, que propiciem 
a credibilidade das informações tributárias.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 314/2021, 1.152/2021, 1.567/2021 e 2.727/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A314%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1152%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1567%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2727%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO FEDERAL

Risco à credibilidade
das informações dos

R$ 7 trilhões
geridos pela Administração 
tributária em 2021
(R$1,89 trilhões de arrecadação, R$2,06 
trilhões de créditos tributários, R$2,71 trilhões 
em Dívida Ativa da União e 325,7 bilhões em 
gastos tributários) 

Mais de

600 sistemas
isolados e não integrados entre si e 
sem interface direta com o Siafi e 
com riscos de erros





NÚMEROS DO PROBLEMA
 Vulnerabilidades nos sistemas e 

controles envolvidos na produção 
e no processamento das 
informações contábeis sob a 
guarda da RFB e da PGFN 

Falta de integração entre sistemas, 
sem a devida certificação da área 
responsável na migração de dados 

Fragilidades no processo 
operacional de extração e 
consolidação de dados e na 
segregação de funções nas tarefas 
necessárias para a contabilização dos 
créditos tributários (CT) implicam 
riscos de erros na sua contabilização 

Implantação intempestiva de 
sistemas de controle de programas 
especiais de parcelamento em bases 
isoladas e não integradas  

Falta de travas, alertas e níveis
de acesso para a execução de 
operações nos sistemas de cobrança  

Ausência de monitoramento e 
avaliação dos controles internos 

 









 

 

 

 

CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que a eficiência do processo que 
se destina a resolver os conflitos entre fisco e contribuinte (contencio-
so) pode estar comprometida em âmbito administrativo e judicial, como 
apontam as constatações a seguir.

	Ð Elevada duração do contencioso tributário – O tempo médio de dura-
ção do contencioso administrativo tributário era, em 2019, muito superior ao 
prazo legal de 360 dias (Lei 11.457/2007), sendo de: 2,6 anos nas Delegacias 
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJs); 4 anos no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e 9 anos na execução fiscal, a 
cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Os prazos estão em descompasso com o princípio da razoável duração do processo 
e os 90 dias estabelecidos internacionalmente pela Metodologia Tadat – Tax Admi-
nistration Diagnostic Assessment Tool, ferramenta utilizada em muitos países para 
avaliar a Administração Tributária.

EFICIÊNCIA DA COBRANÇA 
E DO CONTENCIOSO 

TRIBUTÁRIOS
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	Ð Elevado índice de cancelamento das autuações – Foram cance-
ladas 47% das autuações tributárias nas DRJs e 45% no Carf. Entre as 
principais causas desse elevado índice estão a diversidade e complexidade 
das normas tributárias. Além de dificultar para o contribuinte o cumprimento 
das obrigações tributárias, o excesso de normas favorece entendimentos 
divergentes entre os diversos órgãos envolvidos no contencioso tributário.

	Ð Baixa efetividade do processo administrativo fiscal (PAF) – Ape-
nas 5% do valor das autuações mantidas foram arrecadados aos 
cofres do Tesouro Nacional.

	Ð Crescente judicialização dos processos submetidos a julgamento 
pelo Carf – Entre as causas, estão: demora da inclusão dos processos em 
pauta; questionamento do rito processual ou próprio mérito da cobrança fiscal; 
impacto das decisões de tribunais superiores nas matérias tratadas no conselho.

O Tribunal também constatou que dificilmente o crédito tributário devido à União, pelo não 
pagamento de tributo ou em decorrência de autuação da fiscalização tributária, é efetiva-
mente recolhido aos cofres públicos. O TCU tem apontado como entraves à cobrança:

	Ð baixa efetividade dos programas de parcelamento tributário (Refis) 
– Os percentuais de exclusão de contribuintes dos Refis, por não pagamento dos 
parcelamentos, são de: 87% na Lei 9.964/2000; 77% na Lei 11.941/2009; 64% 
na Lei 11.941/2009. Entre as principais causas estão: elevado número de Refis; 
diversidade de regras; extensos prazos de pagamento; ausência de penalidade, 
caso o contribuinte deixe de honrar seus compromissos; não restrição à entrada 
em novo Refis para inadimplentes de programas anteriores;

	Ð não impedimento de contratar com a Administração Pública – A 
inscrição do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados com 
o Setor Público Federal (Cadin) não impede que a Administração Pública 
contrate e pague devedores inscritos em dívida ativa da União (DAU) ou 
empreste recursos a eles. Em 2017, foram identificados 31.684 contratos, 
firmados entre 2012 e 2016, de 10.450 pessoas jurídicas com inscrição ativa 
no Cadin, totalizando nominalmente R$ 21,90 bilhões em operações de cré-
dito, no período de cinco anos; e

	Ð elevado tempo da cobrança administrativa na RFB – A morosidade 
na cobrança eleva o intervalo entre o vencimento da obrigação e a inscrição 
em dívida ativa. A RFB não observa o prazo de 90 dias para encaminhamento 
de créditos a serem inscritos em dívida ativa (Decreto-Lei 147/1967, art. 22).
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POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Em dezembro de 2019, havia 265.350 processos nas DRJs, no valor de R$ 135,31 
bilhões. No Carf, o estoque era de 117.034 processos, no valor de R$ 671,93 bilhões. 
Por seu turno, o estoque da DAU era de 16.947.032 inscrições, correspondentes 
a R$ 2,32 trilhões.

Os números mostram que deficiências nos órgãos que processam o contencioso tribu-
tário podem ter repercussão de centenas de bilhões de reais nas contas públicas. Mais 
ainda, podem afetar a economia do país como um todo, impactando os investimentos, 
a segurança jurídica e a competitividade do país. Diante disso, a morosidade do julga-
mento de disputas tributárias representa alto risco para a Administração Pública federal.

O QUE PRECISA SER FEITO

É preciso verificar os efeitos da eficiência do contencioso tributário sobre os estoques 
nos órgãos, tendo em vista a edição da Lei 13.988/2020, que possibilitou a transa-
ção tributária para processos envolvendo contenciosos de até 60 salários-mínimos. 
Nesse sentido, é fundamental que sejam aprimorados os índices para medir o tempo 
de redução de estoques processuais, conforme determinado pelo TCU ao Carf.

A RFB, o Carf e a PGFN devem verificar, ainda, a viabilidade das seguintes medidas: 
i) adoção do mesmo marco normativo, independentemente da existência de vincula-
ção entre órgãos. É fundamental que a RFB tenha dado início às providências para 
consolidação da legislação tributária vigente, conforme determinado pelo TCU; e ii) 
extinção do modelo paritário do Carf.

Em relação ao aumento da eficiência da cobrança do crédito tributário, o Ministério da 
Economia (ME) e a PGFN devem adotar as seguintes medidas: alteração no mecanismo 
e nos sistemas de emissão de certidões de regularidade fiscal; implementação do moni-
toramento patrimonial dos processos prioritários; gerenciamento dos riscos do projeto de 
Novo Modelo de Cobrança da PGFN; e melhoria do sistema da DAU. É preciso verificar se 
a Portaria MF 447/2018 tem sido efetiva para reduzir o tempo de cobrança administrativa.

Quanto aos Refis, são necessários aprimoramentos legislativos, para padronizar 
regras, estabelecer sanções para o não pagamento do tributo e impedir o contribuin-
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te de aderir a outro programa de parcelamento, antes de regularizar sua situação 
em parcelamento anterior.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.076/2016, 2.497/2018, 1.105/2019 e 336/2021, todos do Plenário do TCU.

E F I C I Ê N C I A  D A  C O B R A N Ç A  E  D O  C O N T E N C I O S O  T R I B U T Á R I O S  

PROBLEMAS

R$ 2.32 trilhões 
Dívida ativa da União

CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO

Tempo médio de duração superior ao 
prazo legal de 360 dias

IMPACTO

 

Cancelamento elevado das
autuações tributárias

 

Baixa efetividade do Processo 
Administrativo Fiscal → Apenas 5%
do valor das autuações mantidas foi 
arrecadado aos cofres do Tesouro Nacional

Crescente judicialização dos processos 
submetidos a julgamento pelo Carf

 

 

47%
nas DRJ

45%
no Carf

COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Baixa efetividade do Refis

 elevado número de Refis 

 extensos prazos de pagamento 

 ausência de penalidade para 
contribuintes indimplentes 

 inexistência de restrição legal à 
entrada de um novo Refis para os 
inadimplentes dos programas 
anteriores

Contratos, pagamentos e concessão 
de empréstimos pela ADF à devedores 
inscritos no Cadin

 Em 2017, foram identificados 31.684 
contratos firmados entre 2012 e 
2016, de 10.450 pessoas jurídicas 
com inscrição ativa no Cadin, 
totalizando nominalmente

R$ 21,90 bilhões
em operações de crédito

Inobservância, pela RFB, do prazo de 
90 dias para encaminhar os créditos 
para inscrever na dívida ativa 







4
anos

9
anos



2,6
anos

para julgamento nas 
Delegacias da Receita 
Federal do Brasil

no Conselho
Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf)

na execução fiscal na
Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1076%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2497%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1105%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A336%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520


L I S TA  D E  A LTO  R I S C O  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A  F E D E R A L

44

O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o desenho da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) não propicia redução das desigual-
dades entre regiões mais pobres e mais ricas do país, apesar do grande volu-
me de recursos destinados ao desenvolvimento regional. Conforme apurado pelo TCU:

	Ð a distribuição territorial dos recursos não segue as áreas con-
sideradas prioritárias pela PNDR, o que coloca em risco a destinação 
do crédito ofertado pelos fundos constitucionais de financiamento aos entes 
mais necessitados;

	Ð 80% do montante destinado direta e indiretamente a estados 
e municípios são direcionados a municípios com alto nível de 
desenvolvimento socioeconômico; e

	Ð apenas cinco de treze fontes de financiamento analisadas contribuíam para 
o desenvolvimento de municípios.

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL
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Embora indicadores relacionados ao desenvolvimento da Região Nordeste tenham 
avançado, entre 2000 e 2010, não foram suficientes para alterar o posicionamento 
inferior da região e de seus estados, em relação à média nacional. Em 2014, o pro-
duto interno bruto (PIB) per capita da Região Nordeste foi de, aproxima-
damente, 50% do PIB per capita nacional. A situação é semelhante na Região 
Norte, cujo PIB per capita, no mesmo ano, foi de 62% da renda nacional.

Para o Tribunal, essa situação é consequência de problemas na formulação, na exe-
cução e no monitoramento e na avaliação das políticas públicas voltadas para o de-
senvolvimento regional, que dificultam a chegada dos recursos nas regiões menos 
desenvolvidas e aplicação em áreas capazes de alavancar o desenvolvimento eco-
nômico e social. Merecem destaque as falhas relacionadas a seguir.

	Ð Os Planos Regionais de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), 
do Centro-Oeste (PRDCO) e da Amazônia (PRDA) não foram aprovados 
pelo Congresso Nacional (CN). A consequência mais grave é que não houve tra-
mitação conjunta desses instrumentos de planejamento da PNDR com o Plano 
Plurianual (PPA), conforme exigido no art. 165, § 4º, da Constituição federal e 
nas Leis Complementares 124/2007, 125/2007 e 129/2009. Embora tenha ocor-
rido amplo debate participativo entre as Superintendências de Desenvolvimento 
e partes interessadas, para definição dos programas, dos projetos, das ações e 
das metas que compõem os projetos de lei, o art. 48, inciso IV, da Constituição 
federal impõe que os planos regionais sejam aprovados pelo CN.

	Ð Os pactos de metas não foram formalizados com estados e muni-
cípios, como determina a PNDR.

	Ð Não há integração suficiente entre a política de incentivos fiscais da 
Zona Franca de Manaus e as demais políticas de desenvolvimento regional.

	Ð As instâncias responsáveis pela articulação federativa e inter-
ministerial são inoperantes, o que compromete a efetivação de política 
essencialmente descentralizada, cujo sucesso está diretamente relacionado 
ao conhecimento e atendimento das necessidades locais.

	Ð Não há avaliação sistemática e satisfatória dos resultados da 
PNDR, dos programas, das ações e dos incentivos fiscais destinados ao de-
senvolvimento regional.

	Ð Os indicadores e as metas do PPA não estão devidamente regio-
nalizados, contrariando a Constituição federal.
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As distorções na política aumentam as chances de sobreposição e concorrência entre 
ações governamentais, reduzindo a eficiência e os resultados dos recursos públicos 
aplicados. Mais grave ainda, são difíceis de corrigir, em razão dos problemas com o 
monitoramento e a avaliação das políticas e de seus instrumentos.

O TCU vem destacando que os problemas na efetividade desta política vêm se re-
petindo ao longo dos anos, enquanto os aprimoramentos não produzem os efeitos 
esperados. As principais razões para essa situação seriam: i) complexidade do tema, 
que demanda ações de médio e longo prazos, para que mudanças estruturais efetiva-
mente aconteçam; ii) descontinuidade na resolução dos problemas e manutenção das 
ações, sujeitas a oscilações nas prioridades políticas; e iii) insuficiência de articulação 
governamental consistente, dentro do próprio governo federal (entre os ministérios) e 
entre os entes federativos, considerada essencial para o sucesso da política.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A redução das desigualdades regionais é um dos objetivos fundamentais do Brasil 
previstos na Constituição federal. Para efetivá-la, a própria Constituição estabeleceu 
uma série de mecanismos, visando a direcionar anualmente quantidade significativa 
de recursos públicos para regiões menos desenvolvidas.

Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do 
Centro-Oeste (FCO) fazem parte desse ferramental. Para 2022, foram disponibiliza-
dos a esses fundos recursos da ordem de R$ 45,4 bilhões, para serem aplicados em 
programas de financiamento aos setores produtivos privados das respectivas regiões.

Os incentivos fiscais são outra importante fonte de recursos para esse fim. Segundo 
projeção constante do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022, os bene-
fícios tributários destinados às Regiões Norte e Nordeste estão estimados em, cerca 
de, R$ 16,7 bilhões, sem considerar os relacionados à Zona Franca de Manaus. Estes, 
que também visam a promover o desenvolvimento regional, são estimados em, cerca 
de, R$ 45,6 bilhões para 2022.

A baixa efetividade das políticas públicas para o desenvolvimento regional coloca em 
risco não apenas um volume muito elevado de recursos, mas a melhoria de vida de 
milhões de brasileiros e o próprio desenvolvimento do país.
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O QUE PRECISA SER FEITO

A criação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e publicação da nova 
PNDR, em 2019, precisam ser complementadas com medidas que promovam a 
adequada integração dos mecanismos de desenvolvimento regional, a exemplo 
das seguintes:

	Ð ajustar estratégias de desenvolvimento e redistribuição de recursos fede-
rativos, com foco na intensidade e no tempo necessários para alcance dos 
resultados desejados;

	Ð elaborar planejamento integrado das múltiplas fontes de financiamento, 
considerando os gastos do governo federal de maneira regional; e

	Ð acompanhar, monitorar e avaliar, de forma sistemática e consistente, a apli-
cação dos recursos e seus impactos.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.655/2017, 4.056/2020, 141/2021, 1.448/2021 e 2.872/2021, todos do 
Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2259545%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4056%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A141%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1448%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2872%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

NÚMEROS DOS PROBLEMAS

R$ 45,4 bilhões 
para FNE, FNO
e FCO em 2022 

Incentivos fiscais
para 2022:

R$ 16,7 bilhões
Norte e Nordeste  

R$ 45,6 bilhões
ZFM 





80%
dos recursos é destinado a municípios
com alto nível de desenvolvimento
social e econômico 

PIB per capita/Nordeste

~ 50% do PIB
per capita/nacional  

PIB per capita/Norte

~ 62% do PIB
per capita/nacional  

A PNDR não propicia a redução das 
desigualdades entre as regiões mais
pobres e as mais ricas do país

IMPACTO









CAUSAS

Ausência da aprovação do PRDNE, PRDCO 
e PRDA pelo Congresso Nacional   

Ausência de formalização dos pactos de 
metas com estados e municípios 

Integração insuficiente entre a política
de incentivos fiscais da Zona Franca de 
Manaus e as demais políticas de 
desenvolvimento regional 

Inoperância das instâncias responsáveis pela 
articulação federativa e interministerial 

Ausência de avaliação sistemática e 
satisfatória dos resultados da PNDR e dos 
programas, ações e incentivos fiscais 
destinados ao desenvolvimento regional

Regionalização inadequada dos indicadores 
e metas do plano plurianual (PPA)
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou falhas em todo ciclo das po-
líticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) que podem 
comprometer a transformação dos avanços científicos em ganhos de 
produtividade e competitividade para o país.

A proposta preliminar da Política Nacional de Inovação foi elaborada sem diagnóstico 
adequado dos problemas a serem enfrentados pelo Estado. Com isso, as diretrizes, 
os objetivos e as ações relacionados à política dificilmente resultarão na solução dos 
principais obstáculos à inovação no Brasil. Do mesmo modo, potencialidades que o país 
possui podem ser desperdiçadas. Além disso, o excesso de temas priorizados para 
desenvolvimento da inovação prejudica o direcionamento das decisões de investimento.

O uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), principal fonte de recursos públicos para as políticas de CT&I, não segue 

EFETIVIDADE DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

INOVAÇÃO
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planejamento estratégico de longo prazo. Para 2022, a lei orçamentária 
prevê R$ 9,05 bilhões para serem aprovados por meio do fundo.

Não há coordenação efetiva entre os diversos atores governamentais e paraes-
tatais envolvidos na implementação das políticas. Desta forma, aumenta-se o risco 
de fragmentações, sobreposições e duplicações entre projetos financiados, o 
que reduz a eficiência dos recursos públicos aplicados. A experiência internacional 
mostra que países com melhores posicionamentos nos rankings de inovação possuem 
órgão de assessoramento atuante para o tema, diretamente ligado ao chefe de governo. 
Esse órgão, inexistente no governo federal brasileiro, auxilia na definição das estratégias 
de CT&I e articulação com o setor privado, a comunidade acadêmica e a sociedade.

Não há metas globais prévias e claras para orientar a atuação dos institutos 
de pesquisa e das empresas financiadas. Assim, não é possível avaliar em que me-
dida os resultados de cada projeto contribuem para os resultados da política pública 
em sentido amplo. A avaliação também fica comprometida pela inexistência ou falta 
de transparência de indicadores de resultado ou impacto. Sem eles, não é possível 
mensurar o desempenho de projetos de inovação fomentados pelo setor público.

As deficiências também se refletem nos benefícios tributários, conce-
didos para promover inovação. Auditoria do TCU mostrou que esses benefícios não 
induzem a inserção competitiva de empresas e produtos incentivados na economia. 
Eles também privilegiam, de forma desproporcional, empresas de grande porte, em 
detrimento de pequenas e médias empresas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A inovação é um dos pilares do desenvolvimento econômico sustentado a longo 
prazo. A partir da introdução de novos produtos e do aperfeiçoamento de proces-
sos de trabalho, a inovação resulta em ganhos de competitividade e produtividade. 
Estudos mostram que:

	Ð o retorno gerado pelo investimento público em pesquisa é de três a oito vezes 
o valor inicial investido;

	Ð o investimento público em pesquisa tem impacto significativo sobre a 
produtividade;
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	Ð apenas 1% de aumento dos gastos públicos com pesquisa e desenvolvimen-
to impactam o crescimento econômico em 9,92%; e

	Ð o investimento em CT&I pode gerar melhorias em diversas outras áreas, 
como saúde, educação e meio ambiente.

Contudo, os recursos federais investidos em pesquisa e desenvolvimento não têm sido 
efetivos para promover inovação no país. O Brasil ocupa a 57ª posição, entre 132 países, 
no Índice Global de Inovação (IGI 2021), publicado pela Organização Mundial da Proprie-
dade Intelectual (OMPI ou World Intellectual Property Organization – WIPO, em inglês). 
Isso se reflete na competitividade e produtividade da economia nacional. Estudo da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) mostra que, nos últimos 40 anos, a Produtividade Total dos 
Fatores no Brasil cresceu apenas 0,3% ao ano e produtividade do trabalho, cerca de 0,4%.

Para 2022, estão previstos, na Lei Orçamentária, recursos da ordem de R$ 14,76 bilhões 
para o desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, os benefícios tributários 
para a função Ciência e Tecnologia são estimados em R$ 14,8 bilhões no mesmo ano.

Considerando a materialidade dos recursos investidos e o elevado impacto das po-
líticas públicas de inovação sobre a economia, outras políticas públicas e a vida de 
milhões de brasileiros, as falhas que dificultam a inovação são consideradas riscos 
elevados a serem acompanhados pelo TCU.

O QUE PRECISA SER FEITO

Como resultado dos trabalhos do TCU, o governo federal instituiu a Política Nacional 
de Inovação e criou a Câmara de Inovação (Decreto 10.534/2020). Coube a esse 
órgão estruturar e orientar a implementação da política, o que fez por meio da Estra-
tégia Nacional de Inovação para o período de 2021 a 2024. Diante disso, é preciso 
avaliar: i) se as falhas apontadas pelo TCU na avaliação da proposta preliminar foram 
corrigidas; ii) se foram implementados novos instrumentos de coordenação, estra-
tégia e planejamento das iniciativas de fomento à inovação; iii) como esses novos 
instrumentos se refletem nas políticas públicas específicas voltadas para a inovação.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.237/2019, 2.603/2020, 2.908/2020, 3.141/2020 e 1.217/2021, todos do 
Plenário do TCU.

https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1237%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2603%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2908%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3141%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1217%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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R$ 14,76 bilhões
 para MCTI e FNDCT

R$ 14,8 bilhões
em benefícios tributários para 
a função Ciência e Tecnologia

Retorno do investimento 
público em pesquisa é

3 a 8x
o valor investido  







 

ORÇAMENTO DE 2022
IMPACTO

EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO

PROBLEMAS

FALHAS NO PLANEJAMENTO

Ausência de diagnóstico adequado dos 
problemas para elaboração da Política 
Nacional de Inovação 

Excesso de temas priorizados 

Ausência de planejamento estratégico de 
longo prazo 

Benefícios tributários ineficientes para
induzir a competitividade de empresas
e produtos incentivados 









FALHAS NA EXECUÇÃO

Ausência de coordenação entre os atores →
fragmentações, sobreposições e duplicações 
de projetos 



FALHAS NO MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Inexistência de metas globais prévias e claras 
e indicadores de resultado e impacto
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que, nos últimos 20 anos, o valor 
médio da tarifa de energia elétrica no Brasil subiu 351,1%, enquanto a 
inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), subiu 230,3%, no mesmo período.

O Tribunal identificou, ainda, que as tarifas de energia elétrica no Brasil, principalmente a 
residencial, estão entre as mais elevadas do mundo, no mesmo patamar das praticadas em 
países ricos, embora a renda média da população brasileira seja inferior à desses países.

Apesar de o legislador ter instituído a modicidade tarifária como um dos pilares do ser-
viço adequado, verificou-se que a modicidade pretendida não está acontecendo. Na 
contramão dos objetivos almejados, constatou-se que o Estado tem atuado por meio 
de medidas emergenciais e descoordenadas entre si, que diminuem o aumento das 
tarifas em determinado ano, mas assumem, em contrapartida, custos adicionais que 

SUSTENTABILIDADE 
TARIFÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA
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serão cobrados em anos seguintes, sem tendência clara de estabilização ou redução 
nos médio e longo prazos. Tais medidas são de natureza e fontes diversas, passando 
por medidas provisórias, decretos do chefe do Executivo e atos da Agência Reguladora.

Os trabalhos do TCU identificaram diversas causas, além da carga tributária no país, 
que explicam o atual patamar das tarifas de energia elétrica, a exemplo do repasse 
ao consumidor do risco de escassez de chuva e consequente diminuição de energia 
proveniente de reservatórios, da exposição involuntária das distribuidoras no mer-
cado de curto prazo e da redução de mercado consumidor cativo regulado.

Além disso, parte dos custos deve-se à presença de subsídios na tarifa de energia 
elétrica. Há subsídios sem justificativa detalhada para sua criação ou sem capacida-
de comprovada para resolver ou mitigar problema coletivo. Uma vez criados, alguns 
subsídios adquirem feição de perpetuidade, posto que perduram por 20, 30 e até 40 
anos, sem que sejam avaliados, contestados ou modificados.

O cenário de deficiências na institucionalização da política tarifária; ausência de 
planejamento estruturado, visando à modicidade tarifária; crescimento de tarifas 
acima da inflação; tarifas elevadas, quando comparadas a outros países; e frequente 
adoção apenas de medidas paliativas, com postergação de soluções para questões 
estruturais, indica tendência de insustentabilidade e maior pressão sobre a modici-
dade tarifária no médio e longo prazos, caso nada seja feito.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A perspectiva de manutenção ou agravamento da situação de elevadas tarifas de 
energia elétrica no país é um risco para a Administração federal, na medida em que 
representa descumprimento da missão institucional de órgãos e entidades públicos, 
criados para assegurar energia elétrica a todos os brasileiros e em condições ade-
quadas – Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras), Itaipu Binacional e Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear).

As tarifas elevadas prejudicam o desenvolvimento socioeconômico, afetando, em 
especial, as famílias de menor renda, e a competitividade do país, objetivos com-
partilhados por outros órgãos e outras entidades, como o Ministério da Economia 
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(ME) e Banco Central do Brasil (Bacen). O problema afeta negativamente, cerca de, 
75 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica residenciais no território 
nacional e mais de 200 milhões de brasileiros.

Em 2021, a situação de altas tarifas foi agravada pela crise hidroenergética, com 
consequente aumento do custo de geração de energia, proveniente de fontes ter-
melétricas. Ademais, custos decorrentes da pandemia causada pela covid-19 ainda 
constam das tarifas e surtirão efeitos financeiros por vários anos.

Em decorrência das altas tarifas, os consumidores residenciais brasileiros despen-
dem maior parcela de seu orçamento com energia elétrica ou utilizam menos energia, 
em virtude do maior custo. Pela ótica do setor produtivo, tem-se elevação do custo 
das empresas, podendo inibir novos investimentos e reduzir a competitividade da 
indústria nacional, quando comparada à de outros países em desenvolvimento. O 
Brasil tem potencial para produzir energia barata, mas continuará com uma das 
maiores tarifas do mundo, enquanto não atacar as causas do problema.

O QUE PRECISA SER FEITO

De acordo com constatações do TCU em diversos trabalhos no setor elétrico, é ne-
cessário o estabelecimento, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 
de diretrizes e objetivos para a política tarifária do setor elétrico, considerando, em 
especial, que a modicidade tarifária é um dos requisitos para a prestação de serviço 
público adequado. Também é urgente que o MME elabore plano estruturado para 
modicidade tarifária do setor elétrico que contemple, entre outros aspectos, indica-
dores e metas, projeções para o valor da tarifa e levantamento de fatores de risco 
para modicidade tarifária no curto, médio e longo prazos.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.565/2014, 1.215/2019, 2.877/2019, 1.346/2020 e 1.905/2020, todos do 
Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2565%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1215%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2877%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1346%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1905%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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SUSTENTABILIDADE TARIFÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

PROBLEMAS

75 milhões de 
unidades 
consumidoras
de energia elétrica
residencial e mais de

200 milhões
de brasileiros

 

Carência de estruturação da política tarifária, 
sobretudo com deficiências no planejamento e de 
acompanhamento da implementação das políticas 

Adoção de medidas paliativas para conter 
aumentos tarifários, sem uma solução estrutural 

Carga de tributos e encargos 

Repasse do risco hidrológico ao consumidor 

Exposição involuntária das distribuidoras no 
mercado de curto prazo 

Redução de mercado consumidor cativo regulado 

Subsídios incluídos na tarifa de energia elétrica 

Adoção de políticas públicas sem avaliação de 
seu impacto tarifário

IMPACTO

Elevado valor da tarifa se comparado com 
referências internacionais 

Valor da energia elétrica para os consumidores 
subiu 351% frente a 230% de aumento do 
IPCA nos últimos 20 anos 

Os elevados valores pressionam o orçamento 
das famílias e contribuem negativamente para 
a competividade do Brasil. 







CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou, nos últimos anos, diminuição 
na participação relativa das hidrelétricas na geração de energia, ex-
plicada, em parte, por restrições socioambientais, que dificultaram a 
implantação de empreendimentos de grande porte, e agravamento nos 
conflitos pelo uso múltiplo da água. 

A menor participação de hidrelétricas na matriz energética nacional foi acompanhada 
pelo aumento de outros tipos de fontes de energia elétrica renováveis, 
notadamente a eólica e solar, chamadas de fontes de energia intermitentes.

SUSTENTABILIDADE DO 
SUPRIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA
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O fenômeno trouxe mais complexidade à expansão da geração necessária de ener-
gia e operação do sistema interligado nacional, devido à dificuldade de gerir fontes 
de energia intermitentes. Tais modificações na matriz energética evidenciaram 
discrepâncias entre os resultados previstos por modelos computacionais utilizados 
para operar energia e garanti-la ao país e a realidade do fornecimento.

A maior participação de tipos de fontes de energia que não dependem diretamente 
da água não foi suficiente, contudo, para conter problemas ocorridos em 2021, 
no período de crise hídrica, quando se justificaram medidas governamentais que 
imputaram custos bilionários aos consumidores, a serem pagos nos anos seguin-
tes. No entanto, se tivesse faltado energia, o custo seria ainda mais elevado, com 
possível impacto na taxa de crescimento do país e nos demais índices econômicos.

Ao avaliar o setor, o TCU identificou inconsistências em dados de entrada dos 
modelos utilizados para operação do sistema; necessidade de racionalização da 
escolha da matriz elétrica nacional, de acordo com critérios de segurança e econo-
micidade; e necessidade de revisão das garantias físicas das usinas hidrelétricas. 
Foram constatados, também: ausência de critérios técnicos objetivos para escolha 
das fontes a serem levadas aos leilões de energia nova; ausência de diretrizes para 
mini e micro geração distribuída; erros e lacunas na atuação do governo federal, 
para enfrentamento da crise hidroenergética de 2021; e ausência de plano estra-
tégico de contingência, para enfrentamento de situações críticas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A perspectiva de maior dificuldade para garantir suprimento de energia elétrica, 
em especial em situações críticas, é um risco para a Administração federal, na 
medida em que representa o descumprimento da missão institucional de órgãos e 
entidades públicos criados para assegurar energia elétrica a todos os brasileiros, 
em condições adequadas. Entre essas instituições, estão: o Ministério de Minas 
e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), a 
Itaipu Binacional e a Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear).

A dificuldade na garantia de suprimento pode prejudicar o desenvolvimento socioe-
conômico, afetando a competitividade do país e toda cadeia produtiva dependente 
de energia elétrica. O problema afeta negativamente os mais de 200 milhões de 
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brasileiros, o conjunto de empresas e indústrias e a atividade privada. Também 
alcança o funcionamento do setor público e a realização de atividades essenciais. 
Ou seja, a mera expectativa de que a demanda por energia não seja atendida ple-
namente traz preocupações e aumenta os custos. A crise hidroenergética de 2021 
demonstrou a importância de aprimoramentos na garantia de suprimento e nas 
medidas emergenciais e de curto prazo, para não haver falta de energia.

O QUE PRECISA SER FEITO

O Brasil precisa expandir a capacidade de geração instalada, de modo a atender 
crescente demanda por energia elétrica no país, apoiando-se em adoção de planos 
setoriais, tomada de medidas tempestivas, aprimoramento do marco legal do setor 
e modelos de operação e planejamento setorial capazes de incorporar efeitos de 
períodos de crise hídrica, maior participação relativa de fontes de energia elétrica in-
termitentes, maior presença de geração distribuída e avanço da transição energética.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.196/2010, 1.171/2014, 2.723/2017, 1.631/2018, 1.530/2019 e 4.070/2020, 
todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1196%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1171%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2723%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1631%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1530%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4070%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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S U S T E N T A B I L I D A D E  D O  S U P R I M E N T O  D E  E N E R G I A  E L É T R I C A  

PROBLEMAS

75 milhões de 
unidades 
consumidoras
de energia elétrica
residencial e mais de

200 milhões
de brasileiros

 
Inconsistência de dados de entrada dos 
modelos utilizados para planejamento do 
sistema elétrico 

Conflitos de usos múltiplos das águas 

Necessidade de revisão das garantias físicas 
das usinas hidrelétricas 

Ausência de plano estratégico de contingência 
para enfrentamento de crises hidroenergéticas 

Mudanças significativas na matriz elétrica 
nacional, a exemplo da redução relativa de 
hidroelétricas com reservatório e aumento da 
participação da energia eólica e solar 

IMPACTO

Problemas estruturais que aumentam o risco 
quanto ao suprimento eletroenergético, em 
especial, quando da ocorrência de regimes 
hidrológicos extremos, como o vivenciado 
pelo país em 2021

 

CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Brasil carece de planejamento sistêmico e gestão de riscos em em-
preendimentos de infraestrutura hídrica, apesar das muitas interven-
ções no setor, de forma a balizar a tomada de decisões sobre investi-
mentos estratégicos em infraestrutura. Tal condição já foi evidenciada em 
fiscalizações de obras realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O Tribunal constatou que a atuação do controle no setor de infraestrutura hídrica, 
com foco em aspectos pontuais de obras, tem-se mostrado limitada, por não per-
mitir avaliação efetiva da real contribuição dos projetos, sob responsabilidade do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e de suas entidades vinculadas, 
para atendimento das necessidades de infraestrutura. Assim, o TCU realizou tra-
balhos sistêmicos que avaliaram o processo de planejamento dos investimentos 
em obras estruturantes federais de infraestrutura hídrica contra a seca e identificou:

SEGURANÇA HÍDRICA
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	Ð inexistência de política própria que normatize os serviços públicos prestados pelas 
infraestruturas hídricas de usos múltiplos e o modelo de remuneração, a despeito 
da transversalidade e relevância para as políticas públicas de recursos hídricos;

	Ð falta de integração do planejamento de longo prazo com demais setores de 
recursos hídricos;

	Ð ausência de coordenação central da carteira de investimentos;

	Ð grande dependência do orçamento federal; e

	Ð falta de critérios técnicos e objetivos para seleção e priorização de investimentos.

Observou-se, ainda, que não há modelo estruturado de análise e avaliação de proje-
tos, existindo ampla heterogeneidade de procedimentos de elaboração de estudos 
de viabilidade e formas de organização da preparação dos projetos do setor.

Em contrapartida, também foram identificados avanços relevantes, como:

	Ð melhoria na articulação e coordenação, haja vista que, desde 2019, as prin-
cipais competências relativas ao tema água estão reunidas no MDR;

	Ð publicação do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), que constitui 
diretriz para investimentos de infraestrutura hídrica;

	Ð instituição do Núcleo de Segurança Hídrica (NSH), ambiente colaborativo 
com a finalidade de promover alinhamento e integração de ações relacio-
nadas ao tema; e

	Ð implementação de ações diversas do MDR e da Agência Nacional de Águas 
(ANA), para que o PNSH seja integrado aos instrumentos de planejamento 
e orçamento.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A segurança hídrica é condição indispensável para o desenvolvimento socioeco-
nômico, especialmente quando se verificam os impactos causados pelos eventos 
hidrológicos extremos ocorridos na atual década, no Brasil.
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Em regiões nas quais a disponibilidade hídrica é reduzida por natureza, como é o caso 
do Semiárido, as crises hídricas ocorrem por períodos mais prolongados. Já outras 
porções do território nacional que, até então, não haviam manifestado desequilíbrio 
significativo entre oferta de água e demanda por ela apresentaram deficiências no 
abastecimento em anos recentes, afetando grande contingente populacional, ou es-
tiveram sujeitas a inundações decorrentes de chuvas intensas. (PNSH, página 9)

Após diversas auditorias de conformidade realizadas ao longo de anos, pôde-se veri-
ficar a recorrência de irregularidades, como sobrepreço, superfaturamento, projetos 
deficientes, aditivos acima dos limites legais, dentre outras. Assim, quando se avaliam 
as etapas preliminares de estruturação dos empreendimentos, existe risco relevante 
de que as deficiências de planejamento existentes comprometam a eficiência e eficá-
cia da aplicação do recurso público em obras de infraestrutura hídrica e, além disso, 
prejudiquem o alcance dos objetivos propostos por esses empreendimentos, que, em 
essência, é proporcionar segurança hídrica às populações vulneráveis.

O QUE PRECISA SER FEITO

O setor hídrico precisa de planejamento sistêmico, com visão de longo prazo e de 
gestão de riscos, que direcione os investimentos. Ademais, é fundamental a definição 
de política própria que normatize os serviços públicos prestados pelas infraestruturas 
hídricas de usos múltiplos e seu modelo de remuneração. 

A carteira de investimentos deve ter coordenação central e basear-se em critérios 
técnicos e objetivos para seleção e priorização de investimentos. Resta, também, a 
definição de modelo estruturado de análise e avaliação de projetos.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.272/2019, 605/2020 e 2.671/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2272%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A605%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2518468%22
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SEGURANÇA HÍDRICA 

Carência de planejamento 
sistêmico e de gestão de riscos 
no setor de infraestrutura hídrica 

Impossibilidade de avaliar a real 
contribuição das intervenções para 
o atendimento das necessidades e 
demandas sociais por infraestrutura 
dos projetos 

Recorrência de irregularidades 
como sobrepreço, superfaturamento, 
projetos deficientes, aditivos acima 
dos limites legais







PROBLEMA
Inexistência de uma
política própria que normatize
os serviços públicos prestados 
pelas infraestruturas hídricas de 
usos múltiplos e seu modelo
de remuneração 

Falta de integração do 
planejamento de longo prazo com 
demais setores de recursos hídricos 

Ausência de uma coordenação 
central da carteira de investimentos

Grande dependência do
orçamento federal 

Falta de critérios técnicos e 
objetivos para a seleção e 
priorização de investimentos 

Heterogeneidade de 
procedimentos de elaboração de 
estudos de viabilidade e de formas 
de organização da preparação dos 
projetos do setor 









CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou entraves relevantes no processo de 
transição para o novo mercado de refino, decorrentes do desinvestimento dos ativos de 
refino anunciado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com impacto direto na susten-
tabilidade do mercado de combustíveis, política de preços desses insumos e estratégia de 
descarbonização da matriz de transportes brasileira. Foram identificadas questões como:

	Ð possível interrupção no fornecimento de gás de cozinha nas Regiões Nor-
deste e Sul;

	Ð criticidade de infraestrutura para internalização e armazenagem de combustíveis;

SUSTENTABILIDADE DO 
MERCADO DE REFINO, 

DERIVADOS E GÁS
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	Ð desalinhamento da regulação de estoques operacionais de combustíveis da 
nova realidade do mercado de refino;

	Ð baixa concorrência efetiva no suprimento primário de combustíveis, em fun-
ção do atual sistema logístico, predominantemente rodoviário;

	Ð baixa efetividade da regulação vigente, quanto ao acesso de terceiros à in-
fraestrutura essencial de movimentação e armazenagem de combustíveis;

	Ð imposição de barreiras de entrada, devido à posição dominante da Petrobras 
Transporte S.A. (Transpetro) na logística de dutos e terminais portuários; e

	Ð insegurança jurídica, causada pela constante ameaça de intervenção estatal 
na política de preços de combustíveis.

Devido ao desinvestimento planejado de metade da capacidade de refino da em-
presa, nos próximos anos, o segmento de refino e transporte primário de combus-
tíveis (downstream) vivenciará mudanças estruturais que influenciarão os rumos 
da economia brasileira nas décadas seguintes.

Nesse contexto, o planejamento nacional de infraestrutura, a formulação de polí-
ticas públicas, a regulação e a defesa da concorrência enfrentam o desafio de se 
adaptar rapidamente ao novo paradigma. A rápida adaptação é necessária, para 
garantir o abastecimento, proteger o interesse dos consumidores e atrair investi-
mentos sem mais um ente estatal com posição dominante.

O novo mercado de gás natural é, também, tema sensível para a política energética 
brasileira, tendo reflexos diretos nos preços dos combustíveis. Diversas fiscaliza-
ções do TCU sobre o tema foram concluídas nesse período. Foram constatados, 
dentre outros:

	Ð impasse, entre Petrobras, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) e Ministério de Minas e Energia (MME), quanto à imple-
mentação do Gasoduto Itaboraí-Guapimirim;

	Ð discriminação do acesso aos sistemas de escoamento e processamento da 
estatal; e

	Ð ausência de oferta de serviços de flexibilidade no país.
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POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A Petrobras foi agente dominante sobre toda a cadeia por muito tempo. Um dos 
eixos estruturantes da política governamental do novo mercado de refino e do 
novo mercado de gás busca estabelecer novo panorama para o setor, com novas 
companhias transportadoras, novos agentes importadores, novos acionistas nas 
Companhias Distribuidoras Locais e novos produtores, fomentando competição 
no mercado.

Na nova estratégia, a Petrobras passou a priorizar a exploração e produção do pe-
tróleo do pré-sal, em detrimento de novos investimentos nas atividades de refino, 
distribuição, gás, geração termelétrica e fertilizantes. Para esses segmentos, a diretriz 
foi buscar redução de riscos, por meio de desinvestimentos e parcerias. Ao mesmo 
tempo, identificou-se tendência de elevação de preço dos combustíveis, diante de 
mercados pouco competitivos pós-desinvestimentos, e necessidade de reconfigu-
ração da matriz de transporte de combustíveis.

Os biocombustíveis apresentam dupla importância estratégica para o Brasil. De um 
lado, têm papel essencial na estratégia de descarbonização – redução de emissões 
de carbono na atmosfera – da matriz de transporte brasileira, dada a menor intensida-
de de carbono. De outro, servem como fator de segurança energética, pelo potencial 
que têm de substituir a gasolina e o diesel.

Até meados dos anos 1990, o gás natural tinha um papel secundário na política 
energética nacional. No entanto, com o aumento nas reservas provadas – aquelas 
com razoável certeza de recuperação comercial do investimento – desse recurso 
energético, principalmente com o advento do pré-sal, seu papel ganhou novos con-
tornos. O setor passa por momento de transição. O desafio nacional de aproveita-
mento do gás natural para suas várias possibilidades de uso final – complementação 
da matriz elétrica, uso industrial, veicular, residencial e comercial – exige redesenho 
do funcionamento desse mercado. Ademais, considerando a transição energética, 
mostra-se fundamental a criação de efetivo mercado de gás natural no país.

O QUE PRECISA SER FEITO

Nos próximos anos, espera-se ação coordenada entre Administração Pública fede-
ral, principalmente ANP e MME, estados federativos, Petrobras e diversos agentes 
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privados, em prol da abertura e do desenvolvimento do mercado brasileiro de refino 
e gás natural, para promoção da concorrência.

Apesar de ser uma realidade no país, o uso de etanol, biodiesel e biogases como 
substitutos de seus equivalentes fósseis precisa ser ampliado. Todo o contexto traz a 
necessidade de avaliação das políticas públicas em ambiente de transição energética, 
sobretudo as relacionadas aos biocombustíveis e ao novo mercado de gás natural.

Espera-se que a ANP implemente a Agenda Regulatória, necessária à concretização 
dos diversos objetivos relacionados aos temas discutidos, e que a Petrobras não se 
valha de sua posição majoritária no mercado, para impedir ou prejudicar o aumento da 
concorrência. Por fim, é relevante que os estados da Federação não privilegiem o mo-
nopólio de suas distribuidoras e, apesar do esforço federal no sentido da harmonização 
das regulações, cooperem para a criação de um mercado livre de gás natural no Brasil.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.876/2021, 1.925/2021, 2.301/2021 e 2.940/2021, todos do Plenário do TCU.

SUSTENTABILIDADE DO MERCADO DE REFINO, DERIVADOS E GÁS 

Baixa efetividade da regulação 
vigente de acesso a terceiros
à infraestrutura essencial de 
movimentação e armazenagem
de combustíveis  

Insegurança jurídica causada pela 
constante ameaça de intervenção 
estatal na política de preços de 
combustíveis 

Imposição de barreiras de entrada 
devido à posição dominante da 
Transpetro na logística de dutos
e terminais portuários







PRINCIPAIS ENTRAVES NA TRANSIÇÃO PARA
O NOVO MERCADO DE REFINO E DE GÁS NATURAL

Criticidade de infraestrutura
para internalização e armazenagem
de combustíveis 

Baixa concorrência efetiva no 
suprimento primário de combustíveis
em função do atual sistema logístico 
(transporte de alto volume) 

Desalinhamento da regulação de 
estoques operacionais de combustíveis 
da nova realidade do mercado de refino







https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1876%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1925%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2301%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2940%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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O QUE O TCU  ENCONTROU

A governança da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é alvo constante de pressões 
internas e externas, por ser sociedade de economia mista e ter grande relevância 
na área em que atua. Em auditorias anteriores, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
identificou irregularidades na conduta de administradores da Petrobras, as quais 
configuraram atos de gestão ilegal e antieconômica, ameaçaram a sustentabilidade 
econômico-financeira da empresa e desviaram-na da busca pelos interesses em-
presariais ou públicos inscritos em sua lei de criação. Muitos desses atos de gestão 
foram recorrentes, implementados de modo sistemático e estruturado.

Entre 2010 e 2015, houve rápida deterioração dos indicadores financeiros da Petro-
bras, que alcançaram quase o dobro do limite máximo do indicador da dívida líquida/
Ebtida que a própria empresa havia se comprometido a cumprir em seu plano estra-
tégico, devido a perdas em operações de venda de combustíveis abaixo do preço 
de mercado, renúncias de receitas e investimentos mal planejados e executados.

SUSTENTABILIDADE 
EMPRESARIAL, 

INVESTIMENTOS E 
INTEGRIDADE DA 

PETROBRAS
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Tal situação trouxe impactos significativos para o custo de capital da companhia e 
riscos de insuficiência em seu fluxo de caixa. Assim, desde 2015, a Petrobras faz 
constar de seu plano estratégico métricas e metas relacionadas à gestão da dívida, 
imprescindíveis ao adequado gerenciamento da estrutura de capital, para atendi-
mento dos objetivos de curto, médio e longo prazo.

A maioria das irregularidades apontadas pelas auditorias do TCU tiveram origem nos 
processos de investimento e contratação. Mesmo com regras instituídas em norma-
tivos, empreendimentos economicamente inviáveis foram aprovados e executados, 
sem que os instrumentos de controle e as instâncias de governança detectassem 
falhas, ilegalidades e riscos, expondo a Petrobras e o país a vultosos prejuízos.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Embora haja avanços na governança da Petrobras, a estatal deve ser fiscalizada 
continuamente, pois, mesmo em períodos mais recentes, verificaram-se medidas 
pontuais de afrouxamento de normativos e regras. A expressiva materialidade dos 
orçamentos da estatal e significante relevância de seus produtos e ações para o 
bem-estar da população; competitividade do setor em que atua e o desenvolvimento 
econômico do país; e severidade das consequências de eventuais não conformidades 
relacionadas à gestão da estrutura de capital, realização de investimentos e persecu-
ção do interesse público que motivou sua criação materializam riscos classificados 
como altos, a merecer atenção do TCU de modo permanente.

Por ser a Petrobras a maior empresa estatal do país, assuntos de natureza de ges-
tão corporativa de altíssima materialidade requerem atuação tempestiva, tais como:

	Ð gestão de portfólio de dívidas;

	Ð política de gestão de riscos;

	Ð provisionamento de passivos com potencial de influenciar a futura gestão de 
caixa e o resultado operacional, a exemplo de obrigações com descomissio-
namento, contingências judiciais e passivos ambientais; e

	Ð práticas contábeis de redução ao valor recuperável dos ativos (testes de im-
pairment), que afetam resultados presentes e futuros da companhia.
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Em 2022, a dívida da companhia está em, aproximadamente, US$ 60 bilhões, o que 
representa R$ 300 bilhões, com o câmbio a R$ 5, dentro da faixa estabelecida em 
seu planejamento estratégico e sua Política de Remuneração aos Acionistas. Con-
tudo, dada a exposição das receitas da empresa à volatilidade das commodities que 
produz e comercializa, tanto das receitas quanto das dívidas, e variação cambial, 
sobretudo, dólar, o tema deve estar no radar do controle externo de modo perene.

A gestão empresarial sustentável tende a reduzir o custo de capital da empresa, me-
lhorando a percepção de risco do mercado e das agências de classificação de risco, 
otimizando a alocação de capital em empreendimentos mais rentáveis e gerando maior 
valor aos acionistas. Dentre os acionistas está a União, que se materializa pela aprecia-
ção do valor de sua participação acionária e pelo aumento do pagamento de proventos, 
tanto por meio de maior arrecadação tributária quanto por pagamento de dividendos.

O Planejamento Estratégico da empresa divulgado para o mercado, abrangendo o ho-
rizonte de 2021 a 2025, prevê investimentos no montante de US$ 54,8 bilhões. Confor-
me tendência dos últimos anos, o segmento de Exploração e Produção (E&P) é o que 
apresenta maior concentração, respondendo, nesse período, por 84% do total de gastos 
com investimentos, isto é, US$ 46 bilhões ou R$ 230 bilhões, com o câmbio a R$ 5.

O segmento de E&P, que envolve contratações de plataformas de produção – Unidade 
Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (em inglês, Floating, Production, 
Storage and Offloading – FPSOs); equipamentos submarinos complementares – subseas; 
e poços de produção –, apresenta procedimentos de planejamento de empreendimentos, 
estimativa de custos e regras de compras e contratações complexos, que necessitam de 
fiscalização contínua e concomitante, em função da materialidade e relevância.

O QUE PRECISA SER FEITO

A gestão da estrutura de capital da Petrobras deve ser conduzida de modo técnico e 
profissional, com base em critérios sólidos e alinhados às melhores práticas de mer-
cado, de modo a garantir a sustentabilidade econômico-financeira da companhia no 
curto, médio e longo prazo, de acordo com os objetivos empresariais característicos 
de uma companhia com ações listadas em bolsas de valores e a missão institucional.

Assim, é necessário que o Estado estabeleça, de modo claro, a função social a ser 
alcançada pela Petrobras, no sentido de realizar o interesse coletivo ou atender a 
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imperativo de segurança nacional aderentes à Lei 9.478/1997. Nessa esteira, cabe ao 
TCU efetuar permanente e sistemático acompanhamento da conciliação equilibrada 
e racional entre os objetivos empresariais e aqueles relacionados ao atendimento do 
relevante interesse coletivo ensejador da criação da companhia controlada pela União.

Os investimentos devem ser guiados por princípios econômicos e financeiros sólidos, 
respeitando as melhores práticas, os procedimentos, as atividades e os processos 
de planejamento, gerenciamento e controle de projetos de grande porte.

As políticas voltadas para atendimento de demandas de interesse público, como con-
trole de preços, subsídios direcionados e/ou renúncias fiscais, devem ser formatadas 
pelos órgãos ministeriais, de forma clara, por meio de instrumentos formais e adequa-
dos, para não comprometer a gestão, governança, compliance e integridade empresa-
rial, propiciando maior estabilidade, autonomia e transparência na gestão empresarial.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.750/2020, 2.842/2021 e 3.129/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2750%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2842%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3129%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, INVESTIMENTOS E INTEGRIDADE DA PETROBRAS

Atos de gestão ilegal
e antieconômica que
ameaçaram a sustentabilidade 
econômico-financeira da empresa 

Entre 2010 e 2015, a venda de 
combustíveis abaixo de seu preço de 
mercado e as renúncias de receitas e 
investimentos mal planejados e 
executados levaram à rápida 
deterioração dos indicadores 
financeiros, alcançando quase o 
dobro do limite máximo do indicador 
da dívida líquida/Ebtida → Risco de 
insuficiência em seu fluxo de caixa 

Mesmo com regras instituídas
em normativos, empreendimentos 
economicamente inviáveis foram 
aprovados e executados, sem
que os instrumentos de controle
e as instâncias de governança 
detectassem as falhas, ilegalidades 
e riscos, expondo a companhia
e o país a vultosos prejuízos 







PROBLEMA
Descasamento da
estrutura de capital em
relação às metas estabelecidas
no planejamento estratégico,
impactando a sustentabilidade 
econômico-financeira de curto, 
médio e/ou longo prazo  

Insuficiência de mecanismos
de governança relativos aos 
normativos e regras para a gestão
da carteira de investimentos
da Petrobras  

Inadequação da gestão do portfólio 
de projetos de investimentos frente 
às melhores práticas de mercado 

Critérios de seleção/priorização
de projetos de investimentos para 
inclusão no plano estratégico não 
são adequados e/ou normatizados 
adequadamente  

Dinâmica do processo
decisório não garante a tomada
de decisões refletidas, informadas 
e desinteressadas no nível da
alta administração  

Fragilidades de procedimentos de 
due diligence de integridade nos 
relacionamentos com contrapartes 
(fornecedores, financiadores etc.), expondo
a companhia e seus funcionários a 
riscos de integridade 

Inobservância de normas de 
licitações e contratos  

Indefinição da função social da 
Petrobras, no sentido de realizar o 
interesse coletivo ou de atender a 
imperativo de segurança nacional 
aderentes à Lei 9.478/1997









CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

A falta de transparência em relação às ações do então Ministério das Ci-
dades (MCidades) e atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
tem sido objeto de apontamentos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em diversos 
trabalhos, ao longo dos anos. A temática foi tratada de forma mais direta e sistemática 
quando o TCU avaliou os controles internos do MCidades e as obras paralisadas.

O TCU constatou “prejuízos ao controle social, devido a deficiências na transparência 
das informações sobre investimentos do MCidades”, destacando-se o fato de que 
a gestão das informações era feita em um sistema informatizado interno (sistema 
SACI), com diversas limitações de uso e confiabilidade de informações. Além disso, 
as informações publicadas na internet, por meio do sistema SisPAC, eram insufi-
cientes e tinham problemas de confiabilidade. Os dados levantados à época (2017) 
indicavam uma carteira contratada de empreendimentos superior a R$ 60 bilhões.

TRANSPARÊNCIA DE 
DADOS E INFORMAÇÕES 

SOBRE POLÍTICAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA
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Em 2021, o Tribunal registrou alguns avanços, porém detectou que as iniciativas rela-
cionadas à transparência permaneciam insuficientes. A disponibilidade, tempestividade 
e confiabilidade das informações são insatisfatórias, requerendo esforço de imple-
mentação, pelo ministério, e acompanhamento, nos médio e longo prazos, pelo TCU.

Outra limitação crítica está no fato de parcela significativa das informações relativas 
à execução das políticas públicas de infraestrutura urbana ser gerida pela Caixa 
Econômica Federal (CEF), seja no papel de mandatária da União, seja na condição 
de agente operador ou financeiro dos fundos que apoiam/financiam a execução des-
sas políticas, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR). Assim, há assimetria de informações entre MDR 
e Caixa e limitações relacionadas ao sigilo de informações bancárias/financeiras, o 
que também agrava a falta de transparência.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A transparência é o melhor antídoto contra a corrupção e funciona como mecanismo 
indutor de gestões públicas responsáveis e abertas à participação social. As políti-
cas sociais de infraestrutura têm o cidadão como um de seus protagonistas. Para o 
exercício do controle social, é necessária a existência de informações em linguagem 
clara, completa e de fácil acesso, de forma a permitir que cidadão e entidades da 
sociedade civil possam atuar como controladores.

A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), no in-
tento de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, estabelece, como 
uma de suas diretrizes, a “divulgação de informações de interesse público, indepen-
dentemente de solicitações” (Lei 12.527/2011, art. 3º, inciso II). O mesmo diploma 
legal incumbe aos órgãos e às entidades do poder público a “gestão transparente 
da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação” (art. 6º, inciso I).

As falhas detectadas envolvem tanto as informações públicas quanto as internas, de ca-
ráter gerencial. Desta forma, não há condições adequadas para dar suporte tempestivo às 
decisões alocativas no âmbito do MDR, o que compromete o gerenciamento de riscos e 
processo de priorização e gera ineficiências. Além do mais, recursos são destinados a em-
preendimentos com baixa probabilidade de execução, enquanto outros ficam paralisados por 
insuficiência de recursos. O aumento da transparência, além de possibilitar o controle social, 
tende a ter reflexos positivos sobre a própria gestão dos recursos a cargo do ministério.
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O QUE PRECISA SER FEITO

Para a adequada promoção da transparência ativa da atuação estatal, informações 
devem estar disponíveis e ser confiáveis, atualizadas e facilmente encontradas por 
qualquer cidadão. Há iniciativas dos órgãos setoriais para promover a transparência 
sobre a alocação de recursos financeiros nos investimentos públicos, como a Plata-
forma +Brasil e seus aplicativos, os painéis de informação do MDR, disponíveis em 
http://paineis.mdr.gov.br/, o aplicativo Transparência MDR e o Cadastro Integrado 
de Projetos de Investimento (CIPI).

Contudo, ainda existem muitos sistemas pulverizados e desconexos, não há platafor-
ma consolidada com todas as informações sobre obras públicas e, quando compa-
radas as informações das diversas fontes de informação, há incoerências entre elas. 
Ademais, o CIPI, que deverá se tornar o cadastro geral de obras, ainda não possui 
todos os módulos desenvolvidos. Por fim, foi constatado que parte considerável da 
carteira de empreendimentos do MDR não está cadastrada no CIPI.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.153/2018, 1.079/2019, 1.328/2020, 1.228/2021 e 2.918/2021, todos do 
Plenário do TCU.

http://paineis.mdr.gov.br/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A2153%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1079%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1328%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1228%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A2918%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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TRANSPARÊNCIA DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES SOBRE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

A gestão das informações sobre 
políticas de infraestrutura urbana
é feita em um sistema com
diversas limitações de uso
e de confiabilidade 

As informações publicadas na 
internet são insuficientes e têm 
problemas de confiabilidade 

Há ineficiências devido a falhas
no gerenciamento de riscos
do processo de priorização: 
destinam-se recursos a 
empreendimentos com baixa 
probabilidade de execução, 
enquanto outros são paralisados por 
insuficiência de recursos 

Parte considerável da carteira de 
empreendimentos do Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR) 
não está cadastrada no Cadastro 
Integrado de Projetos de 
Investimento (CIPI) 









O PROBLEMA
 Muitos sistemas pulverizados

e desconexos, sem plataforma 
consolidada com todas as 
informações coerentes entre si 

Assimetria de informações entre 
MDR e Caixa 

Limitações relacionadas ao sigilo de 
informações bancárias/financeiras 

Não há condições adequadas para 
dar suporte tempestivo às decisões 
alocativas no âmbito do MDR









CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que, cerca de, 37% das obras públi-
cas federais que deveriam estar em andamento encontram-se paralisa-
das. Trata-se de problema crônico, com múltiplas causas e consequências, bem como 
características comuns a diversos setores e peculiaridades em setores específicos.

A auditoria mais recente sobre o tema traçou panorama atualizado da situação, a partir 
dos cinco principais bancos de dados da Administração Pública federal. Foram identifi-
cados, aproximadamente, 38 mil contratos, dos quais mais de 14 mil estavam paralisa-
dos. Os investimentos previstos totalizavam R$ 725 bilhões. Desse total, R$ 144 bilhões 
referiam-se a obras paralisadas, nas quais já haviam sido aplicados R$ 10 bilhões.

As principais causas de paralisação identificadas foram: deficiência de projeto; insu-
ficiência de recursos financeiros, em especial de contrapartida de ente subnacional; 
e baixa capacidade institucional de ente subnacional para conduzir empreendimento. 

GESTÃO DAS OBRAS 
PARALISADAS
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Também foram identificadas falhas e limitações que contribuem para continuidade do 
quadro desfavorável, com destaque para as relacionadas a seguir.

	Ð Os sistemas de informação e gerenciamento das obras são pouco confiá-
veis, incompletos e ineficientes para proporcionar decisões tempestivas e 
adequadas dos gestores. Não registram, em geral, causas da paralisação 
nem possuem mecanismos de gerenciamento de risco e emissão de alerta.

	Ð Não há padronização do conceito de obra paralisada, o que compromete a 
comparabilidade entre diversos setores e uniformização de procedimentos, 
com ganho de eficiência.

	Ð O único banco de dados que apresentava registro de causas, o do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), não oferecia clareza suficiente para 
permitir gestão adequada, uma vez que as categorias de causas eram muito 
genéricas ou imprecisas, o que dificultava a adoção de medidas preventivas 
e corretivas mais assertivas. Esse banco de dados foi extinto, mas os novos 
bancos de informação ainda não solucionaram a deficiência apontada.

	Ð Por fim, não há registro sistemático de boas práticas e casos de sucesso que 
possam servir como referência para aprimoramento da gestão de obras públicas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O problema afeta diversas políticas públicas, com graves consequências econômicas 
e sociais, impactando negativamente a prestação de serviços de educação, saúde e 
segurança pública. O volume total de recursos atrelados a obras paralisadas supera 
centenas de bilhões de reais e afeta milhões de pessoas em todas as unidades da 
Federação. Também compromete a qualidade de vida da população como um todo 
e o desempenho da economia, na medida em que afeta a disponibilidade de infra-
estrutura e gera graves ineficiências na alocação dos escassos recursos públicos, 
comprometidos com empreendimentos que deixam de gerar os benefícios finais para 
os quais foram concebidos.

O monitoramento e acompanhamento decorrentes da auditoria realizada em 2018 de-
monstram que o índice de paralisação de obras é muito superior ao desejável. Além 
disso, o risco de paralisação permanece alto, em virtude de diversos fatores, em especial 
os relacionados à crise fiscal, às deficiências de gestão de informação e aos procedi-
mentos de seleção e execução das obras.
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O QUE PRECISA SER FEITO

É preciso aprimorar os sistemas de informação, criando-se cadastro único que permita 
registrar, de forma confiável e tempestiva, informações relevantes e padronizadas 
sobre a execução de obras públicas. Tal medida vai melhorar o processo de seleção e 
gestão dos empreendimentos, desde a concepção até a efetiva prestação dos serviços 
públicos associados à respectiva obra. Além disso, é necessário fortalecer as inicia-
tivas atualmente em curso, a exemplo da Plataforma +Brasil e do Cadastro Integrado 
de Projetos de Investimento (CIPI), criado em atendimento a determinação do TCU, 
com objetivo de se tornar o cadastro único, e as de associações de municípios, com 
vistas a suprir carências técnicas e operacionais existentes. Por fim, é importante 
melhorar o diálogo entre Poderes Executivo e Legislativo, no processo de alocação 
orçamentária, para garantir recursos necessários à finalização de obras já iniciadas.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.079/2019, 1.328/2020 e 1.228/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1079%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1328%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1228%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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GESTÃO DAS OBRAS PARALISADAS

37%
das obras públicas federais 
encontram-se paralisadas 

14 mil
contratos paralisados
(do total de 38 mil) 

R$144 bilhões
em obras paralisadas, entre os 
investimentos previstos de

R$ 725 bilhões

 





 

NÚMEROS DOS PROBLEMAS
 Deficiências de projeto 

Insuficiência de recursos 
financeiros, em especial aqueles 
de contrapartida dos entes 
subnacionais 

Baixa capacidade institucional 
dos entes subnacionais para 
conduzir os empreendimentos 

Sistemas de informação
e gerenciamento das obras
pouco confiáveis, incompletos
e ineficientes para proporcionar 
decisões tempestivas e 
adequadas dos gestores  

Ausência de cadastro único,
que permita registrar, de forma 
confiável e tempestiva, informações 
relevantes e padronizadas sobre a 
execução de obras públicas 

Insuficiente diálogo entre poderes 
Executivo e Legislativo no processo 
de alocação orçamentária, para 
garantir os recursos necessários
a finalizar obras iniciadas

 









 

 

 

 

CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que os diversos instrumentos 
de planejamento governamental para o transporte não conseguem pro-
mover a integração satisfatória dos modais, situação que prejudica o 
planejamento do setor e a racionalização dos investimentos públicos.

Apesar das melhorias verificadas no processo de planejamento, mediante a insti-
tucionalização e a sistematização do ciclo de planejamento, o que, se não houver 
rupturas, permitirá o aprimoramento do processo ao longo dos sucessivos ciclos de 
planejamento, identificou-se descontinuidade dos planos de transportes. O 
Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), última versão de 2009, foi subs-
tituído pelo Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) em 2012, trocado pelo 
Plano Nacional de Logística (PNL) em 2018. Atualmente, foi editado o PNL 2035.

PLANEJAMENTO E 
PRIORIZAÇÃO DA 

INTEGRAÇÃO MULTIMODAL 
NOS TRANSPORTES
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Observou-se que, no PNL 2018, não há critérios uniformes para a priorização de in-
vestimentos nem orientação de priorização de projetos com base na integração entre 
os modos de transporte. Isso demonstra a necessidade de robusta metodologia de 
priorização de investimentos.

Existe, além disso, o excesso de documentos e sistemas a ser preenchidos pelos que reali-
zam transporte de cargas, em especial pelos que utilizam mais de um modal de transporte. 
Alguns desses documentos, mesmo sendo eletrônicos, têm de ser impressos e devem ser 
transportados junto à mercadoria, com exigências de guarda posterior, situações que re-
presentam excesso de burocracia e geram custos que encarecem as operações logísticas.

Os trabalhos do TCU sobre o Programa de Investimento em Logística Ferroviária, em 
2015, e sobre o transporte multimodal, em 2018, evidenciam as questões relatadas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A integração multimodal de transportes tem por finalidade aproveitar os pontos po-
sitivos de cada modal, o que permite ganhos com redução de custos e aumento da 
competitividade dos produtos brasileiros no comércio exterior. Contribui também para 
a diminuição de acidentes com vítimas, além da redução da emissão de poluentes 
relacionados ao transporte de cargas e passageiros.

O transporte de cargas por rodovia mostra-se eficiente em distâncias até 400 km, en-
quanto o modal por ferrovia, entre distância de 400 km a 1.500 km; o hidroviário apre-
senta maior eficiência na faixa de 1.500 a 3.000 km. Apesar disso, é notório que o Brasil, 
com dimensões continentais, concentra o transporte de cargas pelo modal rodoviário.

Os investimentos na rede de transportes apresentados pelo PNL 2035 envolvem a 
aplicação de recursos públicos e privados da ordem de R$ 450 bilhões nos próxi-
mos quinze anos, com destaque para o incremento da rede ferroviária e o incentivo 
à navegação de cabotagem na costa brasileira, com vistas a equilibrar a matriz de 
transportes, atualmente muito concentrada no modo rodoviário.

O governo federal voltou a planejar a rede nacional de transportes com o PNLT 2007. Desde 
então foram elaborados mais quatro planos gerais e diversos setoriais. O último é o PNL 2035.
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Todos os planos elaborados tinham em comum a expectativa de ser de plano de 
Estado, ou seja, transcender à tomada de decisão de um mandato presidencial. 
No entanto, verificou-se que após a elaboração e disponibilização à sociedade, os 
planos perdiam relevância sem a devida implementação e avaliação dos resultados 
até que se iniciava novo planejamento.

Não obstante as evoluções no planejamento de transportes pelo governo federal, a 
falta de continuidade e implementação dos planos fragiliza a integração e a utiliza-
ção dos modos mais eficientes na matriz de transportes, bem como o aumento da 
eficiência e da qualidade da infraestrutura de transportes.

O QUE PRECISA SER FEITO

A avaliação do planejamento da logística de transportes por parte do governo federal 
demonstrou que houve avanços, mas, há necessidade de melhorias. O Brasil ainda 
está em uma fase, na infraestrutura, menos avançada em relação a países como 
Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Peru. A maior parte do mundo desenvolvido 
já utiliza a análise de custo-benefício para priorizar os projetos.

Além disso, o sistema de planejamento deve ser continuado e passar por revisões 
de forma cíclica, a fim de atualizar os gargalos e as novas demandas sociais em 
razão, por exemplo, de mudanças tecnológicas ou do desenvolvimento de novos 
polos produtivos e populacionais.

O avanço do planejamento e da priorização da integração multimodal nos transpor-
tes no Brasil depende, primordialmente, de que haja continuidade e aprimoramento 
constante do sistema de planejamento em detrimento do atual modo, em que o plano 
é elaborado, discutido e abandonado até que se inicie o planejamento seguinte.

DECISÃO RECENTE

Acórdão 1.327/2020, do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*%2520/NUMACORDAO%253A1327%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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IMPACTO

R$ 450 bilhões
de recursos públicos e privados 
a serem aplicados nos 
próximos 15 anos

PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO MULTIMODAL NOS TRANSPORTES 

PROBLEMAS

Planejamento da logística de transportes por 
parte do governo federal

 Fragilidades na integração e utilização
de modais mais eficientes na matriz
de transportes

 Oportunidades de melhoria na
integração dos modais de transportes

 Ausência de critérios uniformes para
a priorização de investimentos

 Falhas na priorização de projetos em prol 
da integração entre os modos de transporte
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Nos setores de infraestrutura rodoviária e ferroviária, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) encontrou problemas em segmentos concedi-
dos à iniciativa privada. Nas rodovias, constatou-se que obras de duplicação e 
construção de contornos urbanos não foram realizadas pelas concessionárias, ao 
contrário do planejado pelo poder concedente. Paralelamente a esse cenário, e de 
forma contraditória, também foram celebrados termos aditivos contratuais, incluindo 
nos contratos relevantes investimentos não previstos inicialmente.

Nas ferrovias, verificou-se abandono de boa parte da malha existente. Vale ressaltar 
que o país já teve mais de 35.000km de linhas férreas em uso. Hoje a soma dos tre-
chos com circulação economicamente efetiva não chega a 10.000km. Tal situação 
contribui para a ineficiência da matriz de transportes brasileira, uma vez que cargas 
potencialmente transportáveis por modal ferroviário são escoadas por rodovias.

REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DOS 

TRANSPORTES 
RODOVIÁRIO E 
FERROVIÁRIO
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O TCU verificou que o Programa de Concessão de Rodovias Federais não segue 
boas práticas de planejamento e gestão, sobretudo quanto a formulação de seus 
objetivos e outros atributos essenciais de monitoramento, orientação decisória e 
otimização dos resultados. Como exemplo dessa ausência de boas práticas, ine-
xistem indicadores e metas que proporcionem razoável avaliação do desempenho 
das concessões de rodovias.

Ademais, em relação à eficácia, o TCU identificou que apenas 30% das obras de du-
plicação contratadas na 2ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais 
foram concluídas. Esse percentual é ainda menor para concessões da 3ª etapa, em 
que boa parte dos contratos caminha para a extinção antecipada, seja por abertura 
de processos de caducidade, seja por relicitação.alhar c

No setor ferroviário, especialmente na Malha Oeste, evidenciou-se que a atuação 
da agência reguladora não tem garantido prestação de serviço adequado de trans-
porte de cargas. Além disso, a atuação do regulador foi criticada por não estimular 
o atendimento das demandas de transporte na área de abrangência da malha. Por 
exemplo, verificou-se que a produção agrícola do Mato Grosso do Sul, ao longo dos 
anos, deixou de ser transportada por via ferroviária, com opção preferencial por 
rodovias, da origem aos portos da Região Sul. A atuação do regulador também não 
tem impedido a degradação das condições operacionais da via ferroviária.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O cenário encontrado nos setores rodoviário e ferroviário apontou necessidade de 
melhoria da atuação da agência reguladora, de forma a torná-la mais tempestiva 
e eficiente, tanto na regulação quanto na fiscalização das concessões existentes.

O alto risco identificado decorre da situação atual encontrada nas auditorias, agra-
vada pela permanente expansão do programa de desestatização de rodovias e fer-
rovias, o que exigirá atuação cada vez mais efetiva da agência reguladora, para que 
os objetivos pretendidos de melhoria e desenvolvimento da infraestrutura brasileira 
sejam alcançados nos próximos anos. Atualmente, são 12.472km de rodovias conce-
didas, por meio de 24 contratos de concessão. A desestatização de mais 17.000km 
já está sendo planejada pelo governo, bem como a concessão de outros 3.600km de 
ferrovias, sem contar as ferrovias que poderão ser construídas e administradas sob o 
regime de autorização, as quais poderão representar parcela relevante da malha total.
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O QUE PRECISA SER FEITO

No setor rodoviário, o TCU indicou necessidade de os órgãos responsáveis desenvol-
verem planejamento estratégico para o programa de concessões, com ferramentas 
de governança e gestão que proporcionem avaliação e orientação decisória para os 
gestores, contemplando definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores de de-
sempenho do programa. Ademais, o Tribunal recomendou à agência reguladora que 
reavalie os mecanismos regulatórios, administrativos e contratuais, a fim de garantir 
execução tempestiva das obras de ampliação de capacidade pelas concessionárias, 
para que a infraestrutura seja provida das melhorias necessárias.

No setor ferroviário, recomendou-se à agência reguladora que avalie os impactos da 
concentração de mercado da malha federal, uma vez que esse fator pode limitar a ex-
ploração de toda a capacidade das ferrovias. O agente regulador também deve melho-
rar os normativos relacionados à comunicação de acidentes ferroviários e implementa-
ção sistemática de avaliação e monitoramento da adequabilidade do serviço prestado; 
aprimorar a comunicação com os usuários do serviço; e implementar ferramentas para 
tratamento dos dados de fiscalizações técnicas e processos sancionadores.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.190/2019 e 1.422/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2190%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1422%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO

RODOVIAS

Programa de Concessão de Rodovias 
Federais → ausência de boas práticas 
de planejamento e gestão: objetivos, 
indicadores, metas, atributos para 
monitoramento 

Obras de duplicação e construção de 
contornos urbanos não concretizadas 
pelas concessionárias → conclusão de 
apenas 30% das obras de duplicação 
contratadas na 2ª etapa do Programa 
de Concessões Rodoviárias Federais 

Celebração de termos aditivos 
contratuais para inclusão de relevantes 
investimentos não previstos inicialmente 
nas concessões 

PROBLEMAS







FERROVIAS

Abandono de boa parte da malha 
existente → Linhas férreas em uso 
atualmente: 10.000 km (já teve mais de 
35.000 km) → ineficiência da matriz de 
transportes brasileira → 
excessivamente rodoviarista, ante 
grande potencial de outros modais

ANTT – fragilidades na malha 
ferroviária oeste

 Deficiência na atuação para garantir 
a prestação de serviço adequado 

 ausência de estímulo para 
transporte ferroviário nas áreas
de abrangência da malha

 ineficiência em impedir a 
degradação das condições 
operacionais da via ferroviária





Atuação da ANTT →
Baixa tempestividade e eficiência no processo de regulação
e fiscalização das concessões de rodovias e ferrovias.
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Plano Nacional de Mineração (PNM) 2030, publicado em 2011, estabeleceu que 
uma das ações para garantir a governança pública eficaz do setor minerário no Brasil 
seria a reestruturação institucional dos agentes públicos que atuam nesse setor. 
Nesse sentido, em 2017, foi criada a Agência Nacional de Mineração (ANM) e extinto 
o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

O Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu que a estrutura inadequada do 
então DNPM causava falhas no planejamento, na regulação e na fiscali-
zação do setor minerário, acarretando prejuízos à arrecadação e socie-
dade. Com efeito, já em 2011, recomendou a reestruturação do departamento, tendo 
em vista a insuficiência de materiais, tecnologia da informação e recursos humanos.

Em se tratando de segurança de barragens, a estrutura orçamentária e financeira 
e de recursos humanos do DNPM também não era suficiente para cumprimento de 

ESTRUTURAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE 

MINERAÇÃO



ESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

93

suas atribuições institucionais, enquanto órgão fiscalizador do setor minerário no 
Brasil da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

Ao analisar o grau de estruturação e institucionalização da nova agência, no entanto, 
o TCU ainda identificou deficiências relevantes, em aspectos como transparência, 
gestão de riscos e controles internos. Concluiu, também, que havia alta exposição 
da autarquia a fraude e corrupção, por seu elevado poder de regulação. Entre as 
principais falhas apontadas, estão:

	Ð deficit de pessoal – em 2021, a agência contava com, apenas, 38 servidores 
para a fiscalização de 911 barragens, conforme o III Relatório Anual de Se-
gurança de Barragens de Mineração de 2021;

	Ð deficit orçamentário e financeiro;

	Ð falta de transparência na alocação dos recursos oriundos da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM); e

	Ð ausência de supervisão, em relação à emissão de guia de utilização.

Também foram identificados pontos de melhoria em relação à gestão de passivos 
ambientais da mineração, como necessidade de criação de marco regulatório espe-
cífico; viabilização de instrumentos econômicos para recuperação de minas órfãs – 
aquelas abandonadas sem o correto plano de fechamento; e produção de inventário 
nacional, possibilitando identificação dos riscos para o meio ambiente e priorização 
dos passivos a serem recuperados.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a produção de bens minerais 
alcançou R$ 339 bilhões no último ano, com aumento de 7% na produção, contribuin-
do, de forma significativa, para o produto interno bruto (PIB). O setor foi responsável 
por 80% do saldo total da balança comercial brasileira (US$ 49 bilhões) no período 
e deve investir US$ 41,3 bilhões de 2021 a 2025.

A criação recente, o grande poder de regulação sobre a atividade privada e o tama-
nho do setor minerário aumentam o risco de comprometimento da independência 
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decisória da agência, em caso de estruturação inadequada. Outra preocupação é 
a de que não tenha expertise técnica e profissional suficiente para cumprimento de 
suas funções regulatórias e fiscalizatórias.

O QUE PRECISA SER FEITO

O Tribunal deliberou que a ANM:

	Ð otimize seus processos internos;

	Ð priorize os controles mais relevantes, a partir da identificação de seus riscos;

	Ð apresente ao Ministério da Economia (ME) estudo fundamentado sobre a 
necessidade de redimensionamento e alterações em seu quadro de pessoal;

	Ð regulamente e assegure garantias financeiras para fechamento de minas; e

	Ð aprimore os normativos para acompanhamento e fiscalização da arreca-
dação da Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais e 
outorga de títulos minerários.

Espera-se, assim, contribuir para criação de ambiente favorável ao pleno exercício 
das competências atribuídas à ANM, tanto no plano técnico quanto no institucional, 
maximizando os resultados apresentados pelo setor de mineração e o desenvolvi-
mento econômico do Brasil.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.604/2018, 1.116/2020, 1.193/2020, 2.914/2020 e 863/2021, todos do 
Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2604%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1116%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1193%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2914%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A863%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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ESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS

4% do PIB
R$339 bilhões
em 2021 

80% do
saldo total
da balança comercial 
brasileira

US$ 49 bilhões
Investimentos de

US$ 41,3 bilhões 
no período de 2021 a 2025







 

 

 

IMPACTO

Deficiências na transparência, gestão de 
riscos e controles internos da ANM, com 
impacto no planejamento, regulação e 
fiscalização do setor minerário 

Alta exposição à fraude e corrupção da agência 

Apenas

38 servidores







 

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS

Ausência de marco regulatório específico para 
a gestão de passivos ambientais da mineração 

Inexistência de instrumentos econômicos 
para a recuperação de minas órfãs e de 
inventário nacional, possibilitando a 
identificação dos riscos para o meio ambiente e 
a priorização dos passivos a serem recuperados 

Déficit orçamentário e financeiro da ANM 

Insuficiência de materiais de tecnologia
da informação e de recursos humanos 

Lacunas nos normativos relativos ao 
acompanhamento e à fiscalização da 
arrecadação da Contribuição Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM) e da outorga de títulos minerários 











 

Para fiscalizar

911 barragens
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Em 2020, ao realizar análise evolutiva das emendas parlamentares e dos riscos 
envolvidos, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que a efetivação 
das ações finalísticas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) dependia, em grande medida, 
de emendas parlamentares. Subordinada ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) desde 2019, a Codevasf teve sua área de atuação ampliada em 
2020, alcançando, atualmente, 2.681 municípios, o que corresponde a 36,59% do 
território nacional, e quase 90 milhões de habitantes, distribuídos em 16 unidades 
da Federação. Com a expansão territorial e ampliação da atuação, no ano de 2021, 
a empresa recebeu grande aporte de valores advindos de emendas parlamentares, 

ATUAÇÃO DA CODEVASF NA 
EXECUÇÃO DE RECURSOS 
ORIGINADOS DE EMENDAS 

PARLAMENTARES
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o que fez com que ficasse dependente desse tipo de recurso orçamentário. No ano 
de 2017, 23,75% das despesas executadas pela empresa decorriam de emendas. 
No ano de 2021, esse percentual subiu para quase 62%. (Fonte: Siga Brasil)

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O total de pagamentos realizados com recursos oriundos de emendas parlamenta-
res somou, entre 2017 e 2020, R$ 739.115.529,55. Esse valor aumentou, em 2021, 
para R$ 2,1 bilhões, segundo o Siga Brasil – sistema de informação que integra em 
um único datawarehouse as bases de dados dos Poderes Executivo e Legislativo 
referentes aos sistemas de elaboração e execução do orçamento federal.

O significativo montante de recursos transferidos nos últimos anos fez emergirem 
riscos associados ao descompasso entre o volume de recursos recebidos e a ca-
pacidade institucional da empresa para adequadamente executá-los e fiscalizá-los.

Diante do grande quantitativo de doações e obras, da abrangência geográfica em 
que a Codevasf atua e da pouca ingerência da empresa pública quanto à execução 
dessas ações, resta dúvida quanto à capacidade da companhia de fiscalizar a 
distribuição dos bens doados e a execução de serviços contratados.

O QUE PRECISA SER FEITO

Deve-se aprimorar o processo de planejamento, execução e controle de gastos da 
Codevasf custeados com emendas parlamentares e fomentar maior compatibilidade 
de sua gestão com o alcance da missão institucional da empresa, qual seja, promo-
ção do desenvolvimento integrado de áreas prioritárias.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.604/2018, 2.704/2019 e 1.213/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2604%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2704%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1213%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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ATUAÇÃO DA CODEVASF NA EXECUÇÃO DE RECURSOS ORIGINADOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS

atua em dezesseis unidades 
da federação 

alcança 36,59%
do território nacional 

2.681 municípios 
e uma população de quase
90 milhões de habitantes 

recebeu

R$ 2,1 bilhões
em emendas parlamentares 
entre 2020 e 2021







 

Aumento da dependência das emendas 
parlamentares para a efetivação das ações 
finalísticas da Codevasf:

 

IMPACTO DA COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO 
DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA (CODEVASF)



23,75%
em 2017

quase

62%
em 2021

CAUSAS

Codevasf não realiza análise criteriosa 
quanto ao interesse social e necessidade da 
demanda, bem como da regularidade 
jurídica/fiscal das entidades beneficiárias 

insuficiente capacidade da companhia de 
acompanhar/controlar a utilização dos bens 
doados e a execução de serviços, sem 
processos adequados de planejamento, 
execução e controle de gastos 
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O QUE O TCU  ENCONTROU

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o atual Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) vêm 
intensificando, nos últimos anos, a inclusão de compromissos de 
abrangência e investimento em diversos instrumentos regulatórios, 
em troca de valores de recursos públicos, que seriam arrecadados 
pelo Estado. Como exemplo, podemos citar os valores a serem recebidos por 
outorgas de radiofrequência e os referentes ao pagamento de multas por descum-
primento de obrigações regulamentares.

Nos trabalhos realizados no setor de telecomunicações, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) observou que ainda existe grande percentual de brasileiros que não 
tem acesso à internet, o que aumenta a desigualdade social e possibilita a criação 
de um fosso digital para segmentos da população.

EFETIVIDADE DOS 
COMPROMISSOS 

ACORDADOS 
COM A ANATEL EM 

INSTRUMENTOS 
REGULATÓRIOS
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Assim, ao avaliar a política nacional de banda larga, o Tribunal recomendou ao 
ministério setorial que, na alocação de recursos da política pública de banda larga, 
utilize critérios que promovam a redução das desigualdades sociais e regionais, de 
acordo com o art. 3º, inciso III, da Constituição federal.

Em trabalhos anteriores, o TCU analisou esses instrumentos regulatórios, como 
o Plano Geral de Metas de Universalização. Também avaliou políticas públicas do 
setor de telecomunicações; editais de licitação; e termos de ajustamento de conduta 
e do processo sancionatório da Anatel. Identificou que a imposição de compromisso 
de investimento vem sendo cada vez mais utilizada, em troca de recursos públicos 
que seriam arrecadados.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Como destacado, o MCTIC e a Anatel têm adotado a prática de trocar recursos 
públicos a serem arrecadados por compromissos de investimento, o que deveria 
ser uma excepcionalidade, como previsto na Lei Geral de Telecomunicações 
(LGT). Esses compromissos, que se situam na ordem de bilhões de reais, preci-
sam estar alinhados com objetivos e diretrizes definidos pelas políticas públicas 
estabelecidas na Constituição, em leis e em normas infralegais, seguindo as 
prioridades e os escopos definidos. Também precisam ser valorados conforme 
boas práticas de precificação e jurisprudência já estabelecida, bem como fisca-
lizados por órgãos setoriais, que garantam o cumprimento dos compromissos 
nas condições e nos prazos acordados.

Na última licitação das outorgas de frequência realizada pela Anatel, também 
conhecida como licitação do 5G, do valor econômico estimado das frequências, 
a saber, R$ 45 bilhões, aproximadamente, R$ 37 bilhões foram destinados a 
compromissos de investimento a serem realizados pelas empresas vencedoras 
do leilão.

O risco decorre da utilização preponderante, por parte dos gestores do esta-
belecimento, de compromissos de investimento em detrimento da arrecadação 
de recursos públicos à União; alta materialidade dos compromissos de investi-
mento; e necessidade de que esses compromissos estejam alinhados com as 
políticas públicas e busquem reduzir a desigualdade regional e social, promo-
vendo inclusão digital.
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O QUE PRECISA SER FEITO

O TCU proferiu deliberações em diversos processos que envolveram a análise des-
ses instrumentos regulatórios, emitindo determinações e recomendações, de forma 
a promover melhoria no processo regulatório, para atingir objetivos estabelecidos 
nas políticas públicas.

Entre as determinações, está a de que MCTIC e Anatel deem transparência ao modo 
como os compromissos são estabelecidos e priorizados. Quanto à Anatel, precisa 
fiscalizar os compromissos e garantir a implantação deles, dado que alterações de 
escopo e cronograma têm reflexos sociais e econômicos sobre os valores definidos 
na época da licitação ou assunção dos acordos. Também é necessário que o regula-
dor evite sobreposição de investimentos, devido à granularidade dos compromissos 
acordados e diversidade de instrumentos regulatórios utilizados.

Espera-se, assim, garantir o atendimento das políticas públicas setoriais e do in-
teresse da coletividade, como, por exemplo, a inclusão digital, por meio da correta 
definição e implantação dos compromissos de investimento assumidos.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.053/2018, 716/2019, 2.641/2019 e 2.032/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2053%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A716%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2641%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2032%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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EFETIVIDADE DOS COMPROMISSOS ACORDADOS COM A ANATEL EM INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS

Uso crescente e preponderante de 
compromissos de investimento 
em instrumentos regulatórios:

 Em detrimento da arrecadação 
de recursos públicos ao caixa
da União 

 Com altos valores envolvidos 

 Premência de alinhamento às 
políticas públicas setoriais e ao 
objetivo de inclusão digital e 
redução da desigualdade 
regional e social 

 Necessidade da avaliação da 
eficiência, efetividade, eficácia e 
economicidade dessa ação 
regulatória

Na licitação do 5G, do valor 
econômico das frequências 
estimado em

R$ 45 bilhões
pela Agência, aproximadamente 

R$ 37 bilhões
foram destinados a compromissos 
de investimento a serem 
realizados pelas empresas 
vencedoras do leilão





 

 

O PROBLEMA E SEUS NÚMEROS

 

 Não atendimento aos objetivos 
estabelecidos nas políticas públicas  

Sobreposição de metas
e compromissos  

Não realização dos investimentos
e compromissos segundo os 
parâmetros estabelecidos nos 
instrumentos regulatórios 

Falta de efetividade na fiscalização 
dos compromissos estabelecidos  

Falta de transparência na 
elaboração dos compromissos











 

 

 

 

RISCOS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que os imóveis constitucional-
mente pertencentes à União não estão identificados e cadastrados 
de forma correta nos sistemas da Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU) e determinou a elaboração, pelo SPU, de plano nacional, com o objetivo de 
obter, no longo prazo, a completa caracterização dos imóveis da União. O processo, 
no entanto, é lento, devido à carência de profissionais e recursos para executar a 
atividade de forma correta.

A União possui, cerca de, R$ 1,34 trilhão em imóveis e esse patrimônio é 
gerido de forma ineficiente. Para melhor acompanhar a situação, o TCU realizou di-
versas fiscalizações sobre o tema. Entre os problemas identificados, encontram-se:

	Ð dificuldade de a Administração Pública federal gerir adequadamente o uni-
verso de, aproximadamente, 700 mil imóveis, entre bens de uso comum, 
dominiais e de uso especial;

GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO PÚBLICO 

FEDERAL
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	Ð gestão inadequada de imóveis disponibilizados a órgãos da administração 
federal direta;

	Ð falta de ocupação, que alcança, aproximadamente, 10 mil imóveis em todo o país;

	Ð abandono e depredação de vários imóveis;

	Ð significativo custo de manutenção dos imóveis, o que eleva o chamado Custo 
Brasil (Imóveis da União); e

	Ð dificuldade para alienar imóveis identificados como inservíveis.

O TCU acompanha atentamente a implementação do Plano Nacional de Caracterização 
(PNC). Desde 2014, observa as evoluções anuais de demarcação, identificação, registro e 
cadastramento dos terrenos marginais – que se apresentam nas margens dos rios navegá-
veis – e imóveis localizados em terreno de marinha – localizados ao longo do litoral brasileiro.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O gasto da União com imóveis é elevado e afeta, significativamente, o Custo 
Brasil (Imóveis da União). As despesas anuais com aluguel são da ordem de R$ 1,6 
bilhão; as despesas condominiais estão estimadas em R$ 180 milhões; e a depreciação 
dos bens é da ordem de R$ 18 bilhões. Além disso, a União deixa de arrecadar receitas 
patrimoniais, como foro e laudêmio, com imóveis dominiais – imóveis que não são ocupados 
pela Administração Pública federal, mas por terceiros – não caracterizados corretamente.

CUSTO BRASIL (IMÓVEIS DA UNIÃO)

1 - Imóveis desocupados – São 
mais de 10 mil imóveis federais sem 
ocupação pelo país.

2 - Despesas com aluguel – O gover-
no federal tem gasto de R$ 1,6 bilhão 
por ano com locação de imóveis.

3 - Depreciação dos bens – A perda 
anual a título de depreciação imobi-
liária é da ordem de R$ 18 bilhões.

4 - Despesas condominiais – A 
União paga R$ 180 milhões por ano 
aos condomínios que integra.
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Importante destacar, ainda, o risco de invasões em imóveis inaptos a receber ocupa-
ção. Cita-se, a título exemplificativo, o incêndio e desmoronamento do Edifício Wilton 
Paes de Almeida, em São Paulo, ocorrido em 1º de maio de 2018. No momento do 
incêndio, 146 famílias do Movimento Luta por Moradia Digna (LMD) moravam no 
edifício. O incidente deixou 7 mortos e 2 desaparecidos.

O QUE PRECISA SER FEITO

A gestão patrimonial da União deve ser profissional e especializada, para cada tipo 
de ativo da União. Para tanto, é necessário:

	Ð incentivar o processo de desinvestimento, como forma de reduzir a 
má destinação de recursos imobiliários da União;

	Ð identificar imóveis que não se adequam à finalidade pública, 
podendo gerar novas receitas para a União e reduzir despesas de gestão; e

	Ð utilizar recursos de tecnologia da informação para potencializar 
a eficiência, eficácia e efetividade dos processos de alienação 
de imóveis da União.

Dos pontos críticos que precisam ser enfrentados, merecem destaque a caracteri-
zação dos imóveis em terrenos de marinha e marginais; adequação da destinação 
do patrimônio público federal; e alienação dos imóveis inservíveis à Administração 
Pública federal.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 726/2013, 484/2017, 797/2020, 1.286/2021 e 2.702/2021, todos do Ple-
nário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1267322%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2180106%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2391336%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2475282%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2514251%22
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IMPACTO

GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO FEDERAL

PROBLEMAS

Deficiência na identificação, cadastro e gestão dos 

700 mil imóveis 

Falta de ocupação em

10 mil imóveis 

Abandono e depredação de vários imóveis  

Elevados gastos da União com esses imóveis  

Dificuldade de alienação dos imóveis inservíveis 
à administração pública 

Ausência de arrecadação de receitas 
patrimoniais (foro e laudêmio) com os imóveis 
dominiais não cadastrados corretamente 

Risco de invasão em imóveis inaptos a
receber ocupação















R$ 1,34 trilhão
em imóveis

R$ 1,6 bilhão
Gastos anuais com aluguel 

R$ 180 milhões
Despesas condominiais anuais 

R$ 18 bilhões
Depreciação anual dos bens
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Em fiscalização realizada em 2018, com o objetivo de avaliar o uso integrado de informa-
ção na Administração Pública federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) iden-
tificou mais de 450 mil indícios de irregularidades em bases de dados de 
sistemas de informação geridos por 18 organizações públicas federais. 

Esses indícios, relativos ao período de 2012 a 2018, envolviam recursos 
da ordem de R$ 40 bilhões. Eram relacionados a aspectos de administração orça-
mentária e financeira, gestão de compras e contratos, gestão do patrimônio imobiliário da 
União, transferências voluntárias e concessão de benefícios a pessoas físicas e jurídicas.

Além dos indícios de irregularidades, verificou-se a baixa qualidade dos dados 
avaliados, caracterizada por problemas como inconsistência e insuficiência, o 
que compromete não apenas a gestão administrativa, mas também a 
própria execução de políticas públicas. Entre as possíveis causas, estão:

QUALIDADE, 
COMPARTILHAMENTO 
E TRANSPARÊNCIA DE 

DADOS GOVERNAMENTAIS
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	Ð baixa integração entre os sistemas de informação;

	Ð dificuldade de acesso a bases de dados de outros órgãos, especialmente às 
bases da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB);

	Ð insuficiência de controles de sistema, para garantir as regras de negócio; e

	Ð insuficiência de rotina de tratamento, para melhoria da qualidade dos dados.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A gestão administrativa e a prestação de serviços públicos na esfera federal são cada 
vez mais suportadas por sistemas de informação. Dado o orçamento previsto para 
2022, de R$ 4,82 trilhões, tem-se a dimensão do potencial prejuízo que erros 
em sistemas e nas bases de dados podem causar ao país.

O atual movimento de transformação digital confere ainda mais importância às 
bases de dados governamentais, haja vista o objetivo de atender às necessidades 
dos usuários (cidadãos e empresas) de forma simples e rápida, a partir de serviços 
públicos digitais. Contudo, dados inconsistentes ou insuficientes com-
prometem a prestação de serviço público, por não permitirem alcançar, 
oportuna e adequadamente, as necessidades do público-alvo. A formulação de 
políticas públicas, com o correto mapeamento do problema a ser resolvido, passa 
pela existência e disponibilidade de dados confiáveis e suficientes. O processo de 
tomada de decisão no âmbito da gestão pública também exige dados 
com elevada qualidade, que reflitam a realidade.

O Tribunal decidiu pelo estabelecimento de processo permanente de análise inte-
grada de dados de gestão pública, considerando, inclusive, a possibilidade de par-
ticipação de outros órgãos de controle e fiscalização.

Embora existam iniciativas do governo para tentar melhorar o quadro, especialmente 
no que tange ao compartilhamento de dados intragovernamental, como a edição dos 
Decretos 8.789/2016 e 10.046/2019, há deficiências na implementação das 
medidas previstas nessas normas, o que pode gerar entraves signifi-
cativos ao compartilhamento de dados entre organizações da Admi-
nistração Pública federal.
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A questão do insuficiente compartilhamento de dados foi revisitada entre 2020 e 
2021, mediante nova fiscalização, na qual foram identificadas dificuldades na 
operacionalização do programa Conecta e ineficiência no processo de 
compartilhamento, devida à sistemática de autorização de acesso a 
dados sigilosos estabelecida pelos órgãos gestores.

A existência de bases de dados governamentais com baixa qualidade e as restrições 
de compartilhamento intragovernamental, combinadas com o esforço necessário 
para implementar medidas que melhorem a situação, constituem alto risco para o 
bom resultado das políticas públicas e a adequada prestação de serviços públicos 
pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública federal.

O QUE PRECISA SER FEITO

O Tribunal expediu deliberação para a  Casa Civil da Presidência da República 
promover avaliação integrada da gestão e das políticas públicas, por 
meio de amplo, intensivo e compartilhado uso das bases de dados 
governamentais, buscando superar os atuais limites, decorrentes de visões 
setoriais e segmentadas do uso das informações do Estado.

Foram expedidas, também, determinações específicas aos órgãos detentores das 
bases de dados mais demandadas na Administração, para fomentarem o com-
partilhamento de dados. Além disso, foram expedidas deliberações que visam 
aperfeiçoar a implementação de plataformas de compartilhamento, em 
especial as suportadas pelo programa Conecta, a cargo da Secretaria de Governo 
Digital do Ministério da Economia.

Com relação aos indícios de irregularidade, o Tribunal determinou aos órgãos a ela-
boração de plano para correção dos eventos, quando confirmada a irregularidade, 
e para mitigar futuras ocorrências.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.587/2018, 1.486/2019, 2.279/2021 e 2.322/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2332144%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2343234%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470580%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2513200%22
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QUALIDADE, COMPARTILHAMENTO E TRANSPARÊNCIA DOS DADOS GOVERNAMENTAIS

PROBLEMAS

450 mil
indícios de irregularidades em 
bases de dados de sistemas 
de informação gerido por

18 organizações
públicas federais (2018) 

Esses indícios envolviam 
recursos da ordem de

R$ 40 bilhões 

Baixa integração entre os sistemas
de informação 

Dificuldade de acesso a bases
de dados de outros órgãos

Insuficiência de controles de sistema
e de rotina de tratamento dos dados 

Catálogo de bases de dados incompleto

NÚMEROS DO PROBLEMA

Inconsistência e insuficiência
dos dados avaliados

Dificuldade das políticas públicas em
validar critérios pela ausência de consultas
a bases de dados de outros órgãos

Formulação, avaliação e monitoramento
de políticas públicas incompletos ou 
deficientes pela ausência de acesso
a bases de dados de outros órgãos 







 

CAUSAS
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou, em 2020, que a macroestrutura 
nacional responsável pela governança e gestão de Segurança da In-
formação e de Segurança Cibernética, apesar de atuante, não é ade-
quada. O principal órgão responsável pela estrutura – o Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República (GSI/PR) – e arcabouço normativo vigente, 
em especial os decretos que orientam a atuação, não alcançam a Administração 
Pública como um todo, limitando-se, apenas, ao Poder Executivo federal.

Existe, portanto, carência de estrutura (órgão ou entidade) com autoridade ampla; 
atos normativos que regulem os temas em todo o território nacional, incluindo os 
setores público e privado; investimentos em segurança da informação e segurança 
cibernética, áreas de importância estratégica para o país.

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E 

SEGURANÇA CIBERNÉTICA
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Relativamente aos riscos e às vulnerabilidades em segurança da informação e se-
gurança cibernética, o cenário atual merece atenção, especialmente quanto à real 
capacidade da Administração Pública federal de responder e tratar incidentes de se-
gurança, tanto por parte de cada organização, individualmente, quanto por parte da 
rede formada pelas equipes de tratamento de incidentes e resposta a eles em redes 
computacionais – Equipes de Tratamento de Incidentes de Redes (ETIRs).

Em relação à defesa cibernética, o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber) 
do Exército Brasileiro, órgão central do Sistema Militar de Defesa Cibernética, tem 
sido bastante atuante, mas o investimento na área está aquém da sua importância 
estratégica para o país.

Em fiscalização iniciada em 2020, que avalia a suficiência e adequabilidade dos 
procedimentos de backup e restore de bases de dados e sistemas críticos de orga-
nizações da Administração Pública federal, o TCU constatou que:

	Ð 74,6% das organizações (306 de 410) não possuem política de backup 
aprovada formalmente – documento básico, negociado entre as áreas de 
negócio (“donas” dos dados/sistemas) e a TI da organização, com vistas a 
disciplinar questões e procedimentos relacionados à execução das cópias 
de segurança (backups);

	Ð 71,2% das organizações que hospedam seus sistemas em servidores/má-
quinas próprios (265 de 372) não possuem plano de backup específico para 
seu principal sistema;

	Ð 66% das organizações que afirmam realizar backups (254 de 385), apesar 
de implementarem mecanismos de controle de acesso físico ao local de 
armazenamento desses arquivos, não os armazenam criptografados, o 
que acarreta risco de vazamento de dados da organização, podendo cau-
sar enormes prejuízos, sobretudo se envolver informações sensíveis e/ou 
sigilosas; e

	Ð 60,2% das organizações (247 de 410) não mantêm suas cópias em, ao 
menos, um destino não acessível remotamente, o que acarreta risco de 
que, em ataque cibernético, os próprios arquivos dos backups acabem 
sendo corrompidos, excluídos e/ou criptografados pelo atacante ou 
malware, tornando igualmente sem efeito o processo de backup/restore 
da organização.
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Em 2021, ao avaliar as práticas de segurança da informação no âmbito do perfil 
de governança e gestão de TI, o TCU também verificou que mais de 80% das 
organizações estão nos estágios iniciais de capacidade em gestão de continui-
dade institucional e de continuidade de serviços de TI. E, pior, a gestão de con-
tinuidade institucional está no estágio de capacidade inexpressivo em 62% das 
organizações e a de continuidade de serviços de TI é inexpressiva em 46% das 
organizações avaliadas.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O processo de transformação digital da Administração, ao mesmo tempo em que 
disponibilizou e otimizou acesso a serviços públicos, tornou o governo e a sociedade 
brasileira mais dependentes de soluções tecnológicas, baseadas em infraestrutura 
de TI. Como consequência, aumentou, também, a quantidade de incidentes de se-
gurança da informação e ataques cibernéticos. Segundo o portal do governo digital 
brasileiro, em 2021, 73,1% dos serviços públicos prestados pelo governo federal 
já eram totalmente digitais, o que corresponde a 3.598 serviços. Considerando os 
parcialmente digitais, esse percentual chega a 86,7%. Esses números por si só mos-
tram a dimensão dos riscos e o prejuízo que falhas de segurança e indisponibilidade 
de serviços podem acarretar.

Como exemplos recentes de incidentes, destacamos a indisponibilidade do Conec-
ta-SUS, que impediu milhões de brasileiros de gerarem o passaporte de vacinação; 
e do sistema da Caixa, quando do pagamento do auxílio emergencial, o que gerou 
prejuízo para milhões de brasileiros. Ainda em 2021, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) considerou ter sofrido “o pior ataque cibernético já empreendido contra uma 
instituição pública brasileira, em termos de dimensão e complexidade”. No mesmo 
período, as práticas criminosas também provocaram a indisponibilidade de serviços 
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Controladoria-Geral da União (CGU), no 
Ministério da Saúde (MS) e no Governo do Distrito Federal (GDF).

O QUE PRECISA SER FEITO

Nesse ínterim, devem ser adotadas medidas básicas que garantam a continuidade de 
processos de negócio e prestação de serviços, em casos de incidente de segurança 
da informação. Podemos citar a existência e implementação de políticas gerais e pla-
nos de continuidade, bem como manutenção de controles internos efetivos, como os 
relacionados à implementação de procedimentos de backup.

http://www.gov.br/
http://www.gov.br/
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Por esse motivo, o TCU sinalizou ao Gabinete de Segurança Institucional da Presi-
dência da República (GSI/PR), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) a necessidade de edição de normativos, 
cada um no seu âmbito, para orientar os gestores e regulamentar a obrigatoriedade 
de que aprovem formalmente e mantenham atualizadas políticas gerais e planos 
específicos de backup.

Internamente, o TCU também aprovou estratégia de segurança da informação e ci-
bernética. Foi prevista realização de ações e iniciativas específicas, incluindo acom-
panhamento ágil de controles críticos de segurança cibernética, para conscientizar os 
órgãos quanto à importância dessas questões e melhorar o panorama da Administra-
ção Pública federal nessas áreas. A partir da execução, pretende-se fomentar cultura 
de segurança da informação nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
federal e contribuir para que mantenham processos bem definidos de governança 
e gestão de segurança da informação e cibernética. O objetivo é minimizar riscos e 
possíveis impactos de ataques e incidentes.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 4.035/2020 e 1.109/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2442373%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2473503%22
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

NÚMEROS DO PROBLEMA

IMPACTO

74,6%
das organizações (306 de 410) não possuem 
política de backup aprovada formalmente

71,2%
das organizações que hospedam seus sistemas 
em servidores/máquinas próprios (265 de 372) não 
possuem plano de backup específico para seu 
principal sistema 

66%
das organizações que afirmam realizar backups 
(254 de 385), não os armazenam criptografados 

60,2%
das organizações (247 de 410) não mantêm suas 
cópias em ao menos um destino não acessível 
remotamente 

Mais de 80%
em estágios iniciais de capacidade em gestão 
de continuidade institucional e de continuidade 
de serviços de TI 

62%
em estágio de capacidade inexpressivo em 
continuidade institucional

46%
em estágio de capacidade inexpressivo em 
continuidade de serviços de TI











 

PROBLEMAS

Inadequação da 
macroestrutura nacional 
responsável pela governança
e gestão de Segurança da 
Informação e de Segurança 
Cibernética 

Incapacidade da APF em 
responder e tratar incidentes
de segurança  

Diversas vulnerabilidades
de segurança da informação
e de segurança cibernética em 
grande parte das organizações 
públicas federais 







73,1%
dos serviços públicos 
prestados pelo Governo 
Federal já são totalmente 
digitais, e

86,7%
parcialmente digitais (2021)
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) detectou problemas na estrutura de 
governança das políticas de controle do desmatamento ilegal. Entre 
2010 e 2022, foram realizados fiscalizações e monitoramentos, em áreas prote-
gidas e unidades de conservação, e discutidos temas relacionados à prevenção 
e ao combate do desmatamento ilegal na Amazônia Legal. Entre as situações en-
contradas, destacam-se:

	Ð ausência de elementos fundamentais nos planos de controle do desmata-
mento em vigor;

	Ð falta de definição clara das competências dos principais atores envolvidos 
na formulação e coordenação da política, além de redução, ao longo do 
tempo, da participação das partes interessadas nessa política;

	Ð redução da capacidade de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ao longo dos anos; e

CONTROLE DO 
DESMATAMENTO ILEGAL
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	Ð necessidade de aprimoramento do arranjo normativo-institucional da políti-
ca de controle do desmatamento na Amazônia.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O desmatamento na Amazônia Legal, que apresentou significativa redução entre 2004 
e 2012, aumentou desde então, especialmente de 2019 a 2021. A área desmatada em 
2021 (13.235 km²) quase triplicou em relação à extensão desmatada em 2012 (4.571 
km²). São diversos os impactos negativos do desmatamento e das queimadas, que, 
muitas vezes, o sucedem. Primeiramente, há impacto social – a poluição atmosférica 
gerada pela fumaça das queimadas e dos incêndios florestais traz problemas de saúde 
para a população nacional ou de países vizinhos. Há, também, efeitos econômicos, 
como aumento de gastos com saúde pública e prejuízos à agricultura e pecuária, atin-
gidas por incêndios sem controle. Além disso, produtos oriundos de áreas de desma-
tamento ilegal sofrem restrições para exportação, como ocorre com a soja e carne.

A grilagem de terra, que anda lado a lado com o processo de desmatamento, tem 
como efeitos a violência no campo, devido a conflitos pela propriedade da terra, e 
perda de patrimônio nacional. Sem a intenção de esgotar os prejuízos causados 
pelo desmatamento, há, ainda, significativos impactos ambientais, com perda de 
biodiversidade e desequilíbrio do ecossistema, prejudicando o regime de chuvas.

Outro efeito nocivo muito relevante é a emissão de gases de efeito estufa, causadores das 
mudanças climáticas. E, no Brasil, em particular, esse fator é especialmente relevante. 
Segundo dados do Observatório do Clima, em 2018, 44% das emissões brasileiras vieram 
das mudanças de uso da terra, sobretudo do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

O QUE PRECISA SER FEITO

Foi recomendado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Conselho Nacional da 
Amazônia Legal (CNAL) o aprimoramento do arranjo normativo-institucional da po-
lítica de controle do desmatamento ilegal na Amazônia.

Também foi recomendada ao MMA, CNAL e Ibama a adoção de providências, com vis-
tas a sanar e/ou mitigar demais fragilidades apontadas, como as relacionadas a porte 
de arma, deficiências na nomeação, capacidade de fiscalização e comunicação social.
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A atuação do TCU buscou, portanto, contribuir para o aprimoramento das condições 
normativas, institucionais e operacionais relacionadas à política de prevenção e controle 
do desmatamento ilegal. Tal iniciativa visa a reduzir o desmatamento ilegal aos níveis 
previstos nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e evitar diversos im-
pactos negativos – ambientais, sociais e econômicos – que o desmatamento pode trazer.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.516/2011, 1.382/2013, 627/2015, 213/2016, 727/2020, 1.840/2020, 
1.383/2021 e 1.758/2021, todos do Plenário do TCU.

CONTROLE DO DESMATAMENTO ILEGAL 

O desmatamento na Amazônia
Legal vem aumentando desde 2012, 
chegando em 2021 a quase 3x da 
extensão desmatada em 2012

44%
das emissões brasileiras de gases 
de efeito estufa em 2018 vieram 
das mudanças de uso da terra, 
sobretudo do desmatamento na 
Amazônia e no Cerrado, segundo
o Observatório do Clima

 



 

 

 

NÚMEROS DO PROBLEMA
Problemas na estrutura de 
governança das políticas de 
controle do desmatamento ilegal: 

 Ausência de elementos 
fundamentais nos planos de 
controle do desmatamento
em vigor 

 Falta de definição clara das 
competências dos principais 
atores envolvidos na formulação 
e coordenação da política, além 
da redução, ao longo do tempo, 
da participação das partes 
interessadas nessa política 

 Redução da capacidade de 
fiscalização do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais 
Renováveis - Ibama ao longo 
dos anos 

 Necessidade de 
aprimoramento do arranjo 
normativo-institucional da 
política de controle do 
desmatamento na Amazônia



 

CAUSAS
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Elaborado pelo TCU com base nos dados do 
Programa de Monitoramento da Floresta Amazôni-
ca Brasileira por Satélite (PRODES), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1205310%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1269822%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1357355%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1638010%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2395440%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2414192%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2475876%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482239%22
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) detectou deficiências no conhecimento 
da malha fundiária nacional e na governança de solos não urbanos. Des-
taca-se a falta de definição, pelo Estado brasileiro, de prioridades para ocupação e 
uso do solo e promoção da sustentabilidade do uso do solo e da água. Os principais 
problemas referem-se a:

	Ð formalização de lógica de intervenção governamental aderente aos proble-
mas diagnosticados, em relação ao solo e à água;

	Ð planejamento integrado para políticas públicas de regulação da ocupação do 
solo e sustentabilidade dos recursos do solo e da água;

GOVERNANÇA 
TERRITORIAL E FUNDIÁRIA
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	Ð avaliação e monitoramento interinstitucional das políticas públicas de regula-
ção da ocupação e do uso do solo e sustentabilidade do uso do solo e da água;

	Ð articulação das diversas instituições responsáveis pela coleta e pelo arma-
zenamento de dados, bem como geração de informações georreferenciadas 
sobre a situação fundiária do país – 

	Ð Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e outros; 
organização, sistematização e operacionalidade de dados decorrentes de 
levantamento de solos do Brasil; e

	Ð levantamento e integração dos sistemas cadastrais rurais utilizados na Ad-
ministração Pública.

As falhas na definição de prioridades para ocupação e uso do solo e ações de 
promoção da sustentabilidade do uso do solo e da água perpassam a dispersão e 
falta de integração entre instituições governamentais responsáveis e complexida-
de e fragmentação da legislação correlata. Como consequência, o Brasil possui 
pouco conhecimento, tanto sobre ocupação do território quanto sobre capacidade 
de uso dos solos.

O TCU identificou, ainda, deficiências na execução da política de regula-
rização fundiária das áreas rurais da Amazônia Legal, com problemas 
relacionados a não reversão de áreas irregularmente ocupadas – representam cerca 
de R$ 2,4 bilhões; incremento do desmatamento – 82 mil hectares desmatados ape-
nas nas regiões vistoriadas; inconsistências e sobreposições nos sistemas georre-
ferenciados – Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) e Sistema Nacional de Gestão 
de Informações Territoriais (Sinter); indícios de titulações irregulares – referentes a 
imóveis avaliados em cerca de R$ 12,3 milhões; entre outros.

Foram encontrados, também, indícios de irregularidades na relação de be-
neficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) decorren-
tes de falhas no processo de seleção e na supervisão ocupacional, com prejuízos 
financeiros potenciais de R$ 2,83 bilhões (R$ 89,3 milhões no curto prazo). Esses 
indícios revelam baixa adoção de medidas que mitigam ocorrências relacionadas à 
ocupação irregular dos lotes, com impactos negativos para a boa gestão da ocupação 
e do uso do solo e sustentabilidade do uso do solo e da água.
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POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

O desconhecimento da malha fundiária nacional impede a boa gestão das terras 
públicas e execução de diversas políticas públicas com componente territorial, im-
pactando o gasto público e exercício de direitos de inúmeras pessoas.

Em 2014, foi gasto, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão em políticas e instrumentos públicos 
relacionados à governança de solos não urbanos. Nos próximos 25 anos, a degradação da 
terra pode reduzir a produtividade global de alimentos em até 12%, levando ao aumento de 
30% nos preços dos alimentos, em nível mundial. Esse risco impacta o setor agropecuário, 
que é relevante na economia brasileira. Em 2020, a participação do setor agropecuário no 
produto interno bruto (PIB) brasileiro foi de 26,6%, podendo chegar a 28%, em 2021, segun-
do estudo divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo 
(USP). Em 2021, o valor bruto da produção agropecuária (VBP) atingiu R$ 1,129 trilhão.

O QUE PRECISA SER FEITO

O Tribunal recomendou à Presidência da República (PR) a revisão geral e consoli-
dação dos dispositivos legais que tratam da organização do território e acesso aos 
recursos fundiários, inclusive no que se refere à articulação com os demais entes, 
para desenvolvimento de planejamento nacional.

Também recomendou à PR e ao atual Ministério da Economia (ME) a regulamen-
tação do mapeamento e da integração dos sistemas de informação geoespaciais 
e articulação com as diversas instituições envolvidas, com vistas à constituição de 
rotinas de limpeza e conferência das informações fundiárias georreferenciadas, 
para disponibilização em dados abertos.

No que diz respeito à política de regularização fundiária das áreas rurais da Ama-
zônia Legal, determinou ao Incra a adoção de medidas, com vistas à recuperação 
dos imóveis da União irregularmente ocupados, à fiscalização do comércio ilegal 
e ao combate à grilagem de terras federais.

Em complemento, determinou ao Mapa o estabelecimento de metas de georre-
ferenciamento, titulação, vistorias e projeção de tempo, para cumprimento dos 
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objetivos do programa, além da instituição de controles internos, para prevenção 
e identificação de irregularidades e fraudes.

Quanto ao PNRA, o TCU determinou: a apuração de todos os indícios de irregu-
laridades na seleção de beneficiários; a adoção de medidas, para respeito aos 
princípios da publicidade, isonomia e objetividade de critérios, na gestão desses 
processos; o aprimoramento do Sistema de Informações de Projetos de Reforma 
Agrária (Sipra); o efetivo exercício da supervisão ocupacional dos lotes da reforma 
agrária; e o desenvolvimento de indicadores gerenciais e de desempenho, para 
avaliação periódica dos resultados da política.

Em complemento, recomendou ao Mapa, ao Incra, ao ME e à Casa Civil da PR a 
manutenção de entendimentos, com vistas a proporcionar ao Incra condições ne-
cessárias e suficientes à execução de suas competências.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 145/2010, 450/2014, 1.745/2015, 1.942/2015, 775/2016, 1.086/2016, 
2.451/2016, 1.976/2017, 2.115/2017, 313/2018, 1.928/2019, 3.155/2019, 677/2020, 
727/2020, 1.840/2020 e 2.406/2021, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1144155%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1300739%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1475242%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1486428%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1718418%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1757346%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2170143%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2265799%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2283386%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2298268%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2329190%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2377780%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2397326%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2395440%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2414192%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2513210%22
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Risco de reduzir a 
produtividade global
de alimentos em

até 12%
nos próximos 25 anos,
devido à degradação
da terra

IMPACTO

GOVERNANÇA TERRITORIAL E FUNDIÁRIA

PROBLEMAS

Deficiência na definição de prioridades para 
a ocupação e o uso do solo e para as ações 
de promoção da sustentabilidade do uso do 
solo e da água

 Pouco conhecimento sobre a ocupação do 
território e a capacidade de uso dos solos 

 Inconsistência entre a intervenção 
governamental e os problemas 
diagnosticados em relação ao solo e à água  

 Ausência de planejamento integrado para as 
políticas públicas de regulação da ocupação 
do solo e de sustentabilidade dos recursos 
do solo e da água, assim como de avaliação 
e monitoramento dessas políticas 

 Ausência de articulação entre as instituições 
responsáveis pela coleta e armazenamento 
de dados e geração das informações 
georreferenciadas sobre a situação fundiária 
do País  (MAPA, INCRA, MMA, RFB e outros)

 Falta de organização, sistematização e 
operacionalidade de dados decorrentes
de levantamento de solos do Brasil

 Ausência de levantamento e integração
dos sistemas cadastrais rurais 
utilizados na administração pública 

 Complexidade e fragmentação da 
legislação correlata 



 Deficiências na execução da 
política de regularização 
fundiária das áreas rurais da 
Amazônia Legal 

 Não reversão de áreas 
irregularmente ocupadas ~

R$ 2,4 bilhões 

 Aumento do desmatamento
(82 mil hec na região vistoriada) 

 inconsistências e 
sobreposições nos sistemas 
georreferenciados (Sigef, Sinter)

 indícios de titulações irregulares 

Indícios de irregularidades na relação de 
beneficiários do Programa Nacional de Reforma 
Agrária → prejuízos financeiros potenciais de

R$ 2,83 bilhões
(R$ 89,3 milhões no curto prazo) 

 Falhas no processo de seleção de famílias 

 Falhas nas ações de supervisão ocupacional  

 Baixa adoção de medidas que mitigam 
ocorrências relacionadas com ocupações 
irregulares dos lotes
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, em 2019, levantamento, para avaliar 
a sustentabilidade da prestação de serviços públicos de saúde de forma universal, 
gratuita e integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram encontrados os 
problemas relacionados a seguir.

	Ð Cenário fiscal brasileiro desafiador:  As despesas nacionais com 
ações e serviços públicos de saúde atingiram, em 2018, R$ 271,8 bilhões. 
Esse valor representa um acréscimo real superior a 118%, em relação à 
despesa ocorrida no exercício financeiro de 2003. Todavia, diante da neces-
sidade de estabilização e posterior redução da trajetória do endividamento 
público brasileiro, ainda que haja crescimento econômico nos próximos 
anos, dificilmente haverá espaço para ampliação de gastos nos patamares 
observados entre 2003 e 2018

	Ð Inflação da saúde: Observando-se a evolução do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre 1996 e 2018, verifica-se que 

SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE: ACESSO E 

SUSTENTABILIDADE
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os produtos farmacêuticos variaram 159,73%, os serviços de saúde subi-
ram 178,50% e o IPCA aumentou 146,18%. Também foi possível estimar o 
crescimento inflacionário das despesas com saúde ao longo dos anos: 71% 
acumulado entre 2017 e 2030.

	Ð Envelhecimento da população: A parcela mais idosa da sociedade tende 
a utilizar em maior medida os serviços disponíveis de saúde pública. A partir da 
projeção demográfica e dos dados históricos, por faixa etária, de internações 
hospitalares, procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e produção 
ambulatorial, verificou-se que só as mudanças demográficas tendem a gerar 
um aumento de despesas, entre 2017 e 2030, de, aproximadamente, 11%.

	Ð Judicialização da saúde: Entre 2014 e 2018, a União gastou, em média, 
R$ 1,1 bilhão por ano no atendimento das demandas judiciais, valor que agre-
ga aquisições dos insumos estratégicos para saúde e depósitos judiciais. 
A perspectiva é de aumento desses dispêndios, que passaram de R$ 845 
milhões, em 2014, para R$ 2,04 bilhões, em 2021.

O TCU também identificou, entre 2015 e 2021, problemas de governança e gestão 
que impactam custos e eficiência do SUS, potencializando o risco à universalização 
dos serviços de saúde:

	Ð Desperdício de recursos, em razão de ineficiência na prestação 
de serviços de saúde por hospitais públicos. Foram identificados 
problemas como: ausência de planejamento de rede hospitalar pública; re-
gimes jurídicos de baixa flexibilidade para gestão de pessoal e aquisições; 
insuficiência da quantidade e produtividade de profissionais; ausência de 
incentivos à eficiência nos sistemas de pagamento dos prestadores de ser-
viços de saúde; baixa integração de serviços diagnósticos, especializados e 
hospitalares, e deficiências nos sistemas de referência e contrarreferência.

	Ð Deficiências no modelo de pactuação interfederativa que prejudi-
cam a regionalização e hierarquização da rede de serviços do SUS. 
Foram identificados problemas como: ausência de indicação clara e específica 
das responsabilidades dos estados e da União em relação às políticas de saúde; 
inexistência de previsão de sanções contratuais para estados e União; fragmen-
tação das políticas incentivadas pelo Ministério da Saúde, criando embaraços 
à gestão, ensejando má gestão de recursos transferidos a título de incentivo e 
prejudicando a prestação de serviços aos usuários do SUS; falta de consistência 
no apoio federal ao processo de regionalização das ações e serviços públicos 
de saúde; ausência de processo de gestão de riscos.
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	Ð Ineficácias no Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA). Foram 
observadas limitações Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Dena-
sus), como: quadro de pessoal insuficiente; processos de trabalho e sistema 
ineficientes; limitações no acesso a dados do Ministério da Saúde (MS), entre 
outros fatores que comprometem a eficácia do sistema.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Projeções realizadas, baseadas nos critérios inflacionários e de envelhecimento po-
pulacional, apontam para tendência de elevação dos gastos com saúde pública no 
Brasil. Em 2017, os dispêndios federais em saúde foram de R$ 115,3 bilhões. Esti-
ma-se que, em 2030, esses dispêndios cheguem a R$ 219,48 bilhões. Considerando 
os valores necessários para cobrir o déficit assistencial estimado, a necessidade de 
recursos federais para 2030 será de R$ 277 bilhões.

Esse resultado implica na necessidade de aumento de gastos com ações e serviços 
públicos de saúde ou diminuição do nível de assistência, o que pode colocar em risco 
70% da população brasileira que depende exclusivamente do SUS, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Importante ressaltar que, em 2017, o Banco Mundial estimou o desperdício anual 
de recursos com saúde no Brasil em R$ 22 bilhões, sendo R$ 9,3 bilhões na aten-
ção primária e R$ 12,7 bilhões na atenção de média e alta complexidade. Esse 
valor representa, aproximadamente, 20% de todo o gasto nacional com saúde 
realizado naquele ano.

O QUE PRECISA SER FEITO

É essencial criar indicadores globais para avaliar a qualidade e o nível de cobertura 
assistencial do SUS. Esses indicadores deverão identificar carências assisten-
ciais do sistema, retratar diferenças regionais, conter indicadores de acesso e 
resultado e permitir aferição de índice de resultado global. Adicionalmente, con-
forme deliberação do TCU, é importante regulamentar critérios legais para rateio 
dos recursos federais vinculados à saúde, de modo a reconsiderar competências 
federais, estaduais e municipais no âmbito do SUS. Essa medida é necessária 
para integrar incentivos financeiros oferecidos pelo MS, reduzindo o excesso de 
normas existentes nas transferências financeiras federais; detalhar, de maneira 
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suficiente, competências dos três níveis de governo – evitando sobreposições de 
responsabilidades e possibilitando identificação precisa das responsabilidades 
executivas e financeiras de cada ente, em relação às ações – e dos serviços de 
saúde; e considerar fragilidades técnicas e financeiras da maior parte dos muni-
cípios brasileiros.

Em relação às pactuações realizadas entre os entes, deve-se considerar o estabele-
cimento de sanção para União e estados, no caso de inadimplemento de responsa-
bilidades assumidas; estruturar o processo de gestão de riscos na implementação 
nas regiões de saúde; aprimorar a orientação aos municípios e estados sobre o 
processo de regionalização; e estabelecer o diagnóstico sobre as necessidades de 
saúde (mapa da saúde), como referência prioritária para emendas parlamentares 
relativas a recursos vinculados à saúde.

Também é necessário definir, com clareza, o papel do MS sobre os serviços de saúde 
prestados por hospitais; fixar as atividades de monitoramento, sistemáticas e úteis, 
para a tomada de decisão; e aprimorar o funcionamento do Denasus.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 2.888/2015, 1.246/2017, 1.108/2020, 1.487/2020 e 2.428/2021, todos do 
Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1563315%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2259599%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2406779%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2406624%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2496086%22
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NÚMEROS DO PROBLEMA

R$ 115,3 bilhões
Gastos federais com saúde

R$ 31,68 bilhões
Montante necessário para 
suprir o deficit assistencial 
estimado





PROJEÇÃO PARA 2030

R$ 219,48 bilhões
Projeção de gastos federais

R$ 57,53 bilhões
Montante necessário para 
suprir o déficit assistencial 
estimado





2017
RISCO À SUSTENTABILIDADE DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE DE FORMA UNVERSAL, GRATUITA 
E INTEGRAL

Cenário fiscal desafiador, o que enseja 
dificuldades para a expansão de gastos

Inflação dos produtos e serviços em saúde 
superior ao IPCA

Crescimento da judicialização da saúde

Elevação dos gastos em saúde devido ao 
envelhecimento da população

RISCOS À GOVERNANÇA E GESTÃO DO SUS

Ineficiências na prestação de serviços de 
saúde por hospitais públicos
(ausência de planejamento, insuficiência de pessoal, baixa 
integração dos serviços e sistemas de saúde)

Deficiências do modelo de pactuação 
interfederativa → prejuízo à regionalização e à 
hierarquização da rede de serviços do SUS
(ausência de clareza na definição de responsabilidades, 
fragmentação das políticas de saúde, inexistência de processo 
de gestão de riscos)

Limitações do Denasus
(quadro de pessoal insuficiente, processos de trabalho ineficientes, 
limitações de acesso aos dados do Ministério da Saúde)

IMPACTO

R$ 22 bilhões/ano
Desperdício de recursos com saúde
(estimativa do Banco Mundial em 2017)



PROBLEMAS















 

R$ 845
milhões

em 2014

R$ 2,04
bilhões

em 2021
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O QUE O TCU  ENCONTROU

O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que a Instância Permanente de 
Negociação e Cooperação entre entes federados, instituída pela Portaria 
619 do Ministério da Educação (MEC), de 24 de junho de 2015, não foi efetiva-
mente implementada até 2019, o que comprometeu a articulação federativa 
em prol do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído 
pela Lei 13.005/2014. Conforme o PNE, é necessário que os entes federados atuem 
em regime de colaboração, para alcançar as metas educacionais até 2024.

EQUIDADE 
NO ACESSO 

À EDUCAÇÃO
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O art. 214 da Constituição federal de 1988 atribui ao PNE a responsabilidade pela 
articulação do Sistema Nacional de Educação (SNE), em regime de colaboração, 
e definição de diretrizes, objetivos e estratégias para sua implementação, a fim de 
assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino nos sistemas de ensino. 
No entanto, até o momento, o SNE não foi instituído.

A Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o PNE fazem 
referência a padrões mínimos de qualidade, destacando-se a Meta 20 e suas es-
tratégias 20.6 a 20.8, segundo as quais o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) 
e o Custo Aluno Qualidade (CAQ) deveriam ter sido implantados em dois e três 
anos, respectivamente, após a vigência do PNE. Decorridos os prazos estipula-
dos, tanto o CAQi quanto o CAQ ainda não foram institucionalizados, 
sequer pactuados.

Há ameaças e gargalos ao êxito do Programa de Inovação e Educação 
Conectada (PIEC). O TCU averiguou que:

	Ð falta sinergia entre as quatro dimensões do PIEC na execução e accountability 
das ações;

	Ð a dimensão Visão do PIEC não está consolidada institucionalmente;

	Ð faltam definições importantes na governança multinível do PIEC;

	Ð há baixa articulação do PIEC com programas relacionados à formação inicial 
de professores;

	Ð as ações de formação continuada carecem de aperfeiçoamentos institucionais;

	Ð as condições de conectividade e uso de tecnologia são inadequadas; e

	Ð há desigualdades de acesso e manutenção de equipamentos de informática 
nas redes de educação básica.

Quanto à assistência estudantil, houve significativas alterações no marco legal, 
com a edição do Decreto 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes), para: assegurar a permanência dos jovens na edu-
cação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência na educação superior e conclusão dela; e reduzir as 
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taxas de retenção e evasão. No entanto, as ações de assistência estudantil 
não possuem indicadores sistêmicos de gestão e desempenho que 
permitam o acompanhamento dos principais objetivos do Pnaes.

POR QUE É CONSIDERADO ALTO RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

A inoperância da Instância Permanente de Negociação e Cooperação gera os se-
guintes efeitos negativos:

	Ð ausência de importante canal de comunicação para tomada de decisões 
conjuntas sobre as políticas descentralizadas de educação;

	Ð risco de existência de lacunas ou sobreposições nas políticas educacionais; e

	Ð dificuldade em atingir as metas do PNE que mais demandam ações articu-
ladas entre os entes.

A falta de regulamentação do SNE fragiliza o regime de colaboração 
e prejudica o sucesso da educação brasileira. A falta de regulamentação 
do CAQi e do CAQ impacta negativamente no padrão de qualidade dos sistemas 
de ensino (PMQE), em âmbito nacional. Também enfraquece os mecanismos por 
meio dos quais a União complementa os recursos para educação dos demais 
entes subnacionais.

As irregularidades relativas ao PIEC, apontadas em fiscalização do TCU, limitam 
as escolas públicas, impedindo-as de prosperarem como ambientes de inclusão 
digital e democratizarem o conhecimento, por meio do uso de tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC).

Quanto ao Pnaes, as alterações no marco legal da educação superior não foram 
acompanhadas pela necessária adequação do modelo de indicadores gerais de 
gestão de desempenho das universidades federais. A ausência de indicadores sis-
têmicos relacionados à assistência estudantil impossibilita o acompanhamento do 
atendimento aos objetivos principais do programa.
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O QUE PRECISA SER FEITO

É necessário que a Instância Permanente de Negociação e Cooperação pactue 
diretrizes, de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da or-
ganização das redes de ensino, principalmente no tocante à gestão institucional e 
integração das ações e dos serviços dos entes federativos, a fim de subsidiar o MEC 
na criação de políticas públicas que induzam o regime de colaboração.

O MEC deve elaborar novo modelo de avaliação da qualidade do ensino médio, de 
modo a estabelecer padrões mínimos de qualidade de ensino e valor mínimo a ser 
investido por aluno. O novo modelo deve orientar o modo como a União complementa 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) de cada estado.

Recomenda-se, ainda, que o ministério aperfeiçoe as condições de implementação 
e operação do PIEC, focando nos problemas de governança e nas ameaças ao seu 
bom desempenho, bem como nas áreas com potencial de aperfeiçoamento, iden-
tificadas na fiscalização.

A Secretaria de Educação Superior (Sesu)/MEC deve desenvolver estudos técnicos 
relacionados às áreas prioritárias de atuação das Instituições Federais de Ensino 
(Ifes). Essas instituições foram orientadas a implementar indicadores que contem-
plem objetivos da política relacionada a essa área de atuação e tratar questões as-
sociadas a: democratização das condições de acesso e permanência de jovens, 
redução de taxas de retenção e evasão; e aumento de taxa de conclusão de curso, 
por parte de estudantes atendidos por ações de assistência.

DECISÕES RECENTES

Acórdãos 618/2014, 2.353/2018, 734/2020, 1.048/2020, 1.299/2021, 326/2022 e 
461/2022, todos do Plenário do TCU.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1300927%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2303252%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2402869%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2406861%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470777%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2515133%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2470776%22
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EQUIDADE NO ACESSO À EDUCAÇÃO 

Implementação parcial da Instância 
Permanente de Negociação e 
Cooperação entre os entes federados

 Dificuldade na tomada de decisões 
em conjunto  

 Risco de lacunas ou sobreposições 
nas políticas educacionais 

 Dificuldade no alcance das metas
do PNE

Ausência de regulamentação do 
Sistema Nacional de Educação (SNE)
e do Custo Aluno Qualidade (CAQ)  

 Fragilidade do regime de colaboração 

 Dificuldade da equalização
de oportunidades 

PROBLEMAS E EFEITOS





Ameaças e gargalos da Política de 
Inovação e Educação Conectada (PIEC)

 Não aproveitamento do potencial
de uso das tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDIC) 
pelas escolas públicas como 
instrumento de democratização
do conhecimento 

 Dificuldade de as escolas 
prosperarem como ambientes
de inclusão digital 

Ausência de indicadores sistêmicos 
de gestão e desempenho das ações do 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES)

 Impossibilidade de acompanhar o 
desempenho do programa
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O QUE O TCU  ENCONTROU

Em 2014, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou amplo levantamento em 
que mapeou mais de 117 riscos em contratações e sugeriu 150 possíveis controles 
internos para mitigá-los. O estudo, que culminou na publicação, em 6 de junho de 
2014, da primeira versão do documento Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), foi 
construído a partir de 214 outros documentos e contém, além dos riscos e controles, 
370 afirmativas e 103 outros itens (definições, considerações etc.) distribuídos pelas 
fases, etapas e tarefas do metaprocesso de aquisições.

Entre os riscos identificados naquela ocasião, alguns dos quais continuam a 
afetar de forma significativa os resultados e a integridade das contratações públicas, 
destaca-se a baixa capacidade de governança e gestão das aquisições. 
Em levantamento realizado em 2014, do qual participaram 376 organizações, o TCU 
observou que 57,2% daquelas organizações se encontravam em estágio inicial de 
capacidade em governança e gestão das aquisições; 39,4%, em nível intermediário; 
e somente 3,5% estavam em estágio de capacidade aprimorada.

GESTÃO E INTEGRIDADE 
NAS CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/riscos-e-controles-nas-aquisicoes-rca.htm
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Entre 2017 e 2021, foram combinados novos elementos àquele estudo. Observou-
-se que, de forma geral, ainda há problemas nos modelos institucionais de 
gestão de contratações, como os relacionados a baixa capacidade de gestão de 
riscos, insuficiência de pessoas, baixa capacidade da organização de monitorar seu 
desempenho em contratações – ¼ das organizações elabora plano de monitoramen-
to, mas não o executa – e limitações na atuação das auditorias internas sobre a área.

A despeito dos avanços, em 2021, o TCU identificou limitações na capacidade 
do Plano Anual de Contratações (PAC) e Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações (PGC) de contribuírem para o aper-
feiçoamento do planejamento das contratações públicas. Em análise 
de riscos realizada, o TCU evidenciou:

	Ð ocorrência de baixo índice de elaboração do PAC pelas Unidades de Admi-
nistração de Serviços Gerais (UASG), que, segundo art. 2° da Instrução Nor-
mativa (IN) da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital (Seges) do Ministério da Economia (ME) 1/2019, são responsáveis por 
elaborar anualmente o respectivo PAC dentro dos órgãos, indicando risco de 
não preenchimento do PAC pela maioria deles;

	Ð ocorrência de erros de digitação relativos a valores, claramente superiores 
aos de mercado, objetos e justificativas, indicando risco de possível cadas-
tramento meramente formal no PAC;

	Ð existência de fragilidades no próprio PGC, em especial no que tange a 
concepção do sistema, conectividade com os demais sistemas utilizados 
no decorrer do processo de compras pela Administração Pública federal e 
usabilidade e disponibilidade da ferramenta;

	Ð não contribuição adequada do sistema PGC para elaboração e gestão do PAC;

	Ð não contribuição do nível de especificação dos itens dos catálogos de materiais 
e serviços (Catmat e Catser), necessário ao cadastramento das demandas no 
PGC, para elaboração do PAC e realização de compras compartilhadas; e

	Ð não contribuição do nível de maturidade em governança das contratações 
nos órgãos, relacionado ao planejamento anual das contratações, para ela-
boração e gestão do PAC.

Importante ressaltar que o trabalho realizado pelo TCU ensejou revisões normativas 
que culminaram na publicação do Decreto 10.947/2022.
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POR QUE É CONSIDERADO UM RISCO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Em organizações onde não há capacidade adequada de governança de 
contratações, é maior o risco de desperdício e ocorrência de irregularida-
des nas aquisições. A necessidade de se aperfeiçoar continuamente os sistemas de 
governança e gestão das aquisições no setor público decorre de sua forte relação com a 
geração de resultados para a sociedade e da elevada materialidade dos gastos associa-
dos. De acordo com o Portal da Transparência, o valor total das contratações re-
alizadas por meio de licitação, dispensa ou inexigibilidade no ano de 2020 
foi de R$ 55 bilhões. Foram realizadas mais de 130.000 licitações no mesmo período.

A partir de 2021, com a publicação da Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e 
diante da possibilidade de que o Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) incorpore ou substitua boa parte das funcionalidades que hoje são 
executadas pelo PGC, Catmat e Catser, o TCU buscou identificar, em ação de con-
trole preliminar, o estágio de implementação. Foram constatados os seguintes aspectos:

	Ð ausência de planejamento detalhado, que contemple a definição da estra-
tégia a ser adotada para implantação plena do PNCP, e cronograma discri-
minando etapas e correspondentes ações a serem efetivadas, visando à 
concretização do portal, com todas as funcionalidades previstas nos §§ 2º e 
3º do art. 174 da Lei 14.133/2021;

	Ð ausência de normativos essenciais para possibilitar emprego pleno das dis-
posições constantes da Lei 14.133/2021;

	Ð ausência de módulos e sistemas necessários a assegurar plena eficácia da 
Lei 14.133/2021; e

	Ð oportunidade de implementação de mecanismos de controle e ampliação: 
do conjunto de informações associáveis, rol de documentos passíveis de 
vinculação aos registros e rol de procedimentos abarcados pelo PNCP.

O QUE PRECISA SER FEITO

Mostra-se imperativo avaliar a capacidade de governança e gestão das contratações públi-
cas e manter o acompanhamento da implementação do PNCP, cabendo ao TCU, sempre 
que possível, formular contribuições pertinentes, objetivando aprimoramentos e eventuais 
medidas corretivas naquele sistema, assim como sua célere e ampla implementação.
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DECISÕES RECENTES

Acórdãos 1.321/2014, 1.273/2015, 2.622/2015, 1.524/2019, 1.637/2021 e 2.164/2021, 
todos do Plenário do TCU.

IMPACTO

GESTÃO E INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROBLEMAS

Baixa capacidade de governança e gestão das 
aquisições  

 Mais de 1/3 das organizações avaliadas 
declaram estar em estágio inicial de 
capacidade em governança das 
contratações e apenas 23% se consideram 
em estágio aprimorado na gestão 

 Baixo nível de transparência dos 
processos de aquisição 

 Fragmentação das compras 
governamentais 

Limitações na capacidade do Plano Anual
de Contratações (PAC) e do Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações (PGC) em contribuírem para
o aperfeiçoamento do planejamento das 
contratações públicas 

 Fragilidades de concepção, usabilidade
e disponibilidade do PGC e na sua 
conectividade com os demais sistemas 
utilizados no decorrer do processo de 
compras pela Administração Pública Federal 

 Baixa contribuição do PGC para a 
elaboração e gestão do PAC 

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP 

 Ausência de definição de estratégia e de 
cronograma para concretização do portal

 Ausência de módulos e normativos 
essenciais para assegurar a eficácia da
Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) 















R$ 130 bilhões
de valor homologado em 
compras em 2021

Mais de

142 mil
processos de compras 
homologados em 2021 

As compras públicas 
correspondem a 
aproximadamente

12% do PIB 
brasileiro 

Potencial de economia
em compras entre

R$ 24 bilhões
e R$ 35 bilhões
via a introdução de 
estratégias customizadas 
para licitações públicas

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1311764%22
http://1.273/2015
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1539501%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2350708%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2482629%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2499065%22
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A missão institucional do Tribunal de Contas da União (TCU) é aprimorar a Admi-
nistração Pública, em benefício da sociedade, por meio do controle externo. Em um 
contexto de escassez de recursos orçamentários para financiamento das políticas 
públicas e limitada força de trabalho deste Tribunal, o grande desafio da Corte é 
direcionar as ações de controle externo para áreas prioritárias, ou seja, investir na 
relação custo-benefício.

O objetivo da LAR é disponibilizar ao CN e à sociedade brasileira panorama das áre-
as que apresentam os principais riscos que podem comprometer a efetividade das 
políticas públicas. Nesta primeira edição, consolidamos 29 áreas com problemas 
crônicos para o país e nas quais, infelizmente, não foram observados progressos 
quanto à correção de irregularidades identificadas em trabalhos desenvolvidos 
anteriormente pelo TCU.

A cada dois anos, no início de cada plano de controle externo, o Tribunal realizará 
monitoramentos em cada risco identificado, com vistas a atualizar o progresso no 
tratamento de cada um. Esses resultados e outros temas de alto risco identificados 
em trabalhos futuros irão integrar as próximas edições da LAR.

Mais que reportar as situações encontradas, o relatório representa um compromisso 
da Casa com a sociedade brasileira, no que diz respeito ao monitoramento contínuo 
dos casos de irregularidades verificados e aprimoramento das políticas públicas, 
especialmente daquelas que podem causar maior impacto social e representam um 
desafio para o desenvolvimento do nosso país. Espera-se, assim, contribuir para que 
as políticas públicas melhorem a vida de cada cidadão do nosso país.

CONCLUSÃO





Responsabilidade pelo conteúdo

 Secretaria de Orientação, Métodos, 

Informações e Inteligência para o CE e o 

Combate à Corrupção (Soma)

Responsabilidade editorial

Secretaria-Geral da Presidência (Segepres)

Secretaria de Comunicação (Secom)

Serviço de Criação e Editoração (Secrid)

Projeto gráfico, diagramação e capa

Serviço de Criação e Editoração (Secrid)

Tribunal de Contas da União

SAFS Quadra 4, Lote I70.042-900, Brasília-DF

Ouvidoria do TCU

Tel.: 0800 644 150
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MISSÃO

Aprimorar a administração pública 
em benefício da sociedade por 

meio do controle externo.

VISÃO

Ser referência na promoção de 
uma administração pública efetiva, 

ética, ágil e responsável.
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