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INOVAÇÃO DIGITAL BASEADA EM DADOS PARA FORTALECER A 
INTEGRIDADE: FISCALIZAÇÃO, REALIZADA PELO TCU, DE FOLHAS DE 
PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO BRASIL* 

Esta nota técnica documenta a iniciativa de auditoria contínua de folhas de 
pagamento da Administração Pública Federal brasileira, realizada pelo TCU, 
apresenta as lições aprendidas e faz recomendações que podem melhorar seus 
resultados. Esta iniciativa usa ferramentas digitais, como a análise de dados, 
para identificar e tratar proativamente pagamentos irregulares e/ou ilícitos nas 
folhas de pagamento do serviço público federal. A partir de 2021, a iniciativa 
gerou economia próxima de R$ 2 bilhões (US$ 515 milhões). O estudo demonstra 
que uma pequena equipe que usa a tecnologia certa pode ser muito eficaz para 
erradicar irregularidades em um sistema complexo. No entanto, a inovação 
tecnológica não é suficiente para resolver essas questões. São necessárias 
reformas sistêmicas mais amplas na coleta e conformidade de informações 
para que o sistema atinja plenamente seus objetivos. Diante desses resultados, 
este caso pode servir de referência para entidades fiscalizadoras superiores de 
outros países que buscam combater fraudes e corrupção.

CÓDIGOS JEL: D73, H50, H83, L78, O31, O54

PALAVRAS-CHAVE: entidades fiscalizadoras superiores, governo digital, gestão de 
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RESUMO EXECUTIVO

O Tribunal de Contas da União (TCU) é a instituição de controle externo do 
governo federal que apoia o congresso nacional supervisionando o orçamento 
e sua execução financeira. Conforme detalhado no artigo 70 da Constituição de 
1988, Leis Orgânicas, Normas e Portarias, o TCU é responsável pela fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, de desempenho e patrimonial dos órgãos e 
entidades públicos do país para garantir sua legalidade, legitimidade e melhor valor.

O TCU tem sido uma das entidades fiscalizadoras superiores mais inovadoras da 
América Latina e do Caribe, sendo pioneiro no uso de ferramentas digitais para 
transformar a prática do controle externo. Entre essas iniciativas, o LabContas – 
Laboratório de Informações e Controle do TCU – tem liderado iniciativas de ponta 
e compartilhado sua experiência em toda a região. A transformação digital é um 
dos principais pilares da visão do TCU no contexto da presidência brasileira da 
INTOSAI de 2022 a 2025. Esta nota técnica documenta a Fiscalização Contínua 
de Folhas de Pagamento (FCFP), apresenta as lições aprendidas e identifica 
recomendações que podem melhorar seus resultados. Esse programa inovador usa 
ferramentas digitais, análise de dados e parcerias institucionais para identificar e 
abordar, de forma proativa, pagamentos irregulares. De 2015 a 2021, isso levou à 
economia acumulada de cerca de R$ 2 bilhões (US$ 515 milhões).

Dado o tamanho e a complexidade das folhas de pagamento do serviço 
público brasileiro – e o fato de que os salários públicos são um dos principais 
impulsionadores do gasto público geral no Brasil – o TCU lançou a FCFP, em 
2015, para estabelecer um sistema de fiscalização contínua usando ferramentas 
digitais inovadoras. O objetivo geral é auditar e monitorar os recursos que são 
gastos através da folha de pagamento pública para garantir que sejam usados em 
conformidade com as leis e regulamentos que regem a remuneração, os benefícios 
e as aposentadorias dos servidores públicos.1 O foco principal e a autoridade do 
TCU recaem sobre a administração federal; sua fiscalização é obrigatória para 
todos os órgãos federais. No entanto, o TCU teve alguma interação com órgãos 
de controle externo estatais e municipais para compartilhar bases de dados e 
fornecer informações sobre o sistema FCFP. Por meio do desenvolvimento e da 

1 A Instrução Normativa TCU nº 84/2020 estabelece que, a partir de 2020, as contas precisarão ser 
auditadas por meio de auditoria financeira integrada. As contas devem ser apresentadas de forma objetiva 
e clara, com exatidão das declarações em termos de legalidade, legitimidade e economicidade das ações 
de gestão, incluindo aquelas relacionadas à folha de pagamento.



05

vinculação de bases de dados, recebimento mensal de dados, desenvolvimento de 
painéis de dados de gestão e ferramentas para análise automatizada dos dados, o 
TCU conseguiu identificar um número crescente de irregularidades em um número 
maior de órgãos governamentais.

A FCFP desenvolveu técnicas de controle que levantam e compartilham 
informações com o órgão auditado para que ele próprio possa realizar 
ações preventivas e, se necessário, corretivas quando forem detectadas 
irregularidades. O fornecimento de informações aos órgãos e o acompanhamento 
na resolução de indícios de irregularidades foram ações que produziram incentivos 
mais fortes para enfrentar as irregularidades, criando relações mais construtivas 
com as entidades auditadas e aumentando a escala e a eficácia do trabalho do 
TCU. Antes de 2015, o TCU realizava auditorias de folhas de pagamento de uma 
a dez unidades jurisdicionadas ou órgãos por ano. Só em 2021, a FCFP conseguiu 
fiscalizar folhas de pagamento de 594 entidades federadas e fornecer informações 
sobre 39 tipos diferentes de irregularidades, gerando economia de R$ 405 milhões 
ou 0,1% do total das folhas de pagamento auditadas.2

A Secretaria de Fiscalização de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios 
Sociais (SEFIP) do TCU, responsável pelo desenvolvimento da FCFP, evoluiu 
e melhorou continuamente o sistema. Em 2015, ainda eram recebidos, de 
algumas entidades, dados e esclarecimentos na forma de planilhas. Em 2017, 
foram introduzidos sistemas para receber dados automaticamente e para 
melhor gerenciar casos de irregularidades. Em 2018, foi feita uma alteração 
para possibilitar o recebimento mensal dos dados e das folhas de pagamento, 
tornando o processo contínuo em oposição ao exame de um dado momento em 
um ponto do ano. Em 2019, foram desenvolvidos painéis de informação de gestão, 
permitindo o acesso mais fácil à informação e marcadores de progresso em 
questões individuais. Em 2020, foram implantadas ferramentas para a utilização 
de análise automatizada dos esclarecimentos prestados pelos órgãos e, em 2021, 
foi intensificada a comunicação para instaurar ações corretivas por parte dos 
órgãos que vivenciam irregularidades constantes. A FCFP é um sistema vivo, na 
medida em que está continuamente passando por melhorias e revisões, a fim de 
melhorar sua eficácia.

O processo básico da FCFP tem quatro etapas principais: (i) obtenção de 
dados; (ii) aplicação de programas de “trilhas de auditoria” e análise dos 
dados ; (iii) busca de esclarecimentos sobre irregularidades junto às unidades 
jurisdicionadas; e (iv) análise dos esclarecimentos prestados por essas unidades 

2 Consulte https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-gestao-das-folhas-de-pagamento-
de-orgaos-federais.htm.
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e elaboração do relatório de auditoria. Os dados provêm de três bases de 
dados principais: o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE) 
tem sido a fonte de dados para cerca de 200 entidades; o Extra-SIAPE (a base 
de dados das folhas de pagamento de órgãos e entidades da União que não 
usam SIAPE) fornece dados de cerca de 84 a 88 entidades; e o Relatório Anual 
de Informações Sociais (RAIS) gera dados de cerca de 300 entidades federais 
adicionais. Dados estaduais e municipais também podem ser fornecidos por 
meio de acordo com entidades de controle estaduais e municipais. A base de 
dados do SIAPE é automaticamente carregada do Ministério da Economia 
pelo TCU. As bases de dados Extra-SIAPE e RAIS devem ser apresentadas 
regularmente pelas entidades auditadas. A qualidade e a consistência dos 
dados são fundamentais para a identificação adequada de irregularidades, e 
esforços significativos foram feitos por meio do LabContas e da SEFIP para 
harmonizar e melhorar os dados utilizados na FCFP.

Uma vez que as bases de dados estão prontas, programas automatizados 
que cruzam os dados exploram 39 trilhas de auditoria para identificar 
irregularidades. As irregularidades podem surgir por vários motivos. Pode 
haver discrepâncias nos dados em relação às informações que deveriam ser 
consistentes. Pode haver pagamentos que não estejam em conformidade com as 
leis em vigor e, portanto, são ilegais. Por exemplo, pagamentos duplicados (dois 
indivíduos que são casados podem ser servidores públicos e receber um benefício 
para o mesmo filho duas vezes), ou com valor incorreto (por exemplo, exceder 
o limite salarial para um cargo específico). Algumas irregularidades podem ser 
baseadas em uma simples inconsistência, enquanto outras podem derivar de 
comportamento intencional por parte dos servidores públicos.

Cada uma dessas trilhas de auditoria é documentada, especificando os 
critérios legais em que se baseia, o procedimento de análise e o procedimento 
técnico para a realização da análise. De 2015 a 2021, foram identificadas 415.125 
irregularidades. A maior parcela (45,8%) de irregularidades se enquadra na categoria 
de acumulações ilícitas de cargos, empregos, funções e/ou pensões, o que significa 
que os indivíduos têm ou estão recebendo mais do que é permitido. A segunda maior 
categoria (32,1%) é a de “pagamentos indevidos”, em que os indivíduos receberam 
pagamentos aos quais não tinham direito. “Inconsistências em atos de pessoal” 
respondem por 7,6% das irregularidades e “violações ao teto salarial” por 4,5%.

Uma vez que os dados são obtidos e analisados, a próxima fase é entrar em 
contato com as unidades jurisdicionadas para esclarecer as irregularidades. 
Em média, a taxa de resposta das unidades que foram contatadas durante o 
período de 2015 a 2021 foi de 50%. Em 2020 e 2021, 33% e 42% das irregularidades 

RESUMO EXECUTIVO



RESUMO EXECUTIVO 07

identificadas receberam respostas, respectivamente. Das respostas recebidas, 
em média, cerca de 40% foram aceitas e regularizadas e 36% se mostraram 
inconsistentes (ou seja, irregularidades que não se concretizaram de fato). Uma 
razão para a taxa de resposta abaixo da desejada das unidades jurisdicionadas 
é a curva de aprendizado: muitas delas ainda não estavam registradas no 
sistema FCFP e familiarizadas com seus procedimentos. Outro fator refere-se 
ao elevado número de casos e à necessidade de a jurisdição investigar cada 
caso individualmente todo mês. Pode ser difícil obter informações de cidadãos 
individualmente, alguns dos quais recorrem ao sistema judicial para manter os 
benefícios, quer sejam ou não qualificados para eles. Os órgãos da administração 
pública estão geralmente propensos a dar aos cidadãos amplas oportunidades 
de se defenderem contra alegações de pagamentos ou benefícios irregulares. 
Uma questão à parte refere-se à escassez de pessoal qualificado para analisar 
cada caso, particularmente durante esses últimos anos de COVID-19.

Em 2017, o Sistema de Atos de Pessoal do TCU (e-Pessoal) foi disponibilizado 
para os gestores fornecerem esclarecimentos. A introdução desse sistema 
possibilitou gerenciar todo o ciclo de vida de um indício de irregularidade detectado, 
desde sua identificação inicial por meio da prestação de esclarecimentos pela 
unidade jurisdicionada, até as medidas corretivas finais dadas pelo TCU. Essa 
capacidade tem sido essencial para monitorar os progressos na resolução de casos 
individuais. Dado o grande número de casos identificados, essa funcionalidade 
é essencial para automatizar o fluxo de trabalho associado ao monitoramento 
de cada caso até sua resolução final. No entanto, tais ferramentas por si só 
não superam a dificuldade de obter respostas sobre esclarecimentos e avançar 
na resolução de irregularidades quando as organizações não respondem. A 
experiência adquirida até agora sugere que pode haver um equilíbrio entre a 
rapidez com que o sistema automatizado se expande e a capacidade dos órgãos 
para resolverem as irregularidades.

Anualmente, o TCU se reúne em plenário para apresentar e analisar o 
relatório, concordar com as constatações e ações de acompanhamento 
(acórdão). Embora a fiscalização da folha de pagamento seja um processo 
contínuo, esses relatórios ajudam a destacar questões e oportunidades para o 
sistema. Eles também fornecem a base para novas ações e acordos entre os 
órgãos governamentais.

O desenvolvimento da FCFP pelo TCU destaca o grau em que a tecnologia 
pode ser usada para compartilhar e cruzar informações, permitindo uma 
compreensão mais profunda sobre onde podem surgir problemas nas folhas de 
pagamento. O pressuposto é que, ao fornecer informações sobre irregularidades, 
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a FCFP leva os órgãos a adotarem medidas corretivas para cumprir a legislação e, 
por fim, economizar recursos. Embora o TCU tenha plena autoridade para investigar 
o uso de recursos federais e compartilhar informações em parceria com instituições 
estaduais e municipais de controle externo, poderia fazer ainda mais no sentido de 
usar as ferramentas disponíveis para forçar respostas aos achados do sistema. 
A experiência da FCFP até o momento ressalta o potencial de gerar economias 
significativas para o governo se medidas corretivas forem implementadas.

O benefício financeiro efetivo da FCFP (definido como a economia decorrente 
de irregularidades que foram confirmadas pela administração pública e são 
resolvidas ou estão em processo de resolução) variou entre R$ 22 milhões, 
em 2015, e R$ 654 milhões em 2018. Essas flutuações não são surpreendentes 
porque, uma vez que um determinado tipo de irregularidade é identificado 
e resolvido, o foco dos atores antiéticos tende a mudar para outras vias para 
buscar benefícios ilegais. Embora esse valor seja uma pequena parcela do total 
da folha de pagamento auditada e do total da própria folha de pagamento, os 
valores absolutos são grandes, totalizando mais de R$ 2 bilhões (ou US$ 515 
milhões usando a taxa de câmbio média anual) desde 2015. Além disso, os custos 
operacionais da FCFP são baixos (salários para uma equipe de seis funcionários 
e o custo de licenciamento do software necessário), de modo que o sistema 
fornece excelente relação custo/benefício e tem potencial de fazer muito mais.

O desenvolvimento da FCFP reflete a cultura de inovação no TCU, que 
tem incentivado a resolução de problemas por meio de abordagens não 
convencionais que abrem novas oportunidades para ações efetivas. Desde 
2015, o desenvolvimento do sistema ocorre por meio de um processo de “aprender 
fazendo” e de esforços constantes para melhorar o sistema por uma equipe 
pequena e altamente dedicada. O desenvolvimento contínuo da tecnologia, 
juntamente com o acesso automatizado ao sistema de informação de gestão 
do e-Pessoal, permite que as entidades parceiras sejam proativas e corrijam as 
questões à medida que surgem. Isso implica menos burocracia para as entidades 
dispostas a se envolver com o sistema FCFP e rápida identificação e resolução 
de irregularidades. Também pode ajudar a identificar áreas que exigem maior 
esforço nos casos em que podem ser identificadas irregularidades, mas cuja 
resolução não é simples.

O trabalho da FCFP do TCU faz parte de uma comunidade mais ampla de 
entidades governamentais que ajudam a fiscalizar e orientar folhas de 
pagamento públicas no Brasil. A atuação do TCU complementa o papel de outras 
entidades encarregadas de supervisionar a gestão e fiscalização de folhas de 
pagamento do funcionalismo público. Essas entidades incluem a Controladoria 
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Geral da União (CGU) por meio da Secretaria Federal de Controles (SFC); da 
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia, 
incluindo o Departamento de Soluções Digitais e Informações Gerenciais (DESIN/
SGP/ME); o Departamento de Gestão de Pessoal da Secretaria de Gestão 
Corporativa do Ministério da Economia (Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP/
SGC/ME); e a Divisão de Remuneração e Benefícios da Coordenação de Gestão de 
Pessoas da Secretaria Especial da Receita Federal (DIREM/COGEP/SUCOR/RFB). 
As discussões com representantes dessas entidades identificaram algumas áreas 
de comunicação e interação efetiva com a equipe do TCU-SEFIP. No entanto, 
essas discussões também indicaram que poderia haver ganhos para todas as 
partes do sistema a partir de maior colaboração e compreensão das ações e 
sistemas que estão sendo implantados por outras entidades. Passar de processos 
relativamente isolados para melhor coordenação entre essas entidades poderia 
criar força para melhorar bases de dados e abordagens, bem como reduzir trabalho 
em duplicidade. A melhor coordenação também pode reduzir o fardo imposto às 
entidades governamentais para fornecer respostas às diferentes partes do sistema 
e, portanto, levar a maior capacidade de resposta e eficácia de todos os sistemas. 

O sistema FCFP também criou a possibilidade de maior interação entre 
entidades de controle e entidades parceiras por meio de comunidades virtuais, 
workshops e conferências. Além de trabalhar com entidades de fiscalização e 
governos parceiros, também pode haver uma oportunidade de revelar aspectos 
do sistema FCFP para a sociedade civil, a fim de desenvolver mecanismos para 
a fiscalização pelos cidadãos. Esse envolvimento com a sociedade civil poderia 
ajudar a aumentar a conscientização sobre o trabalho do TCU na fiscalização de 
folhas de pagamento públicas e poderia ajudar a fortalecer a demanda por maior 
capacidade de resposta por parte das entidades governamentais na resolução 
de questões fundamentais.

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

A exploração de outras experiências internacionais na auditoria de folhas de 
pagamento públicas sugere que a abordagem utilizada pelo TCU é singular. 
A maioria dos governos aborda a auditoria de folhas de pagamento como parte 
da prestação de contas de órgãos governamentais específicos, e não como um 
exercício separado. Por exemplo, no Reino Unido,3 o trabalho de auditoria das 

3 Informações baseadas em uma conversa com Peter Smithson, diretor de auditoria de tecnologia da 
informação do NAO, seguido de uma breve nota. Agradecemos a ele por compartilhar suas percepções e 
conhecimentos sobre a abordagem do NAO para a auditoria da folha de pagamento pública.
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folhas de pagamento é uma parte essencial da revisão financeira anual que o 
Gabinete Nacional de Auditoria (NAO, da sigla em inglês) realiza para os seus 
órgãos auditados. A maioria dos departamentos e organizações governamentais 
operam seu próprio sistema de folha de pagamento e terceirizam o trabalho para 
fornecedores do setor privado. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o Gabinete 
de Prestação de Contas do Governo (GAO) não se baseia na análise de dados 
para supervisionar as folhas de pagamento federais devido a problemas com 
a confiabilidade dos dados. O Escritório de Gestão de Pessoal (OPM, da sigla 
em inglês) mantém dados consolidados de pessoal e folhas de pagamento para 
análises governamentais e outras funções. De forma mais geral, os esforços para 
avaliar a integridade das folhas de pagamento são de cada órgão, o que limita o 
potencial de realização de análises transversais de irregularidades.

Portanto, a experiência do Brasil com a FCFP pode ser interessante para outros 
países que buscam usar ferramentas digitais para auditar pagamentos – folhas 
de pagamento ou outros. A presidência brasileira da INTOSAI poderia ajudar a 
propor o compartilhamento de conhecimentos e sistemas para o uso de ferramentas 
digitais na fiscalização de folhas de pagamento públicas. Com bons dados, algum 
grau de fiscalização centralizada, interoperabilidade de sistemas digitais e uma 
equipe capaz, outros países também descobririam que podem aplicar aspectos 
das inovações desenvolvidas pela FCFP aos seus próprios sistemas.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Apesar das realizações admiráveis do sistema nos últimos sete anos, vários 
desafios devem ser enfrentados para que a FCFP atinja todo o seu potencial.4 
Estes incluem:

 ⬛ ABRANGÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS BASES DE DADOS. Os sistemas digitais que 
funcionam por meio de um processo de verificação cruzada de bases de 
dados dependem muito da qualidade e consistência dos dados subjacentes. 
Dificuldades com abrangência e consistência da base de dados podem 
gerar “falsos positivos”, ou irregularidades que não são necessariamente 
reais. Os falsos positivos produziram, em média, cerca de 36% dos indícios de 
irregularidades que receberam respostas durante o período de 2015–2022. 
Isso pode reduzir a credibilidade do sistema e pode levar ao desperdício de 
tempo e energia de todos os envolvidos na investigação.

4 Muitas das questões e desafios a serem abordados foram observados de forma consistente pela equipe do 
TCU-SEFIP em seus relatórios de acompanhamento ao longo dos anos, especialmente aqueles relacionados 
a dados e responsividade.
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 ⬛ CAPACIDADE DE RESPOSTA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ÀS IRREGULARIDADES 
COMUNICADAS PELA FCFP.  Embora a FCFP faça esforços consideráveis para 
facilitar a capacidade de resposta das entidades controladas, permanece 
uma assimetria fundamental entre o custo de identificar irregularidades por 
meio do sistema automatizado – que diminuiu quase a zero à medida que 
o sistema foi aperfeiçoado – e os custos das organizações de responderem 
a essas irregularidades. A resolução de casos requer ferramentas digitais e 
não digitais, que tratem de cada caso individualmente, que se envolvam com 
os beneficiários para entender a situação e que pesquisem a base jurídica 
de uma situação que possa levar a um caso judicial. Embora as entidades 
possam inserir informações e esclarecimentos em um dos módulos do 
sistema e-Pessoal da FCFP (módulo Indícios), ainda há necessidade de 
processos analógicos de negócios ocorrerem antes que um caso possa ser 
resolvido. As entidades auditadas também podem estar sujeitas a solicitações 
semelhantes de outros órgãos de controle que aumentam e/ou complicam 
sua carga de trabalho se as solicitações não forem idênticas. Dadas essas 
realidades, algumas entidades podem optar por se afastar da participação 
no sistema ou simplesmente fazer o melhor que puderem com os recursos 
que possuem, mesmo que a cooperação com investigações seja obrigatória.

 ⬛ PROPOSTA DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE POLÍTICA. Através do sistema 
FCFP, a auditoria de folhas de pagamento públicas é capaz de identificar 
problemas comuns em um número grande de instituições. No entanto, 
dada a natureza do papel e das incumbências do TCU, o foco da FCFP 
tem sido, em grande parte, a resolução de irregularidades individuais. Além 
dessa valiosa função, a FCFP poderia desempenhar um papel mais amplo 
e estratégico na orientação de discussões sobre as mudanças estruturais e 
de políticas necessárias para preencher lacunas e brechas que permitam o 
aparecimento de irregularidades nas folhas de pagamento.

 ⬛ SUSTENTABILIDADE DA EQUIPE E SEU TRABALHO. A equipe da SEFIP é pequena, 
eficiente e altamente dedicada, composta por seis profissionais. Um 
desafio para a FCFP no futuro é que cada integrante da equipe traga 
conhecimentos especializados, de modo que a rotatividade de pessoal não 
afete a capacidade da SEFIP de gerenciar o sistema de maneira eficiente.

 ⬛ POLÍTICA DE LICENCIAMENTO. Os principais componentes dos sistemas que 
respaldam o trabalho de inspeção das folhas de pagamento dependem da 
política de licenciamento. Atualmente, não há política de compartilhamento 
de código com outros tribunais e parceiros. Em vez disso, o sistema tem 
uma política para fornecer acesso externo a ferramentas. A continuidade do 
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trabalho da FCFP depende, portanto, da política de preços dos fornecedores 
de software e provedores de soluções, de modo que mudanças bruscas nos 
custos dos produtos podem inviabilizar o modelo no futuro.

 ⬛ PRIVACIDADE E SEGURANÇA CIBERNÉTICA. Embora a maioria das bases de dados 
utilizadas pela FCFP se alimente de dados públicos, o sistema tem acesso 
a dados pessoais delicados que não são anonimizados, uma vez que o 
TCU está cumprindo uma obrigação legal respaldada pela Constituição. O 
Supremo Tribunal Federal recentemente ponderou sobre parâmetros para o 
compartilhamento de dados entre órgãos federais (ADI 6.649 e ADPF 695, 
setembro de 2022), em decisão que pode impactar o trabalho da FCFP. No 
que diz respeito à segurança cibernética, enquanto o TCU tem sistemas 
em vigor para prevenir ataques cibernéticos, a avaliação das possíveis 
implicações de um ataque cibernético no sistema FCFP e métodos para 
proteger seu impacto sobre os servidores públicos é um desafio que a FCFP 
pode levar em conta em seus planos de trabalho futuros.

RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista que o TCU busca se basear nos trabalhos realizados até o momento, 
as seguintes recomendações podem ser consideradas:

RECOMENDAÇÃO 1: intensificar a procura de bases de dados integradas e 
consistentes. A qualidade do sistema desenvolvido para identificar e tratar 
irregularidades nas folhas de pagamento depende dos dados que recebe. 
O leque de órgãos da administração pública federal cobertos pela FCFP – do 
Poder Executivo, do Congresso, do Poder Judiciário e da Procuradoria-Geral 
da República – exige vasta quantidade de informações sobre cargos públicos, 
salários, benefícios e cronogramas a serem incorporados ao sistema, sem 
mencionar a fiscalização dos pagamentos aos pensionistas. As inconsistências 
nas bases de dados são a principal explicação para a taxa de 36% de falsos 
positivos encontrados nos dados. A plataforma eSocial do governo brasileiro, um 
sistema de contabilidade digital que os empregadores usam para relatar dados 
de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, pode ser fundamental para 
resolver os desafios de qualidade de dados da FCFP.

RECOMENDAÇÃO 2: avaliar medidas para melhorar a capacidade de resposta ao 
sistema. Embora o sistema FCFP tenha se destacado em apontar irregularidades, 
a capacidade de resposta para lidar com essas irregularidades ficou defasada. 
Cerca de 53% das irregularidades levantadas não recebem resposta dos gestores. 
Atualmente, não há procedimento para sancionar entidades que não respondem 
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a uma notificação da FCFP. É evidente que a credibilidade do sistema FCFP 
aumentaria se as taxas de resposta melhorassem. Para superar essa fraqueza, 
recomenda-se uma abordagem em quatro etapas:

 ⬛ 2.1 Compreender o que está causando a falta de resposta. Uma pesquisa 
com as entidades sobre por que elas não respondem pode ser útil na 
concepção de um conjunto de medidas direcionadas para incentivar os 
gestores a responder. O sistema também poderia ser ajustado para se 
concentrar nas áreas em que as respostas são produzidas, a fim de melhorar 
o seu impacto.

 ⬛ 2.2 Continuar a promover maior colaboração entre as várias entidades 
do governo que compõem o sistema de gestão e fiscalização de folhas 
de pagamento. Embora o TCU e a CGU tenham autoridade para auditar 
folhas de pagamento da Administração Pública, os esforços contínuos para 
fortalecer a coordenação e a complementaridade podem ser altamente 
benéficos. Tais medidas poderiam reduzir a carga de trabalho (e talvez a 
confusão) daqueles que respondem a cada sistema. Em relação às bases 
de dados e sistemas, maior cooperação entre a equipe do TCU e o DESIN, 
no Ministério da Economia, e a equipe que trabalha no SA3 (sistema 
desenvolvido pela Divisão de Remuneração e Benefícios da Receita Federal) 
poderia trazer benefícios de harmonização para cada grupo, podendo gerar 
melhoria na capacidade de resposta. Compartilhar abordagens, informações 
e resultados entre esses grupos pode ajudar a melhorar o desempenho de 
todos eles. Realizar um evento que reúna as entidades que fazem parte 
do ecossistema de gestão e fiscalização de folhas de pagamento para 
compartilhar metodologia, abrangência, sistemas e resultados poderia ser 
o ponto de partida para a compreensão mútua de como cada entidade 
está realizando, analisando e sistematizando seu trabalho, e para considerar 
quais respostas cada entidade exige dos gestores governamentais.

 ⬛ 2.3 Incentivar a FCFP a orientar outros aspectos do trabalho do TCU. 
Por exemplo, quando são realizadas auditorias financeiras em ministérios 
como o da saúde ou o da educação, não é evidente que os resultados da 
FCFP sejam levados em conta na avaliação das folhas de pagamento pela 
auditoria. Esses achados também podem ajudar a identificar questões 
sistêmicas ou irregularidades que poderiam ser abordadas por meio de 
mudanças estruturais e levar a resultados mais duradouros. 

 ⬛ 2.4 Analisar se o amplo leque de trilhas de auditoria ou a abrangência 
das instituições poderiam apresentar um enfoque mais restrito, a fim 
de melhorar as taxas de resposta no sistema. Como observado acima, 
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a identificação de irregularidades por meio do sistema FCFP quase não 
apresenta custos, mas o desenvolvimento de respostas e a resolução de 
irregularidades requer respostas análogas por parte dos gestores. Se o 
objetivo for melhorar o impacto do sistema em termos de resolução de 
problemas, pode ser útil reduzir o número de trilhas de auditoria e encontrar 
métodos para melhorar a capacidade de resposta a esses achados.

RECOMENDAÇÃO 3: definir como o sistema FCFP pode orientar mudanças 
estruturais e políticas que possam melhorar os sistemas de folhas de 
pagamento. Na sua forma atual, o trabalho da FCFP está centrado na resolução 
de irregularidades individuais. Embora isso seja importante no papel do TCU 
como auditor, o impacto mais importante do sistema provavelmente virá da 
identificação de fraquezas sistêmicas que levam a irregularidades e da proposição 
de medidas que possam ajudar a superar essas fraquezas. As informações 
derivadas dos resultados da FCFP poderiam orientar as unidades responsáveis 
pela gestão da folha de pagamento na Administração Pública Federal, onde as 
reformas estruturais poderiam ser mais benéficas para melhorar a gestão das 
folhas de pagamento e fortalecer o cumprimento das regras do sistema.

RECOMENDAÇÃO 4: adotar medidas para lidar com os riscos para a susten-
tabilidade do sistema. O primeiro desses riscos diz respeito à equipe da FCFP, 
composta por seis pessoas. O planejamento futuro é indispensável para garantir 
que as habilidades necessárias para manter e desenvolver ainda mais a FCFP 
permaneçam em vigor e que o sistema seja ainda mais institucionalizado. A 
segunda questão está relacionada ao licenciamento de software. O plano “B” 
deve ser desenvolvido para introduzir acordos de backup, caso haja uma grande 
alteração no preço ou no licenciamento dos softwares que sustentam o sistema. 
Por último, devem também ser consideradas medidas para abordar questões de 
privacidade decorrentes de decisões e interpretações da Lei Geral de Proteção 
de Dados e os riscos que podem ocorrer por uma invasão do sistema.

RECOMENDAÇÃO 5: usar a presidência da INTOSAI no Brasil como uma 
oportunidade para o TCU avançar na agenda de inovação digital orientada 
por dados para melhorar as práticas de gastos e prevenir fraudes e corrupção. 
Além disso, disseminar as inovações da FCFP para estimular a exploração 
de questões emergentes. O TCU tem sido muito inovador na aplicação de 
tecnologias digitais para realizar uma auditoria eficiente e para a detecção de 
fraudes e corrupção. Poucas entidades fiscalizadoras superiores de auditoria 
concluíram as auditorias de folhas de pagamento. A presidência da INTOSAI é 
uma importante oportunidade para o TCU compartilhar informações sobre como 
surgiu a cultura da inovação digital, as pessoas e os processos subjacentes que 



15RESUMO EXECUTIVO

levaram ao seu desenvolvimento, as lições aprendidas com sua experiência e as 
implicações para as práticas de auditoria fora do Brasil. Diante dos  resultados 
e de contextos fiscais semelhantes em outros países, a FCFP pode ser uma 
referência para outras entidades fiscalizadoras superiores na América Latina, no 
Caribe e no mundo.

A experiência da FCFP também pode estimular a exploração de outras questões 
emergentes. Isso inclui considerar o papel do TCU nas auditorias de dados 
para garantir a qualidade desses dados; considerar a mudança da tecnologia 
de código fechado para a de código aberto para melhorar a transparência 
do sistema; passar da análise reativa para a análise preditiva para ajudar a 
estabelecer mapas de risco e sinais de alerta antes que as transações ocorram; 
e usar os dados disponíveis para desenvolver análises da lacuna entre salários 
públicos e privados, escalas de pagamento e produtividade.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) é a instituição de controle externo do 
governo federal que apoia o congresso nacional, supervisionando o orçamento 
e sua execução financeira contribuindo, assim, para a melhoria da administração 
pública em benefício da sociedade. O artigo 70 da Constituição de 1988 dá ao 
TCU o fundamento legal para o seu trabalho: “A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. O TCU, em 
conjunto com as entidades de controle interno, é responsável pela fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, de desempenho e patrimonial dos órgãos e 
entidades públicas do país quanto à sua legalidade, legitimidade e melhor valor.

A lei orgânica do TCU (Lei nº 8.443, de 1992) estabelece as competências do 
TCU para supervisionar as contas da administração pública direta e indireta, 
incluindo fundações públicas e instituições mantidas pelo governo federal. A lei 
também estabelece a autoridade do TCU para verificar atos, contratos e fatos 
administrativos, bem como realizar investigações relacionadas à legalidade 
e legitimidade dos atos de gestão pública sujeitos à sua jurisdição no que diz 
respeito aos aspectos contábeis, financeiros e orçamentários. Nos últimos anos, 
resoluções (TCU 324 de 30/12/2020) e portarias (Portaria SEFIP nº 2, de 25 de 
fevereiro de 2021) estabelecem tanto a autoridade quanto a possibilidade de 
o TCU e a SEFIP investigarem de forma contínua as despesas com servidores 
públicos ativos e inativos, incluindo pensionistas da União, e também um amplo 
leque de benefícios e despesas sociais associados ao funcionalismo público. 
Além de suas autoridades investigativas, essa portaria também especifica o 
papel do TCU-SEFIP no desenvolvimento de um sistema digital e na testagem 
e manutenção do sistema, além de treinamento, suporte técnico e troca de 
informações sobre o sistema.

O TCU tem sido uma das entidades fiscalizadoras superiores mais 
inovadoras da América Latina e do Caribe, utilizando ferramentas digitais 
para transformar a forma como o controle externo é realizado. Entre essas 
iniciativas, o LabContas – Laboratório de Informações e Controle do TCU – tem 
liderado iniciativas de ponta e compartilhado sua experiência em toda a região. 
Algumas dessas ferramentas incluem inovações em inteligência artificial (IA) que 
automatizaram e facilitaram o controle dos processos de aquisição (Bemquerer 
Costa e Reis, 2020), que foram cruciais, especialmente devido ao aumento 
substancial dos gastos no contexto da resposta à COVID-19. O TCU introduziu 
várias ferramentas de IA apelidadas de “Mulheres artificiais contra a corrupção” 
– ALICE, ADELE, AGATA, MONICA e SOFIA – que auxiliam os processos de 
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auditoria no setor público (Ramos Neves; Batista da Silva; Menezes de Carvalho, 
2019). A transformação digital é um dos principais pilares da visão do TCU no 
contexto da presidência brasileira da INTOSAI de 2022 a 2025.

POR QUE SE CONCENTRAR NA MASSA SALARIAL PÚBLICA?

Embora o Brasil seja uma economia de mercado emergente e dinâmica, 
a sustentabilidade fiscal tem sido uma preocupação central da política 
governamental há algum tempo. Nos últimos anos, o déficit geral do setor 
público não financeiro (SPNF)5 tem sido grande, com média de 8% do PIB 
2015–2019, subindo para 13,7% do PIB em 2020, como resultado da resposta à 
pandemia e, depois, caindo para 6,3% do PIB em 2021.

A massa salarial pública é um importante direcionador de gastos no Brasil. 
Os salários e pensões do SPNF federal6 representaram, em média, 12,7% do PIB 
e 33,5% dos gastos do SPNF federal durante o período 2015–2021. Em média, os 
gastos federais com o SPNF no período 2015–2021 totalizaram US$ 228 bilhões 
por ano.7 

Um olhar rápido mostra que, em 2017, em comparação com outros países, a 
massa salarial federal brasileira era relativamente alta (ver Figura 12 do Banco 
Mundial, 2017), embora o número de servidores públicos fosse proporcionalmente 
menor do que em muitos outros países (Banco Mundial, 2017; 2019).

5 O déficit de SPNF inclui o governo federal, governos estaduais e municipais e empresas estatais (EEs).
6 Os gastos com SPNF federais incluem gastos com salários e pensões federais e gastos com pessoal 
das empresas estatais. Ele é usado como o comparador aqui, porque a FCFP também cobre as empresas 
estatais.
7 Como a participação do governo estadual e municipal na FCFP varia de ano para ano, incluímos aqui 
apenas informações sobre o nível federal.
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Fonte: Worldwide Bureaucracy Indicators, World Bank Bureaucracy Lab.
Nota: vários anos entre 2009 e 2015, dependendo do país. Os dados para o Brasil referem-se a 2014.

Fonte: Worldwide Bureaucracy Indicators, World Bank Bureaucracy Lab.

FIGURA 1: MASSA SALARIAL COMO PORCENTAGEM DO PIB POR PAÍS

FIGURA 2: EMPREGO PÚBLICO COMO PORCENTAGEM DO EMPREGO ASSALARIADO FORMAL POR PAÍS
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No nível federal, o alto custo dos servidores públicos impulsiona a grande 
massa salarial do setor público brasileiro, em vez do número excessivo de 
servidores do setor público. Embora a massa salarial seja considerável, o número 
de servidores públicos no Brasil e o tamanho relativo do governo federal não 
parecem excessivos (Banco Mundial, 2017). A participação dos servidores públicos 
empregados pelo governo federal no Brasil é de cerca de 12%, o que está abaixo da 
de outros países federais (Banco Mundial, 2019), com os 88% restantes trabalhando 
nos níveis estadual e municipal em áreas com muitos servidores, como educação, 
saúde e segurança pública. Dentro do governo federal, cerca de 81% das despesas 
com folhas de pagamento vão para o poder executivo, 13% para o judiciário, 3% 
para o legislativo e pouco menos de 2% para a Procuradoria-Geral da República. 

O funcionalismo público no âmbito federal também é caracterizado por uma 
série de fatores de longa data que tornam a gestão da massa salarial muito 
complexa (OCDE, 2010; Banco Mundial, 2017; Ipea, 2018). Existem centenas 
de classificações de cargos e fluxos de carreira em todo o governo que reduzem 
a flexibilidade e aumentam a fragmentação. Há também muitos planos de 
carreira distintos que incorporam componentes diferentes, como pagamentos por 
resultados, bônus e similares. Dada a complexidade do sistema, a probabilidade de 
erro é alta, e o desafio para a fiscalização das folhas de pagamento é considerável.

A gestão dos servidores públicos nos níveis estadual e local enfrenta desafios 
adicionais. Como parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados estão 
sujeitos ao limite de despesas de 60% das receitas correntes líquidas (RCL) 
com pessoal, embora os níveis salariais estejam frequentemente vinculados a 
aumentos federais além de seu controle. O grande número de servidores em 
diferentes setores (educação, saúde e segurança pública) requer diferentes tipos 
de contratos – alguns permanentes e outros temporários – que podem levar a 
variações na determinação do pagamento com base no salário base, tempo de 
serviço e outros benefícios que vêm com cargos. Em alguns órgãos, os bônus de 
desempenho se tornaram uma parte importante do pacote salarial, mas também 
tenderam a se tornar permanentes em oposição aos pagamentos temporários 
que recompensam resultados superiores.

O tamanho e a complexidade da massa salarial do setor público terão 
impacto crítico na situação fiscal do governo brasileiro e nas perspectivas 
econômicas daqui para frente. Portanto, é importante que a massa salarial 
seja efetivamente supervisionada e monitorada para garantir que os recursos 
sejam usados conforme pretendido e que incorreções e erros sejam corrigidos. 
Na condição de auditor externo do governo federal, o TCU desempenha um papel 
fundamental nessa fiscalização, conforme resumido abaixo.
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O TCU trabalha desde 2015 para estabelecer um sistema de fiscalização 
contínua de folhas de pagamento do funcionalismo público com base 
em ferramentas digitais inovadoras (a Fiscalização Contínua de Folha de 
Pagamento, ou FCFP). O objetivo geral é auditar e monitorar os recursos que 
são gastos por meio das folhas de pagamento públicas, para garantir que 
sejam usados em conformidade com as leis e regulamentações que regem as 
remunerações, os benefícios e as aposentadorias dos servidores públicos.8 O 
foco e a autoridade primordial do TCU são sobre a administração federal, e é 
obrigatório para os órgãos federais. No entanto, o TCU também trabalhou com 
órgãos de controle externo estaduais e municipais para apoiar o monitoramento 
mais eficaz das folhas de pagamento nesses níveis. A abrangência desses esforços 
variaram ao longo do tempo. Por meio do desenvolvimento e da vinculação 
de bases de dados, do recebimento mensal de dados, do desenvolvimento de 
painéis de dados de gestão e das ferramentas para análise automatizada dos 
dados, o TCU conseguiu identificar um número crescente de irregularidades em 
um número maior de órgãos governamentais.

Antes de 2015, o TCU realizava auditorias de folhas de pagamento de uma 
a dez unidades jurisdicionadas ou órgãos por ano. As unidades enviavam 
dados de servidores públicos em pendrives para o TCU. Os auditores da 
SEFIP investigavam os dados, realizando verificações cruzadas manuais de 
suas fontes. A análise das planilhas apresentadas em diferentes formatos, 
a verificação cruzada manual dos dados e as interações com os órgãos por 
e-mail limitavam o escopo, a escala e a eficácia das auditorias. As auditorias de 
folhas de pagamento foram percebidas como seletivas e, muitas vezes, como 
“punitivas”, na tentativa de apontar problemas em órgãos específicos, muitos 
dos quais não responderam às auditorias.

A FCFP surgiu como parte de um esforço mais amplo do TCU, que recorre a 
sistemas e ferramentas de dados avançados para mudar a natureza do modelo 
de controle. A ideia é desenvolver técnicas de controle que levantem e compartilhem 
informações com o órgão auditado, para que o próprio órgão seja capaz de tomar 
ações corretivas e, por fim, preventivas nas principais áreas de irregularidades. 
Fornecer informações aos órgãos e acompanhá-los na resolução de irregularidades 
pode alterar os incentivos para o enfrentamento de irregularidades, criar relações 
mais construtivas com as entidades auditadas e aumentar a escala e a eficácia do 
trabalho do TCU.

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO

8 A Instrução Normativa TCU nº 84/2020 estabelece que, a partir de 2020, as contas precisarão ser 
auditadas por meio de auditoria financeira integrada. As contas devem ser apresentadas de forma 
objetiva e clara, com exatidão das declarações na legalidade, legitimidade e economicidade das ações 
de gestão, incluindo aquelas relacionadas à folha de pagamento.
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Em 2021, a FCFP conseguiu fiscalizar as folhas de pagamento de 594 entidades 
federais e fornecer informações sobre 39 tipos diferentes de irregularidades, 
gerando economia de R$ 405 milhões ou 0,1% do total das folhas de pagamento 
auditadas.

O sistema FCFP tem progredido e evoluído continuamente. Conforme observado, 
em 2015, alguns dados e esclarecimentos foram recebidos automaticamente, 
mas outros foram recebidos na forma de planilhas. Em 2017, foram introduzidos 
sistemas para receber dados por meio de bases de dados automatizadas e 
para gerenciar casos de irregularidades. Em 2018, foi feita uma alteração para 
possibilitar o recebimento mensal dos dados e das folhas de pagamento, tornando 
o processo contínuo em oposição ao exame de um momento em um ponto do 
ano. Em 2019, foram desenvolvidos sistemas para criar painéis de informação de 
gestão, permitindo acesso mais fácil à informação e aos marcadores de progresso 
em questões individuais. Em 2020, foram implantadas ferramentas para utilização 
de análise automatizada dos esclarecimentos prestados pelos órgãos e, em 2021, 
foi intensificada a comunicação para instaurar ações corretivas por parte dos 
órgãos que vivenciam irregularidades constantes. A FCFP é um sistema vivo, na 
medida em que está continuamente passando por melhorias e revisões, a fim de 
melhorar sua eficácia.

A Diaup – uma pequena diretoria do TCU denominada Diretoria de Auditoria em 
Pessoal – desempenha papel fundamental no desenvolvimento e coordenação 
da FCFP. A Diaup é uma unidade ágil de seis pessoas, incluindo auditores com 
experiência em ciência de dados, auditores especializados em folhas de pagamento 
e capazes de construir hipóteses de evidências com base nas legislações de folhas 
de pagamento para servidores públicos e pensionistas, e um desenvolvedor 
completo que fornece a codificação de computador necessária. A Diaup trabalha 
em estreita colaboração com a SETIC (Departamento de Infraestrutura de TI 
do TCU) e a STI (Departamento de Soluções de TI do TCU) na coleta, limpeza e 
disposição dos dados a serem usados em um sistema chamado LabContas, que 
serve como um depósito de dados para todo o TCU.

AS QUATRO ETAPAS DA FCFP

O processo básico da FCFP tem quatro etapas principais: (i) obtenção de dados, 
(ii) aplicação de programas de trilhas de auditoria e análise dos dados, (iii) busca 
de esclarecimentos sobre irregularidades das unidades jurisdicionadas competentes, 
e (iv) análise dos esclarecimentos prestados por essas unidades e elaboração do 
relatório de auditoria.

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO
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FIGURA 3: CICLO DE VIDA DA FCFP

9 Essas empresas estatais incluem o Banco do Nordeste, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, os correios, 
a Eletrobras e a Petrobras.

Fonte: TCU-SEFIP 

DADOS E ABRANGÊNCIA DO SISTEMA
Os dados usados no monitoramento contínuo das folhas de pagamento são 
extraídos de vários conjuntos de dados.

 ⬛ SIAPE: trata-se de dados do Sistema Integrado de Administração de Pessoal 
do governo federal. O SIAPE é o sistema utilizado pela maior parte do poder 
executivo da administração federal e inclui também algumas autarquias 
estaduais e empresas estatais (EEs). Os dados do SIAPE são baixados 
diretamente pelo TCU, facilitando seu acesso e uso.

 ⬛ EXTRA-SIAPE: são dados que originalmente eram fornecidos uma vez por ano, 
mas agora são disponibilizados mensalmente, por unidades jurisdicionadas 
que não são cobertas pelo SIAPE. Abrange trabalhadores do poder 
judiciário, do poder legislativo, da Procuradoria-Geral da República, do 
próprio TCU, do Banco Central, das forças militares e de empresas estatais 
importantes.9 Os dados do Extra-SIAPE são carregados individualmente 
por todas as entidades que usam o sistema e-Pessoal (veja abaixo); isso 
requer a geração mensal e o upload de dados das folhas de pagamento por 
essas entidades, uma tarefa que requer tempo e esforço de cada órgão.

 ⬛ CONJUNTOS DE DADOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL 
OBTIDOS APÓS ACORDOS COM TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
(TCES E TCMS).  Desde 2016, o TCU tem acordos anuais com uma série de 
instituições estaduais e municipais de controle externo para compartilhar 
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informações sobre as folhas de pagamento do setor público. As entidades 
estaduais e municipais participantes têm variado a cada ano, dificultando 
as comparações ano a ano.

 ⬛ RAIS: dados extraídos da base de dados anual de informações sociais. Inclui 
informações fornecidas por Conselhos de Fiscalização Profissional que não 
usam o SIAPE ou o Extra-SIAPE. Os dados da RAIS são datados, muitas 
vezes, com um atraso de dois anos.

A FCFP permitiu ao TCU auditar os pagamentos de pessoal de um grande 
número de entidades e servidores públicos/pensionistas – muito além do que 
foi capaz de abranger anteriormente. Com base nas informações dos relatórios 
anexos, nos primeiros anos, a abrangência da FCFP cresceu rapidamente para 300 
órgãos federais. Hoje, cerca de 600 entidades são abrangidas. O SIAPE tem sido 
consistentemente a fonte de dados para cerca de 200 entidades. O Extra-SIAPE 
fornece dados de cerca de 84 a 88 entidades e os dados federais da RAIS foram 
explorados para cerca de 300 entidades nos últimos anos.

TABELA 1: ABRANGÊNCIA DA FCFP, 2015-2021
Ciclo da FCFP 1 2 3 4 5 6 7

Período Mar-15 Mar-16 Mar-17 Mar-Set 
2018 2019 2020 2021

Unidades jurisdicionadas federais (UJs) 76 300 652 798 570 608 594

Abrangência da base de dados da UJ

SIAPE 219 569 213 202 221 176

EXTRA-SIAPE 76 81 83 84 84 86 87

RAIS 501 284 301 331

Total de servidores públicos federais 
abrangidos 2,343,772 4,399,900 3,988,853 3,167,388 2,821,507 2,761,506

SIAPE 1,295,166 3,008,036 2,169,391 1,668,592 1,423,284 1,419,197

EXTRA-SIAPE 12,331 1,048,606 1,391,864 1,819,462 1,423,806 1,330,433 1,281,242

RAIS Federal 74,990 67,790 61,067

Memo

Acórdão TCEs (n.º) 2 17 3 20 8 15 21

Acórdão TCEs (n.º servidores públicos) 431,404 3,637,039 363,291 5,326,351 1,718,859 5,789,185 6,411,771

Total de servidores públicos abrangidos 
(conforme indicado nos relatórios) 443,735 5,980,811 4,763,191 9,315,204 4,886,247 8,610,692 9,173,277

Fonte: compilado pelos autores com base no TCU, relatórios anexos e dados do TCU.

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO

O número de servidores públicos federais e pensionistas abrangidos variou de 
2,3 milhões, nos primeiros anos, ao máximo de 4,4 milhões no terceiro ano. Os 
ciclos mais recentes refletem uma abrangência de 2,8 milhões de servidores públicos 
e pensionistas. Alguns dos relatórios anexos fornecem dados sobre a abrangência 
estadual e municipal, mas o número de acordos varia significativamente entre os 
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ciclos. Em 2021, a FCFP tinha acordos com 21 órgãos estaduais e de controle que 
cobriam mais 6,4 milhões de servidores públicos nos níveis estadual e municipal.

O número de entidades e servidores públicos/pensionistas abrangidos 
pelo sistema pode variar por inúmeras razões. Com relação às unidades 
jurisdicionadas, há o desafio de fornecer de maneira adequada e em tempo hábil os 
dados necessários no formato apropriado. Esse tem sido um elemento importante 
a se considerar no desenvolvimento do sistema, a fim de simplificar e codificar o 
processo, e tem havido evolução ao longo dos anos. No entanto, apesar de ser 
obrigatório para os órgãos do governo federal, algumas unidades têm resistido ao 
fornecimento de dados. Parte da flutuação em números pode se dever à mudança 
nas estruturas organizacionais, bem como à demografia esperada de ingresso 
e saída de indivíduos nas folhas de pagamento do serviço público. Entidades de 
controle estaduais e municipais (TCEs e TCMs) participam de forma voluntária, e 
a participação varia a cada ano, tornando a abrangência consistente um desafio.

As bases de dados são mantidas dentro do Laboratório de Informações e 
Controle (LabContas). Trata-se de uma plataforma corporativa do TCU composta 
por bases de dados, catálogos de informações, ferramentas e soluções para 
processamento e análise de dados para realização de atividades de controle 
externo. Na prática, consiste em uma máquina virtual que dá acesso às bases 
de dados internalizadas em Sistemas Gerenciados de Bases de Dados do TCU e 
fornece ferramentas para que os auditores realizem análises. No caso da FCFP, os 
processos de análise são desenvolvidos com base na própria linguagem SQL por 
meio dos chamados procedimentos, que são armazenados nas próprias bases de 
dados. Sempre que um processo precisa ser criado ou aperfeiçoado, isso é feito 
por meio da criação ou ajuste desses procedimentos. O LabContas é desenvolvido 
e mantido pela equipe de TI do TCU.

A internalização, atualização e inclusão de novas bases de dados de entes 
estaduais ou municipais é feita manualmente pela equipe. O processo é 
facilitado por uma padronização prévia prevista no plano de trabalho que é 
firmado entre o TCU e os órgãos e tribunais parceiros e define a responsabilidade 
dos parceiros em enviar os dados em formato específico. A ordem e os tipos dos 
campos são definidos (por exemplo, se são obrigatórios e qual formato usar para 
cada item de dados). Existem quinze tipos de campos definidos para arquivos 
referentes a servidores ativos, inativos e previdenciários, além de quatorze campos 
para pensionistas e oito campos para dependentes. Por fim, existem dez campos 
definidos para os arquivos de rubricas das folhas de pagamento.

A política de licenciamento das bases de dados é pautada por acordos de 
compartilhamento. Atualmente, existem três níveis de acesso: bases de dados 

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO



27

públicas, acesso restrito a órgãos de controle e acesso restrito exclusivamente 
a servidores do TCU. A transmissão de bases de dados geralmente é feita em 
formato de texto comprimido, protegido apenas pela criptografia Secure Sockets 
Layer (SSL) do navegador, com exceção de alguns casos, como as bases de dados 
da Receita Federal, que são criptografadas usando métodos de criptografia 
assimétrica (chave pública/chave privada).

APLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRILHA DE AUDITORIA/TIPOLOGIA
Uma vez que as bases de dados estão prontas, programas automatizados 
que cruzam os dados são aplicados com base em 39 trilhas de auditoria para 
identificar irregularidades. Dessas, 27 são específicas ao contexto federal e 
outras doze estão relacionadas à análise das bases de dados disponibilizadas 
pelos entes estaduais e municipais, bem como das bases de dados federais. 
As trilhas de auditoria são desenvolvidas e testadas pela equipe de auditoria, 
porém o processo de aperfeiçoamento é realizado utilizando as informações 
provenientes de esclarecimentos enviados pelas unidades jurisdicionadas. 
Quando qualquer tipo de erro é identificado, os processos são atualizados e as 
evidências são arquivadas.

Através do cruzamento de bases de dados utilizando as trilhas de auditoria, o 
sistema destaca os chamados indícios de irregularidades (indícios é o termo 
utilizado no relatório). Podem surgir irregularidades por vário motivos. Pode 
haver inconsistências nas bases de dados em relação a informações que deveriam 
ser consistentes. Pode haver pagamentos que não estão em conformidade 
com as leis e, portanto, são ilegais. Por exemplo, pagamentos duplicados (dois 
indivíduos que são casados podem ser servidores públicos e receber um benefício 
para o mesmo filho duas vezes), ou com valor incorreto (por exemplo, exceder 
o limite salarial para um cargo específico). Algumas irregularidades podem ser 
baseadas em uma simples inconsistência, enquanto algumas podem derivar de 
comportamento intencional por parte dos servidores públicos. A próxima etapa 
de esclarecimento das irregularidades (discutida a seguir) é fundamental na 
triagem da natureza da irregularidade.

Cada uma dessas trilhas de auditoria é documentada, especificando os 
critérios legais em que se baseia, o procedimento de análise e o procedimento 
técnico para a realização da análise. Por exemplo, para a trilha de auditoria 
de pagamentos a um pensionista falecido, a documentação cita a Lei 8.112/90, 
Art. 222, I, como base legal para a identificação de uma irregularidade. A fonte 
de dados é especificada como SIAPE, Extra-SIAPE e o Sistema Nacional de 
Informações de Registro Civil (SIRC). A documentação passa a especificar a 
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metodologia de análise, bem como a codificação no sistema. Essa documentação 
existe para cada trilha de auditoria. O número de trilhas cresceu e evoluiu ao 
longo do desenvolvimento do sistema. O primeiro ciclo (2015) utilizou três trilhas 
de auditoria. Nos ciclos mais recentes, foram utilizadas 39 trilhas de auditoria, 
agrupadas em diversas áreas (ver Tabela 2).

A Tabela 2 mostra que, de 2015 a 2021, foram identificadas 415.125 irregu-
laridades. No quarto ano (2018), a coleta de dados passou a ser realizada 
mensalmente e alguns dados passaram a ser recebidos de fontes estaduais 
e municipais. Essa mudança se reflete no grande aumento de irregularidades 
identificadas em 2018. O número identificado por ano varia porque, à medida 
que são identificadas, também são corrigidas, e o acompanhamento desse tipo 
específico de irregularidade é melhorado. Além disso, correções e ajustes são feitos 
continuamente nas trilhas de auditoria.

A maior parcela (45,8%) de irregularidades ao longo dos anos se enquadra 
na categoria de “acumulações ilícitas de cargos, empregos, funções e ou 
pensões”, o que significa que um indivíduo está recebendo mais do que é 
permitido. A segunda maior categoria (32,1%) é a de “parcelas indevidas”, na qual 
os indivíduos receberam pagamentos a que não tinham direito, “inconsistências 
nos atos de pessoal ou falha cadastral” (7,6%) e “violações ao teto salarial” (4,5%).

TABELA 2: EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE IRREGULARIDADES, 2015-2021

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO

FCFP Cycle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Total 
(%)

Acumulações ilícitas ou 
incompatíveis (cargos, empregos, 
funções e/ou pensões)

342 38.223 9.975 84.191 9.961 33.894 13.342 189.928 45,8

Parcelas indevidas 956 450 22.338 55.814 19.300 6.049 28.190 133.097 32,1

Atos de pessoal ou falhas cadastrais n/a n/a 35 21 4.318 2.600 24.778 31.752 7,6

Violações ao teto remuneratório n/a 1.030 563 605 3.732 1.648 10.961 18.539 4,5

Pagamentos a falecidos n/a n/a 1.561 2.522 2.148 2.509 2.343 11.083 2,7

Pensões pagas indevidamente n/a n/a 1.168 4.955 1.863 1.724 335 10.045 2,4

Acompanhamento dos acordos n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.830 8.830 2,1

Auxílios pagos em duplicidade 62 200 144 4.250 869 897 556 6.978 1,7

Ocupações de cargos públicos ou 
cargo ocupado por pessoa impedida n/a n/a n/a 612 248 2.697 1.316 4.873 1,2

TOTAL 1.360 39.903 35.784 152.970 42.439 52.018 90.651 415.125 100

Fonte: TCU
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10 Por exemplo, em 2022, foi acordado que vinte das trilhas de auditoria seriam continuadas e três 
deixariam de existir (servidor público com mais de 75 anos de idade, “quintos” incorporados ilegalmente 
em pagamentos ou ganhos, acúmulo indevido de bônus de desempenho) (TCU, 2021b, parágrafo 125).

Como parte de seu processo de evolução contínua, a equipe da FCFP avalia 
regularmente as trilhas de auditoria e se elas devem ser mantidas no sistema 
da FCFP. Embora dependa principalmente do julgamento de especialistas, 
ao longo dos anos, a equipe também leva em consideração a materialidade, 
a frequência e o risco das irregularidades ao determinar se um indicador deve 
ser mantido. Em alguns casos, a inconsistência dos dados pode levar a falsos 
positivos significativos e uma trilha de auditoria pode deixar de ser utilizada. Em 
outros casos, como o do indicador de descumprimento de horário de trabalho 
legislado, a legislação pode não ser totalmente clara, podendo um indicador 
ser ajustado ou descartado. A partir de 2021, são realizados workshops anuais 
com servidores de instituições federais para receber feedback do ano anterior e 
discutir atualizações das trilhas de auditoria utilizadas e os tipos de irregularidades 
examinados. Os participantes incluem especialistas em auditoria de folhas de 
pagamento e outros auditores do TCU, bem como organizações parceiras que 
recebem notificação das irregularidades e devem prestar esclarecimentos. Eles 
também discutem os critérios para manter as trilhas de auditoria no sistema 
FCFP, com os três principais critérios acordados sendo materialidade, frequência 
de casos confirmados e legalidade e alinhamento com mudanças legislativas.10 A 
FCFP agora usa 39 trilhas de auditoria agrupadas em oito temas.

BUSCANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE IRREGULARIDADES DAS UNIDADES 
JURISDICIONADAS COMPETENTES 
Uma vez que os dados são obtidos e analisados, a próxima fase é entrar em 
contato com as unidades jurisdicionadas para esclarecer irregularidades. Os 
relatórios do TCU fornecem informações sobre o tratamento das irregularidades 
identificadas que recebem respostas por categorias, incluindo: (i) irregularidade 
aceita e regularizada, (ii) irregularidade aceita e medidas para correção em 
curso, (iii) irregularidade aceita e medidas para corrigir ainda não em curso, (iv) 
irregularidade não aceita (falso positivo), e (v) irregularidade tratada por meio de 
outros processos externos.

O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA DE FOLHAS DE PAGAMENTO
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TABELA 3: CLASSIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES, 2015-2021

FCFP Cycle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº de irregularidades encontradas 1.360 39.903 35.784 152.970 42.439 52.018 90.651

Nº de irregularidades com respostas 1.711 20.208 6.883 38.642 23.899 17.095 38.401

Percentual respondido 125,8 50,6 19,2 25,3 56,3 32,9 42,4

Natureza da resposta (porcentagem)

1. Irregularidade aceita e regularizada 1,0 6,1 15,7 18,7 14,5 19,1 16,8

2. Irregularidade aceita e medidas em curso 12,1 34,4 22,0 22,4 22,6 16,6 15,5

3. Irregularidade aceita e medidas ainda não em curso 3,6 25,3 2,4 2,3 4,3 1,1 3,0

4. Irregularidade não aceita (falso positivo) 17,5 22,8 45,8 43,4 38,4 44,6 38,8

5. Irregularidade tratada por outras formas/áreas 65,8 11,5 14,2 13,2 20,1 18,5 25,8

Total 100 100 100 100 100 100 100

1+2+3 – irregularidades aceitas 16,7 65,7 40,0 43,4 41,5 36,9 35,4

4+5 – irregularidades não aceitas ou tratadas em 
outros lugares 83,3 34,3 60,0 56,6 58,5 63,1 64,6

Fonte: TCU

Alguns fatores fundamentais influenciaram a eficácia do trabalho da FCFP, 
à medida que o sistema foi ajustado e expandido. Com a mudança para o 
recebimento de informações mensais em 2018, muitas unidades jurisdicionadas 
acharam difícil entregar dados dentro dos prazos exigidos. Além disso, dadas as 
inconsistências nas bases de dados entre RAIS, Extra-SIAPE e as informações do 
TCE/TCM, o número de falsos positivos tornou-se grande. No entanto, as taxas de 
resposta aos esclarecimentos sobre irregularidades têm sido e continuam a ser 
uma questão fundamental para a plena eficácia da FCFP.

Há uma série de razões para a baixa taxa de resposta aos pedidos de 
esclarecimentos. Em 2017, o sistema e-Pessoal foi disponibilizado para as unidades 
jurisdicionadas prestarem esclarecimentos, anotando observações ou justificativas, 
destacando fundamentos legais em apoio aos pagamentos ou benefícios e 
anexando documentos comprovativos.11 No entanto, levou algum tempo para o 
pessoal relevante das unidades jurisdicionadas se registrar no portal, receber perfis 
e aprender como operá-lo de forma eficaz. Dada a expansão da abrangência do 
sistema, algumas entidades tiveram alto nível de casos e dificuldade em obter 
informações e respostas dos beneficiários, conforme necessário. Muitas unidades 
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11 O registro de um esclarecimento no sistema e-Pessoal pelos parceiros envolve quatro etapas: (i) classificação 
da posição sobre a irregularidade (escolha entre as categorias 1–5 sobre a irregularidade ser aceita ou não), 
(ii) inserir justificativas, (iii) inserir fundamentos e documentos comprobatórios (os fundamentos, por meio 
da seleção de escolhas pré-determinadas, os documentos devem ser anexados), e (iv) enviar esclarecimento 
ao órgão de controle. Elas podem ser salvas e editadas a qualquer momento durante o processo de inserção. 
Uma vez enviado ao órgão de controle, o esclarecimento passa para análise interna e fica acessível à equipe 
inspetora. A seguir, a equipe da FCFP prossegue com os encaminhamentos necessários.
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indicaram que não dispunham de pessoal suficiente para analisar o elevado 
número de irregularidades, questão que se complicou com a pandemia. Também 
houve circunstâncias em que os beneficiários foram aos poderes judiciais para 
tentar defender benefícios que não eram consistentes com a legislação.

A equipe da FCFP fornece informações, manuais e suporte prático para auxiliar 
na resolução de irregularidades. A equipe também faz inúmeras apresentações 
e realiza workshops para ajudar a promover a compreensão do sistema. Foram 
incorporados no sistema e-Pessoal painéis de informação de gestão para ajudar 
os parceiros. No sexto ciclo – com base em uma avaliação da materialidade, custo 
e risco das irregularidades pendentes – as 30 principais unidades jurisdicionadas 
com atrasos na capacidade de resposta foram identificadas e os planos de 
ação desenvolvidos e submetidos ao TCU para resolução.12 O relatório de 
acompanhamento do sétimo ciclo examinou atrasos contínuos no cumprimento 
das metas dos planos de ação, bem como 97 entidades que não forneceram 
esclarecimentos em 2021.13 

Além de acompanhar as irregularidades por trilha de auditoria, a introdução 
do Módulo Indícios a partir do sistema e-Pessoal serviu para criar um sistema 
de monitoramento do progresso na resolução de casos. Esse sistema destaca 
o grande número de casos identificados e, portanto, a utilidade de recorrer a 
sistemas automatizados para identificar possíveis irregularidades. No entanto, o 
sistema também destaca a dificuldade de obter respostas sobre esclarecimentos 
e progresso na resolução de irregularidades quando os órgãos parceiros não 
são cooperativos. A experiência adquirida até agora sugere que pode haver um 
descompasso entre a rapidez com que o sistema automatizado se expande e a 
capacidade dos órgãos para resolver as irregularidades.

ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
DE AUDITORIA E JULGAMENTO
Uma vez por ano, após a análise dos esclarecimentos apresentados e 
a conclusão do relatório da auditoria, o TCU se reúne em plenário para 
apreciar os resultados do trabalho. Cada relatório sintetiza dados dos órgãos 
e servidores públicos abrangidos, destaca a metodologia e os resultados do 
exercício e, normalmente, apresenta duas a quatro questões que merecem 
exame mais aprofundado como parte do ciclo. Embora a fiscalização das folhas 
de pagamento seja um processo contínuo, esses relatórios ajudam a destacar 

12 TCU (2019); os parágrafos 111 a 125 fornecem detalhes específicos.
13 TCU (2021b, parágrafo 125).
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questões e oportunidades para o sistema. Eles também fornecem a base para 
novas ações e acordos entre os órgãos governamentais.14 

O desenvolvimento da FCFP pelo TCU destaca o grau em que a tecnologia 
pode ser usada para compartilhar e cruzar informações, permitindo a 
compreensão mais profunda sobre onde podem surgir problemas nas folhas 
de pagamento. O sistema destacou centenas de milhares de irregularidades. O 
pressuposto é que, ao fornecer essas informações e destacar as irregularidades, 
os órgãos adotarão providências para corrigir as irregularidades, a fim de cumprir 
a legislação e economizar recursos. Embora o TCU tenha plena autoridade para 
investigar o uso de recursos federais e compartilhar informações em parceria 
com instituições estaduais e municipais de controle externo, ele tem menos 
ferramentas para obrigar o fornecimento de respostas aos achados do sistema. 
O principal mecanismo que destaca é a potencial economia para o governo, se 
as medidas forem implementadas, conforme descrito abaixo. 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS ESTIMADOS DA FCFP

O objetivo primordial da FCFP é ajudar a garantir que os recursos destinados 
às folhas de pagamento públicas sejam gastos em conformidade com as 
regras e legislações vigentes. Determinar o benefício financeiro real do 
sistema é complexo. Como observado na introdução, as folhas de pagamento 
públicas estão entre as maiores parcelas do orçamento do Brasil. Isso, em 
conjunto com o tamanho e a complexidade do setor público brasileiro, torna 
a fiscalização dos gastos com as folhas de pagamento um imenso desafio. A 
FCFP tem sido inovadora no uso de dados e tecnologia para ajudar a examinar 
irregularidades nas folha de pagamento de maneira adequada. À medida que o 
sistema se desenvolveu, também foram desenvolvidas abordagens para avaliar 
os benefícios financeiros e/ou economias potenciais e eficazes para o erário.

A metodologia de avaliação do benefício financeiro da FCFP para a 
administração pública federal evoluiu ao longo dos anos. Nos primeiros 
anos (2015-2017), foram identificados dois tipos de benefício financeiro: o 
benefício financeiro “potencial”, que identificou o ganho financeiro se todas as 
irregularidades identificadas fossem resolvidas, e o benefício financeiro “efetivo” 
dessas irregularidades que foram aceitas pelos gestores e que alcançaram em 
algum estágio de correção ou resolução. Nesses primeiros anos, os cálculos do 

14 Pode haver trabalhos realizados pela FCFP que não sejam discutidos no plenário do TCU, nem compar-
tilhados com as secretarias do TCU.
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benefício financeiro efetivo ainda não levavam em consideração a análise da 
equipe do TCU-SEFIP sobre as irregularidades terem sido realmente resolvidas 
ou não. Isso foi corrigido no ciclo de 2018.

A partir de 2018, as estimativas de benefício financeiro efetivo concentraram-
se em irregularidades que haviam sido identificadas, que receberam respostas 
e que foram analisadas pela equipe do TCU-SEFIP, levando em consideração 
o histórico de resolução efetiva nos últimos anos. Com o tempo, a equipe do 
TCU-SEFIP tem tentado melhorar a precisão de suas estimativas, ao tempo em 
que destaca o potencial de economizar recursos substanciais caso todas as 
irregularidades identificadas fossem examinadas e resolvidas.

A Tabela 4 mostra o benefício financeiro efetivo, definido como a economia 
financeira decorrente das irregularidades que foram aceitas pela administração 
pública e que foram resolvidas ou estão em processo de resolução. O benefício 
financeiro efetivo flutuou ao longo dos anos, de R$ 21,6 milhões em seu primeiro 
ano para R$ 654,3 milhões, em 2018, e R$ 404,9 milhões em 2021. Essas flutuações 
são possíveis porque o sistema está examinando novos tipos de irregularidades 
ou porque os indivíduos estão buscando outros caminhos para se beneficiar.

Embora esse valor seja uma pequena parcela do total das folhas de pagamento 
auditadas, os valores absolutos são grandes. Entre 2015 e 2021, estima-se que o 
benefício financeiro efetivo total tenha sido maior que R$ 2 bilhões (ou US$ 515 
milhões usando a taxa de câmbio média anual). Uma vez que o sistema está 
estabelecido, os custos de funcionamento são baixos – salários de uma equipe de 
seis funcionários e o custo de licenciamento do software necessário – mostrando que 
o sistema fornece excelente valor até o momento e tem o potencial de fazer mais.

TABELA 4: BENEFÍCIO FINANCEIRO EFETIVO ANUAL DA FCFP, 2015-2021
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Fonte: TCU e FMI (2021) para o total de salários do SPNF federal.

FCFP Cycle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“Benefício financeiro efetivo” anual  
(R$ milhões) 21,6 299,5 138,6 654,3 208,9 349 404,9

Salários e pensões anuais auditados do SPNF 
federal (R$ bilhões) 260 260 288,8 334,6 432,5 356,4 367,9

Total de salários e pensões federais do SPNF 
(R$ bilhões) 689,7 776,4 862,5 909,6 944,8 1006,9 1070,6

Benefício financeiro efetivo/salários e pensões 
federais do SPNF auditados (%) 0,01 0,12 0,05 0,20 0,05 0,10 0,11

Benefício financeiro efetivo/total de salários e 
pensões do SPNF federal (%) 0,003 0,039 0,016 0,072 0,022 0,035 0,038
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A exploração de outras experiências internacionais na auditoria de folhas de 
pagamento públicas sugere que a abordagem utilizada pelo TCU é singular. A 
maioria dos governos aborda a auditoria de folhas de pagamento como parte da 
prestação de contas de órgãos governamentais específicos e não como um exercício 
separado. Aqui discutimos os sistemas do Reino Unido e dos Estados Unidos.

REINO UNIDO15 

No Reino Unido, o Gabinete Nacional de Auditoria (NAO) cumpre um papel 
semelhante em relação ao governo central, como faz o TCU no Brasil. O NAO é um 
órgão parlamentar independente, responsável pela auditoria de departamentos do 
governo central, órgãos governamentais e não departamentais. Existem cerca de 
400 departamentos do governo central e organizações governamentais auditados 
pelo NAO. O NAO não audita os órgãos governamentais locais e não audita os 
governos da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte.

O trabalho de auditoria nas folhas de pagamento é uma parte essencial da 
análise financeira anual que o NAO realiza para seus órgãos auditados, o 
que resulta em um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras 
de cada um. A maioria dos departamentos e organizações governamentais 
operam seu próprio sistema de folhas de pagamento e terceirizam o trabalho 
para fornecedores do setor privado. No entanto, existem dois centros de serviços 
compartilhados que são usados por vários departamentos do governo central e 
entidades governamentais. Enquanto esses centros operam diferentes sistemas e 
processos, os usuários utilizam os mesmos serviços de contabilidade central e de 
folhas de pagamento. Em geral, não há um setor público comum ou sistema de 
folhas de pagamento do governo central.

O NAO adotou uma abordagem substantiva para testar os dados das folhas 
de pagamento, em vez de usar a análise de dados. Essa abordagem envolve o 
desenvolvimento de uma previsão salarial total com base no número de funcionários 
e nos salários reais médios. Os dados utilizados no cálculo são respaldados pelo 
teste de uma amostra dos pagamentos efetivos das folha de pagamento que 
foram efetuados. A previsão alcançada é comparada com o valor das folhas de 
pagamento registrado nas demonstrações financeiras e, no caso de uma diferença 
significativa relevante, é realizada uma investigação.

15 Essas informações basearam-se em uma conversa com Peter Smithson, diretor da auditoria de TI no 
Gabinete Nacional de Auditoria, seguido de uma breve nota. Agradecemos a ele por compartilhar suas 
percepções e conhecimentos sobre a abordagem do NAO para auditoria da folha de pagamento pública.
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Embora o NAO tenha feito alguns ensaios sobre o uso da análise de dados 
de folhas de pagamento,16 não procurou adotar a análise de dados como 
uma ferramenta regular, tendo em vista os desafios que precisariam ser 
superados. Um deles seria obter dados de vários prestadores de serviços de 
folhas de pagamento que são separados das entidades auditadas pelo NAO e, 
portanto, exigem salvaguardas legais separadas. O segundo desafio refere-se ao 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) ao qual o Reino Unido está sujeito 
e que exige sistemas para salvaguardar a segurança das informações pessoais a 
serem coletadas. Finalmente, o NAO experimenta dificuldade semelhante ao TCU 
em relação à qualidade dos dados necessários para respaldar uma abordagem 
de análise de dados. A qualidade dos dados não permite a identificação e o 
acompanhamento de toda uma gama de erros potenciais.

ESTADOS UNIDOS 
O Gabinete de Prestação de Contas do Governo (Government Accountability Office 
– GAO) é um órgão não partidário independente que trabalha para o Congresso 
dos EUA. O GAO fornece ao Congresso, aos chefes dos órgãos executivos e ao 
público informações não partidárias oportunas e baseadas em fatos, que podem 
ser usadas para melhorar as operações do governo e economizar recursos dos 
contribuintes. O trabalho do GAO é feito a pedido de comissões ou subcomissões 
do Congresso ou é exigido estatutariamente.

Nos Estados Unidos, o GAO não seguiu uma abordagem de análise de dados 
para supervisionar as folhas de pagamento federais devido a problemas com a 
confiabilidade dos dados. O Escritório de Gestão de Pessoal (OPM) mantém dados 
consolidados de pessoal e folhas de pagamento para análises governamentais 
e outras funções. Existem cerca de cinco centros de serviços contratados que 
processam as folhas de pagamento federais e cada um reúne, padroniza e 
disponibiliza dados quinzenais ao OPM. Os centros de serviços fornecem vários 
relatórios de erros e exceções para os órgãos. No entanto, esse relatório varia de 
acordo com o centro de serviços e pode depender de um determinado órgão ter 
solicitado os dados. De forma mais geral, os esforços para avaliar a integridade 
das folhas de pagamento estão no órgão, o que limita a possibilidade de realizar 
análises transversais de irregularidades.17 

16 Em alguns casos, o NAO se baseou na análise de dados quando a abordagem substantiva não forneceu 
boa previsão dos custos salariais. Também realizou pequenos testes de análise em áreas como a identificação 
de funcionários “fantasmas”, números de previdência social inválidos e valores atípicos de transações de 
pagamento.
17 Agradecimentos especiais a Rebecca Shea (GAO), que nos forneceu informações úteis sobre a estrutura 
existente nos Estados Unidos.
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O GAO (2016) observou que os dados das folhas de pagamento de empresas e 
dos recursos humanos coletados pelos órgãos não estão respaldando totalmente 
o OPM em suas metas estratégicas e de dados abertos. Observou também que o 
OPM não tomou as medidas para disponibilizar amplamente os dados para uso por 
outras entidades governamentais. Isso ajudaria no desenvolvimento de uma fonte 
abrangente de dados relacionados a salários e licenças em todo o governo federal 
dos Estados Unidos. O relatório também observa fraquezas na confiabilidade dos 
dados das folhas de pagamento. Várias recomendações feitas no relatório de 2016, 
como melhorar a disponibilidade dos dados, fortalecer os controles internos do 
OPM para a qualidade dos dados e a integração das bases de dados, ainda não 
foram implementadas em novembro de 2022.

A exploração de ferramentas digitais usadas por outros governos para auditar 
pagamentos – folhas de pagamento ou outros – é uma área para aprendizagem 
contínua. A presidência brasileira da INTOSAI nos próximos anos e a experiência 
do Brasil com a FCFP podem permitir que o TCU desempenhe um papel de liderança 
no compartilhamento de conhecimentos e sistemas para o uso de ferramentas 
digitais na fiscalização da folha de pagamento pública. Com bons dados, algum 
grau de fiscalização centralizada, interoperabilidade de sistemas digitais e uma 
equipe capaz, outros países também descobririam que podem aplicar aspectos 
das inovações desenvolvidas pela FCFP aos seus próprios sistemas.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
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O desenvolvimento da FCFP reflete a cultura de inovação no TCU que 
tem incentivado a resolução de problemas por meio de abordagens não 
convencionais, levando a oportunidades inteiramente novas. Antes de 2015, 
as auditorias das folhas de pagamento do funcionalismo público e a gestão de 
benefícios ocorreram em alguns órgãos isoladamente. Embora essa abordagem 
estivesse de acordo com as tradições de auditoria eficaz, não tinha a escala 
necessária para destacar sistematicamente as questões e produzir benefícios 
financeiros significativos. Ao permitir que uma pequena equipe trabalhasse ao 
longo de vários anos para desenvolver um sistema digital automatizado para 
monitorar as folhas de pagamento e os benefícios, o TCU criou um meio de 
controlar as folhas de pagamento do funcionalismo público de maneira adequada 
e que complementa as auditorias de “mergulho profundo” de algumas instituições, 
usando uma abordagem horizontal ampla baseada no compartilhamento de 
informações e entidades parceiras de acompanhamento na busca de resolução 
de irregularidades. Tal abordagem lança luz sobre questões sistêmicas que 
afetam a implementação das folhas de pagamento, em vez de se concentrar 
em instituições únicas. O desenvolvimento e o uso efetivo da FCFP implicam 
mudança significativa de cultura.

Desde 2015, o desenvolvimento do sistema ocorre por meio de um processo 
de “aprender fazendo” e de esforços constantes para melhorar o sistema por 
uma equipe pequena e altamente dedicada. A FCFP passou de um processo que 
olhava para o recorte de um mês de informações em relação a todo o ano, em 
2015, para um processo contínuo com informações mensais desde 2017. Em seus 
primórdios, o sistema exigia o gerenciamento de bases de dados e informações 
por meio de e-mails individuais. Agora foi transformado em um sistema on-line 
eletrônico e automatizado para identificar e gerenciar irregularidades nas folhas de 
pagamento que os parceiros podem acessar a qualquer momento. A FCFP reduziu 
significativamente o custo de transação de destacar irregularidades nos sistemas 
de folhas de pagamento, permitindo a abrangência de quase 600 instituições.

O desenvolvimento contínuo da tecnologia, a apresentação de informações 
no sistema e o acesso automatizado ao sistema de informações de gestão 
de e-Pessoal oferecem oportunidades significativamente maiores para que 
as unidades jurisdicionadas sejam proativas e corrijam automaticamente as 
questões à medida que surgem. Isso implica menos burocracia para as entidades 
dispostas a se envolver com o sistema FCFP e mais rápida identificação e 
resolução de irregularidades. Também pode ajudar a identificar áreas que exigem 
esclarecimentos nos casos em que podem ser identificadas irregularidades, mas 
cuja resolução não é simples.
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Há também uma oportunidade para melhor a coordenação entre a equipe do 
TCU e outras entidades que trabalham na gestão das folhas de pagamento. 
O trabalho sobre a FCFP pelo TCU faz parte de uma comunidade mais ampla 
de entidades governamentais que ajudam a fiscalizar e orientar a gestão das 
folhas de pagamento no Brasil. Essas entidades incluem a controladoria ou o 
auditor interno do governo (Controladoria Geral da União – CGU) por meio da 
Secretaria Federal de Controles (SFC); a Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal (SGP) do Ministério da Economia, incluindo o Departamento de Soluções 
Digitais e Informações Gerenciais (DESIN/SGP/ME); o Departamento de Gestão 
de Pessoal da Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia 
(Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP/SGC/ME); e a Divisão de Remuneração 
e Benefícios da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria da Receita 
Federal (DIREM/COGEP/SUCOR/RFB).

Há alguma sobreposição nas funções do TCU e da CGU com relação à auditoria 
de folhas de pagamento.18 Embora o TCU tenha autoridade para auditar todas 
as ramificações do governo (incluindo o Congresso, o judiciário e a Procuradoria-
Geral da República), e a CGU seja responsável pela auditoria interna do poder 
executivo, ambas as entidades compartilham a mesma autoridade para auditar 
as folhas de pagamento do poder executivo em relação à legalidade, legitimidade 
e economia. A CGU também desenvolveu bases de dados para as esferas estadual 
e municipal. Assim como o TCU, a CGU usa um sistema de auditoria baseado 
na aplicação de trilhas de auditoria e verificação cruzada de informações na 
base de dados do SIAPE. Essas auditorias são usadas como contribuições nas 
análises da consistência das folhas de pagamento e nas auditorias de avaliação 
e monitoramento da gestão.

Ações para esclarecer a divisão do trabalho na fiscalização das folhas de 
pagamento estão em andamento. Por exemplo, uma Decisão Normativa do 
TCU,19 emitida em março de 2022, estabelece as normas complementares para a 
apresentação de contas, observando que os órgãos de auditoria interna devem 
certificar as contas relacionadas à apresentação extraordinária de contas. Um 
documento de acompanhamento (Portaria 49 do TCU, de 7 de abril de 2022) 
destaca a apresentação de contas pela internet e também define qual instituição 
– seja o TCU ou a CGU – deve certificar as contas de cada órgão. Essas ações 
de coordenação são importantes para reduzir a duplicidade de atividades, 

18 O documento de apoio elaborado por Fátima Cartaxo (2022) apresenta os resultados e a análise de 
entrevistas com representantes dos órgãos supracitados. Os parágrafos a seguir baseiam-se nos resultados 
apresentados nesse artigo.
19 Ver TCU, Decisão Normativa nº 198, de 23 de março de 2022, Anexo 1.
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sistematizar as informações solicitadas pelos órgãos de controle e facilitar a 
resposta dos órgãos governamentais aos resultados das auditorias. 

O DESIN/SGP/ME, no âmbito da SGP, no Ministério da Economia, coordena o 
SIAPE e contribui para o desenvolvimento de ferramentas digitais utilizadas na 
gestão do sistema de folha de pagamento. Estas incluem regras automatizadas 
que estão incorporadas no sistema para que os pagamentos apropriados sejam 
feitos. As interações entre a equipe do TCU-SEFIP e aqueles que trabalham em 
áreas semelhantes na SGP podem ser aprimoradas. Por exemplo, seria valioso 
partilhar conhecimentos sobre o funcionamento dos vários sistemas digitais e 
continuar a progredir no alinhamento de dados e ferramentas. Além disso, os 
“valores informados” não são programados pelos órgãos centrais responsáveis 
pelas folhas de pagamento, mas sim pelas entidades setoriais, devido à sua 
natureza específica (como recompensas pela obtenção de resultados). Como tal, 
seu controle não é feito pela CGU ou pelas ferramentas da SGP.

A equipe do TCU-SEFIP tem feito a coordenação com a SGP do Ministério 
da Economia. As discussões centram-se na tentativa de harmonizar as trilhas 
de auditoria e os sistemas de verificação cruzada, para que as consultas aos 
órgãos governamentais possam ser simplificadas. No entanto, os resultados das 
instituições de controle – TCU e CGU – ainda não foram levados em consideração 
nos esquemas das rotinas, registros e trabalhos especiais no sistema de atos 
de pessoal chamado SIPEC. No futuro, o sistema poderia aproveitar o que é 
aprendido por meio da categorização de irregularidades, para ajustar aspectos 
estruturais ou políticos das folhas de pagamento públicas e aproveitar a 
oportunidade de usar dados e evidências para ajudar a informar a política de 
folhas de pagamento do funcionalismo público.

Esforços de coordenação poderiam ser ampliados para incluir entidade 
específica na Receita Federal. O trabalho dessa entidade concentra-se no cálculo 
e na fiscalização de “valores informados” relacionados a bônus de eficiência 
que são integrados às folhas de pagamento em nível federal. A Receita Federal 
desenvolveu seu próprio sistema, chamado SA3, com muitas funcionalidades que 
servem como outro meio de extrair dados financeiros e de registro e desenvolver 
mecanismos de verificação cruzada de dados de folha de pagamento, embora 
não realize uma auditoria geral da folha de pagamento, uma vez que não é de 
sua responsabilidade.

Em suma, pode haver ganhos para todas as partes, havendo maior colaboração 
e compreensão das ações e sistemas que estão sendo implantados. Passar de 
processos relativamente isolados para a melhor coordenação entre essas entidades 
pode melhorar bases de dados e abordagens, bem como reduzir a duplicação de 
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trabalho. Maior coordenação também pode reduzir o fardo imposto às entidades 
governamentais para fornecer respostas às diferentes partes do sistema e, 
portanto, aumentar a capacidade de resposta e eficácia de todos os sistemas.

O sistema FCFP também criou a possibilidade de mais interação entre entidades 
de controle e entidades parceiras, por meio de comunidades virtuais on-line, 
workshops e conferências. Essas ações não servem apenas para explicar o 
sistema FCFP a outras partes do governo, mas também fornecem um exemplo 
de como a coleta de dados, a verificação cruzada e a aplicação de ferramentas 
digitais podem ser usadas para aprimorar os sistemas administrativos em 
todo o governo e explorar novas maneiras de recorrer ao governo digital para 
ajudar a alcançar os principais objetivos. Como observado, entrevistas com 
outras partes interessadas na administração federal e nos órgãos de controle 
subnacionais preocupados com a gestão das folhas de pagamento sugerem que 
mais compartilhamento de informações sobre a FCFP poderia ajudar a reduzir 
a duplicação de trabalho, harmonizar as bases de dados, melhorar os sistemas 
gerais de gestão das folhas de pagamento e fortalecer o trabalho geral da 
comunidade na gestão e fiscalização das folhas de pagamento.

Além de trabalhar com entidades de fiscalização e governos parceiros, 
também pode haver oportunidade de revelar aspectos do sistema FCFP para 
a sociedade civil, a fim de desenvolver mecanismos para a fiscalização pelos 
cidadãos. Esse envolvimento com a sociedade civil pode ajudar a melhorar a 
conscientização sobre o trabalho do TCU na fiscalização das folhas de pagamento 
públicas, ao mesmo tempo em que fortaleceria a capacidade de resposta por 
parte dos governos parceiros na resolução de questões relevantes. 

Apesar das realizações impressionantes da FCFP nos últimos sete anos, vários 
desafios devem ser enfrentados para que atinja todo o seu potencial,20 entre eles:

 ⬛ ABRANGÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS BASES DE DADOS

Os sistemas digitais que funcionam por meio de um processo de verificação 
cruzada de bases de dados dependem fortemente da qualidade e consistência 
dos dados subjacentes. Como observado, a FCFP conta com dados fornecidos 
ao TCU do SIAPE, Extra-SIAPE e RAIS e de entidades estaduais e municipais. 
Os dados do SIAPE são baixados diretamente pelo TCU, mas os dados EXTRA-
SIAPE, RAIS e estaduais e municipais exigem esforços de organizações externas 
para upload de dados com regularidade, o que significa que a conformidade 

20 Muitas das questões a serem abordadas foram observadas de forma consistente pela equipe da SEFIP 
em seus relatórios de acompanhamento, ao longo dos anos, especialmente aquelas relacionadas a dados 
e capacidade de resposta.
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varia consideravelmente. Algumas entidades relutam em compartilhar dados, 
citando questões de segurança ou privacidade. Outras simplesmente optam 
por não fazê-lo. Por exemplo, em 2020, sessenta entidades federais deixaram 
de fornecer dados, afetando 323 bases de dados.21 

As entidades estaduais e municipais participam voluntariamente da FCFP, e 
o grau de participação varia de ano para ano, dificultando a fiscalização e 
afetando a abrangência do sistema. As equipes que gerenciam o LabContas 
e a SEFIP trabalham duro para limpar e resolver inconsistências nos dados, 
mas sem uma base de dados integrada é difícil, se não impossível, resolver 
totalmente esses problemas.

Dificuldades como abrangência e consistência da base de dados podem 
gerar “falsos positivos” (irregularidades que não são necessariamente reais). 
Em média, os falsos positivos representam cerca de 36% das irregularidades 
que receberam respostas durante o período 2015-2021. Isso pode reduzir a 
credibilidade do sistema e pode levar ao desperdício de tempo e energia de 
todos os envolvidos na investigação. Há, portanto, uma alta prioridade a ser 
dada à melhoria e ao fortalecimento das bases de dados que são insumos para 
o sistema FCFP, especialmente a criação de um sistema de dados integrado 
que inclua as folhas de pagamento públicas.

O TCU tem planos de recorrer a uma base de dados em desenvolvimento pelo 
Ministério da Economia chamada eSocial. Além das entidades que já estão no 
SIAPE, essa base de dados incluirá dados de folhas de pagamento de todos os 
empregadores públicos e privados e sociedades de economia mista, abrangendo 
muitos dos órgãos do Extra-SIAPE e da RAIS. Pressupõe-se que o uso do sistema 
eSocial permitirá que o TCU baixe automaticamente dados atuais e construídos 
em torno de bases de dados consistentes, evitando assim muitos dos problemas 
de qualidade de dados que atualmente afetam o sistema FCFP. Recorrerá 
igualmente aos dados já recolhidos e, por conseguinte, reduzirá a carga que 
recai sobre os órgãos parceiros. Esforços iniciais foram feitos para aproveitar as 
primeiras versões do eSocial e espera-se que elas continuem a ser desenvolvidas 
e aperfeiçoadas até 2025. A base de dados eSocial pode ajudar a resolver 
algumas das questões de dados recorrentes e fundamentais que têm afetado a 
FCFP, devendo ser envidados todos os esforços para viabilizar o desenvolvimento 
e a partilha da base de dados eSocial. Além disso, o acesso consistente a bases 
de dados subnacionais poderia ajudar o TCU a trabalhar com TCEs e TCMs na 
gestão de acompanhamento e na abordagem de questões sistemáticas.
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 ⬛ CAPACIDADE DE RESPOSTA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ÀS IRREGULARIDADES 
COMUNICADAS PELA FCFP

Conforme detalhado nas seções acima, a FCFP desenvolveu sistemas 
automatizados que destacam um grande número de irregularidades ao 
longo de uma série de 39 trilhas de auditoria agrupadas em áreas temáticas. 
Identificadas essas irregularidades, o órgão ou a unidade competente tem 
por objetivo investigar a irregularidade para determinar se ela é de fato 
precisa e responder ao TCU com sua classificação do caso e as medidas 
de acompanhamento. No entanto, as baixas taxas de resposta e a lentidão 
nos tempos de resolução têm sido problemas para o sistema desde o início. 
Em média, a taxa de resposta durante o período 2015–2021 é de 50%, com 
redução de 19,2% de irregularidades recebendo respostas em 2017, e aumento 
de 56,3% recebendo respostas em 2018 (os dados de 2015 são uma anomalia, 
uma vez que foi o primeiro ano do sistema). Em 2020 e 2021, 33% e 42% das 
irregularidades identificadas receberam respostas, respectivamente (em 
média, 40% das respostas foram aceitas e regularizadas).

Já em 2017, as explicações para as baixas taxas de resposta e acompanhamento 
lento foram incluídas nos relatórios. Um elemento de resposta abaixo do 
desejado é a curva de aprendizado – a necessidade de as contrapartes se 
cadastrarem e se familiarizarem com o sistema da FCFP. Outro fator refere-
se ao elevado número de casos e à necessidade de a jurisdição investigar 
cada caso individualmente todo mês. Outro poderia ser que as entidades 
talvez enfrentem auditorias de outros órgãos, como a CGU, que também 
exigem tempo e energia. Também pode ser difícil obter informações de alguns 
indivíduos, e muitos recorrem aos poderes judiciais para manter os benefícios, 
sejam eles qualificados ou não. Os órgãos da administração pública estão 
geralmente propensos a dar aos cidadãos amplas oportunidades de se 
defenderem contra reivindicações de pagamentos ou prestações irregulares. 
Uma questão separada refere-se à escassez de pessoal qualificado para 
analisar cada caso, particularmente durante a pandemia.

Ao longo dos anos, o TCU analisou e testou diferentes mecanismos para 
melhorar as taxas de resposta. Em 2018, o TCU destacou as unidades com 
número mais alto de processos pendentes, incluindo o Ministério da Defesa, 
o Ministério da Saúde, o Ministério dos Transportes e até mesmo o Ministério 
do Planejamento e Gestão (TCU, 2020). O TCU pediu a criação de planos de 
ação para tratar as irregularidades pendentes. Em 2019, a FCFP acompanhou 
esses planos de ação e descobriu que eles não haviam sido totalmente 
implementados. Separadamente, em 2020, a FCFP examinou os tempos de 
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resposta e descobriu que, embora 51% das entidades tivessem tempos abaixo 
do tempo médio de 194 dias, 21% das entidades tinham tempos de resposta 
acima de 282 dias (TCU, 2020). O relatório de 2020 também destacou ações 
específicas realizadas para melhorar esses resultados, incluindo: treinamento 
de órgãos responsáveis com as ferramentas e competências para fazer 
o acompanhamento de forma rápida e eficiente, adoção de métodos para 
garantir grau adequado de certeza e respeito aos processos administrativos em 
relação ao esclarecimento de irregularidades, priorização de irregularidades 
que aguardam esclarecimentos há mais tempo e maior engajamento com 
entidades que têm tempo de resolução acima da média.

Embora a FCFP faça esforços significativos para facilitar a capacidade de 
resposta das entidades que estão sendo controladas, permanece uma assimetria 
fundamental e subjacente entre o custo de identificar irregularidades por meio do 
sistema automatizado – que se tornou quase sem custos à medida que o sistema 
foi desenvolvido – e os custos de responder às irregularidades levantadas.

Com o desenvolvimento das bases de dados e técnicas digitais, foi possível 
trazer a identificação de irregularidades em escala. A resolução de casos, no 
entanto, requer ferramentas não digitais, bem como digitais – não menos 
importante é lidar com cada caso individualmente, envolver os beneficiários 
no sentido de entender a situação, entender a base jurídica da situação e 
potencialmente levar a um caso judicial.

Embora as entidades possam inserir informações e esclarecimentos no sistema 
e-Pessoal da FCFP, ainda é necessário que ocorram processos de negócios 
analógicos antes que um caso possa ser resolvido. À medida que as entidades 
lutam para atender às demandas de resposta ao sistema, o pessoal e os recursos 
financeiros podem se tornar uma restrição, assim como a falta de processos de 
negócios eficazes para resolver irregularidades. As entidades auditadas também 
podem estar sujeitas a solicitações semelhantes de outros órgãos de controle 
que aumentam e/ou complicam sua carga de trabalho se as solicitações não 
forem idênticas. As entidades podem optar por não prestarem esclarecimentos 
ou simplesmente fazer o melhor que puderem com os recursos que possuem, 
mesmo que a cooperação com investigações seja obrigatória.

Algumas ações para fortalecer os processos e recursos de negócios que entram 
na resolução de irregularidades por parte das entidades auditadas poderiam, 
portanto, ter impacto considerável na eficácia da FCFP, tanto na resolução de 
irregularidades quanto na melhoria dos benefícios financeiros do sistema.
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 ⬛ PROPOSTA DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE POLÍTICA

Através do sistema FCFP, a auditoria das folhas de pagamento públicas é capaz 
de identificar problemas comuns em um número grande de instituições. Os 
ciclos recentes agruparam as irregularidades em oito temas: atos de pessoal 
ou falhas cadastrais, auxílios pagos em duplicidade, pagamentos a falecidos, 
violação ao teto remuneratório, acumulações, cargos ocupados por pessoa 
impedida, parcelas indevidas e pensões pagas indevidamente. Os relatórios que 
acompanham os ciclos também se aprofundaram em vários temas e fornecem 
sugestões para promover melhores resultados. No entanto, dada a natureza 
do papel e das incumbências do TCU, o foco da FCFP tem sido em grande 
parte a resolução de irregularidades individuais. Além dessa valiosa função, a 
FCFP poderia desempenhar um papel mais amplo e estratégico na orientação 
de discussões sobre as mudanças estruturais e de políticas necessárias para 
preencher lacunas e brechas que permitam o aparecimento de irregularidades 
na folha de pagamento.

Embora o TCU tenha fornecido apoio à equipe que desenvolve a FCFP e lhe 
tenha dado espaço para inovar e desenvolver o sistema, também poderia 
incentivar a FCFP a contribuir em outros trabalhos do TCU. Por exemplo, quando 
são realizadas auditorias financeiras em ministérios como o da saúde ou da 
educação, não é evidente que os resultados da FCFP sejam levados em conta 
na avaliação das folhas de pagamento. Esses achados também podem ajudar a 
identificar questões sistêmicas ou irregularidades que poderiam ser abordadas 
por meio de mudanças estruturais e levar a resultados mais duradouros.

Da mesma forma, enquanto a função do TCU é servir como auditor independente, 
também poderia colaborar mais estreitamente com a CGU. A comunicação 
entre entidades de auditoria externa e interna sobre questões comuns e 
alinhamento de processos de negócios poderia reduzir o número de demandas 
sobre o pessoal encarregado de responder às perguntas de auditoria e talvez 
ajudar a melhorar a capacidade de resposta. Também pode proporcionar mais 
eficácia na sugestão de mudanças nas políticas que podem levar a melhorias 
sistemáticas nas funções das folhas de pagamento. As informações derivadas 
dos resultados da FCFP poderiam orientar as unidades responsáveis pela gestão 
das folhas de pagamento na administração pública federal, onde as reformas 
estruturais poderiam ser mais benéficas para melhorar a gestão das folhas de 
pagamento e fortalecer o cumprimento das regras do sistema. Em suma, a FCFP 
tem mais a oferecer do que o benefício financeiro trazido pela resolução de 
casos individuais. O porte que alcançou na identificação de problemas também 
poderia ajudar a trazer soluções para essas questões em grande escala.
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 ⬛ SUSTENTABILIDADE DA EQUIPE E SEU TRABALHO

A equipe SEFIP é pequena, ágil e altamente dedicada. Como observado 
anteriormente, é composta por seis profissionais, alguns com experiência em 
ciência de dados, alguns especializados em inspeção de folha de pagamento 
e um desenvolvedor full-stack. Três integrantes da equipe são responsáveis 
pela análise dos esclarecimentos prestados pelas unidades jurisdicionadas. 
Um desafio para a FCFP no futuro é que cada integrante da equipe traga 
conhecimentos especializados, de modo que a rotatividade de pessoal não 
afete a capacidade da SEFIP de gerenciar o sistema de maneira eficiente.

 ⬛ POLÍTICA DE LICENCIAMENTO

Os principais componentes dos sistemas que respaldam o trabalho de 
fiscalização das folhas de pagamento dependem da política de licenciamento 
dos fornecedores de software, como a Microsoft, no caso do servidor SQL, e a 
Oracle, no caso do e-Pessoal e do módulo Indícios. Atualmente, não há política 
de compartilhamento de código com outros tribunais e parceiros. Em vez 
disso, o sistema tem uma política para fornecer acesso externo a ferramentas, 
em especial o e-Pessoal e os sistemas LabContas. O sistema FCFP é, portanto, 
vulnerável à política de preços dos fornecedores de software.

A continuidade do trabalho da FCFP depende, assim, da política de preços dos 
fornecedores de software e provedores de soluções, de modo que mudanças 
muito grandes nos custos dos produtos podem inviabilizar o modelo no futuro. 
Apesar desses riscos, deve-se notar que alguns componentes do sistema FCFP 
são licenciados sob protocolos de código aberto, como o Projeto Jupyter, 
tornando-os livremente utilizáveis e distribuíveis. No futuro, seria aconselhável 
aumentar a adoção de soluções de código aberto também nas principais 
partes do sistema. Isso facilitaria tanto a sustentabilidade do projeto quanto 
a ampliação da colaboração no TCU e com parceiros externos.

 ⬛ PRIVACIDADE E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Embora a maioria das bases de dados utilizadas pela FCFP se alimente de 
dados públicos, o sistema tem acesso a dados pessoais sigilosos que não 
são anonimizados, uma vez que o TCU está cumprindo uma obrigação legal 
respaldada pela Constituição. No entanto, o TCU também adere à Lei de 
Proteção Geral de Dados (Lei federal nº 13.709, de 2018) e suas interpretações 
(Decreto do Governo Federal nº 10.046, de 2019). A fim de mitigar potenciais 
riscos, as bases de dados com informações pessoais dos servidores públicos 
são divididas em duas versões: uma com dados completos, que inclui 
informações sobre dependentes e sobre itens como pensões e empréstimos, 
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acessíveis apenas pela SEFIP; e outra que contém apenas informações 
pessoais básicas como CPF, área de trabalho e salário que está disponível 
para todos os auditores do TCU.

O Supremo Tribunal Federal recentemente ponderou sobre parâmetros para 
o compartilhamento de dados entre órgãos federais (ADI 6.649 e ADPF 695, 
setembro de 2022), em decisão que pode impactar o trabalho da FCFP. No que 
diz respeito à segurança cibernética, enquanto o TCU tem sistemas em vigor 
para prevenir ataques cibernéticos, a avaliação das possíveis implicações de 
um ataque cibernético no sistema FCFP e os métodos para proteger contra o 
impacto sobre os servidores públicos representam um desafio que a FCFP pode 
querer levar em conta em seus planos de trabalho futuros.
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O desenvolvimento do sistema de auditoria contínua das folhas de pagamento 
públicas pelo TCU-SEFIP no Brasil representa um empreendimento ambicioso 
que, desde 2015, tem alcançado com sucesso novas formas de abordagem 
da auditoria das folhas de pagamento pública. A FCFP apoia a fiscalização 
de quase 600 órgãos públicos e já gerou economias superiores a R$ 2 bilhões 
(US$ 515 milhões) desde sua criação. Talvez o mais importante, gerou uma 
nova maneira de pensar sobre a auditoria das folhas de pagamento públicas, 
produzindo mudança das abordagens “punitivas” de cima para baixo em um 
pequeno número de órgãos, em determinado ano, em direção a uma abordagem 
que busca compartilhar informações com órgãos em toda a administração, 
criando um incentivo para que identifiquem e corrijam automaticamente as 
questões que surgem em um processo contínuo. Ao mesmo tempo, ao identificar 
as principais irregularidades em todo o sistema, a FCFP cria uma oportunidade 
para abordar questões estruturais que afetam as folhas de pagamento pública.

O desenvolvimento da FCFP tem exigido perseverança e persistência na 
resolução de problemas e esforços contínuos para buscar a melhoria do 
sistema. A pequena e dedicada equipe que trabalha na FCFP apresentou melhorias 
na qualidade dos dados e fez esforços consistentes em inovação tecnológica e 
definição de trilhas de auditoria para fazer o sistema funcionar de forma mais 
produtiva e eficaz. Também tem feito esforços para envolver os participantes na 
FCFP, a fim de educá-los e dar-lhes respaldo na utilização do sistema para que 
seus desempenhos possam melhorar. A FCFP é parte importante da estratégia do 
TCU para inovar no uso da tecnologia, de forma a alcançar melhores resultados 
de auditoria e maior impacto que beneficie os cidadãos do Brasil. 

Como visto na seção anterior, ainda há oportunidades para aprimorar o modelo. 
Por exemplo, inconsistências de dados, falta de integração de bases de dados e 
atraso na entrega de dados de diferentes entidades cobertas pela FCFP continuam 
a representar um desafio para a identificação de irregularidades, levando a um 
alto nível de falsos positivos. Taxas de resposta baixas e lentas por parte dos 
órgãos abrangidos limitam a capacidade do sistema para resolver irregularidades 
e obter maiores economias. Cerca de 40% do total de irregularidades identificadas 
recebem uma resposta; dessas, cerca de 50% são aceitas (e, portanto, vêm a ser 
regularizadas). Como já referido, existe uma assimetria entre o custo relativamente 
baixo da geração de informações sobre irregularidades (graças à inovação e às 
ferramentas digitais) e o custo relativamente alto das ações necessárias para 
resolver essas irregularidades por parte das instituições do setor público. Abordar 
essa assimetria será importante para melhorar ainda mais a eficácia da FCFP. 
Embora o foco da FCFP esteja na identificação e correção de irregularidades 
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individuais, o sistema poderia potencialmente ser mais alavancado para apoiar 
mudanças estruturais e reformas que possam fechar as lacunas que permitem que 
as irregularidades persistam.

Deve-se buscar mais coordenação com outras entidades que gerenciam 
e fiscalizam folhas de pagamento públicas no sistema brasileiro e que 
desempenham funções semelhantes à FCFP. A proliferação de órgãos de controle, 
às vezes descritos como “inflação de controle”, pode afetar negativamente a 
capacidade de resposta das entidades governamentais. A CGU, a SGP e a Receita 
Federal do Ministério da Economia desempenham um papel importante na gestão 
e fiscalização da folha de pagamento – e cada uma usa seus próprios sistemas 
para desempenhar essas funções. O desenvolvimento desses sistemas ocorreu 
de forma isolada, sem muita comunicação entre os grupos. Essa comunicação 
e colaboração podem ajudar a fortalecer a eficácia do sistema de gestão de 
folhas de pagamento. No mínimo, poderia reduzir a carga de trabalho para as 
entidades supervisionadas e melhorar suas capacidades de resposta.

A FCFP também é vulnerável a alguns riscos subjacentes. Caso os fornecedores 
do software principal usado no sistema alterem seus procedimentos de 
licenciamento, o custo ou a capacidade da FCFP de operar poderá ser afetado. 
Dada a natureza pessoal dos dados no sistema, as medidas para evitar o hacking 
e o uso indevido dos dados devem ser continuamente atualizadas. À medida que 
o sistema for desenvolvido e institucionalizado, serão necessárias medidas para 
garantir a continuidade da equipe na unidade que supervisiona e desenvolve a 
FCFP. Seis pessoas para administrar a totalidade da fiscalização das folhas de 
pagamento do funcionalismo público do Brasil podem não ser suficientes.

Tendo em vista que o TCU busca se basear nos trabalhos realizados até o 
momento, as seguintes recomendações podem ser consideradas:

RECOMENDAÇÃO 1: intensificar a procura de bases de dados integradas e 
consistentes. A qualidade do sistema desenvolvido para identificar e tratar 
irregularidades nas folhas de pagamento depende dos dados que recebe. O 
leque de órgãos da administração pública federal cobertos pela FCFP  exige uma 
vasta quantidade de informações sobre cargos públicos, salários, benefícios e 
cronogramas a serem incorporados ao sistema, sem mencionar a fiscalização 
dos pagamentos aos pensionistas. As inconsistências nas bases de dados são a 
principal explicação para a taxa de 36% de falsos positivos encontrados. Enquanto 
os dados do SIAPE são baixados automaticamente pelo TCU, os dados do EXTRA-
SIAPE, da RAIS e de outros parceiros exigem tempo e esforço por parte das 
entidades auditadas para viabilizar o acesso. Embora a fiscalização do TCU sobre 
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a administração federal seja obrigatória, parece haver poucas consequências se 
os dados forem fornecidos tardiamente ou não forem fornecidos.

Os esforços para desenvolver e utilizar a plataforma eSocial são importantes 
e devem ser continuados. Uma expansão bem-sucedida do eSocial poderia 
ajudar a garantir o acesso a dados consistentes em todas as ramificações 
e níveis de governo, criando ganhos na coerência e qualidade dos dados que 
são uma das bases do sistema FCFP. Por ser um sistema automatizado, ele 
reduziria significativamente o ônus que recai sobre as entidades para fornecerem 
dados mensais. Visto que muitas partes do governo ainda usam seus próprios 
sistemas customizados, e alguns (como municípios) ainda usam planilhas, 
incentivos financeiros e tecnológicos para a implementação do eSocial devem 
ser considerados. Isso pode incluir recursos para comprar os sistemas de TI 
necessários e treinar o pessoal para usá-los. Embora tal esforço seja um enorme 
empreendimento em um setor público do tamanho do Brasil, os dados de 
qualidade são a base de qualquer processo de controle automatizado.

RECOMENDAÇÃO 2: considerar medidas para melhorar a capacidade de 
resposta ao sistema. Embora o sistema FCFP tenha se destacado em apontar 
irregularidades, a capacidade de resposta para lidar com essas irregularidades 
ficou defasada. Cerca de 60% das irregularidades levantadas não recebem 
resposta. Como já observado, isso pode acontecer porque os processos 
necessários para investigar e determinar se uma irregularidade deve ser aceita 
vão muito além da esfera digital. As investigações exigem pessoal e recursos 
para acompanhar os indivíduos envolvidos, esperar respostas e trabalhar com 
os casos que os indivíduos podem trazer para o sistema judicial. Exigências 
concomitantes sobre o tempo dos gestores podem dificultar a resolução das 
muitas irregularidades que são levantadas. Ou os problemas destacados podem 
ser o resultado de dados que são difíceis de interpretar. Para superar esses pontos 
fracos, recomendamos as seguintes ações.

 ⬛ 2.1 Compreender o que está causando a falta de capacidade de resposta. 
A unidade FCFP, como parte de seu trabalho anual, destaca regularmente 
as entidades que não responderam ou não respondem em tempo hábil. 
Embora os planos de ação tenham sido exigidos e o treinamento e o alcance 
tenham sido oferecidos, a taxa de resposta geral para irregularidades 
permanece em cerca de 40%. Uma pesquisa com as entidades sobre por 
que elas não respondem pode ser útil na concepção de um conjunto de 
medidas direcionadas para incentivar os gestores a responder. O sistema 
também poderia ser ajustado para se concentrar nas áreas em que as 
respostas são produzidas, a fim de melhorar o seu impacto. Atualmente, 
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não há procedimento para sancionar entidades que não respondem a 
uma notificação da FCFP. É evidente que a credibilidade do sistema FCFP 
aumentaria se as taxas de resposta fossem melhoradas.

 ⬛ 2.2 Continuar a promover mais colaboração entre as várias entidades 
do governo que compõem o sistema de gestão e fiscalização de folhas 
de pagamento. Embora o TCU e a CGU tenham autoridade para auditar 
as folhas de pagamento da Administração Pública Federal, os esforços 
contínuos para fortalecer a coordenação e a complementaridade podem 
ser altamente benéficos. Tais medidas poderiam reduzir a carga de trabalho 
(e talvez a confusão) daqueles que respondem a cada sistema. Em relação 
às bases de dados e sistemas, mais cooperação entre a equipe do TCU e 
o DESIN, no Ministério da Economia, e a equipe que atua na SA3 poderia 
trazer benefícios para cada grupo, o que geraria melhora na capacidade de 
resposta. Compartilhar abordagens, informações e resultados entre esses 
grupos pode ajudar a melhorar o desempenho de todos eles.

Realizar um evento que reúna as entidades que fazem parte do ecossistema 
de gestão e fiscalização de folhas de pagamento para compartilhar 
metodologia, abrangência, sistemas e resultados poderia ser o ponto de 
partida para a compreensão mútua de como cada entidade está realizando, 
analisando e sistematizando seu trabalho, e para considerar quais respostas 
cada entidade exige dos gestores governamentais. O evento poderia formar 
a base de uma publicação, bem como a criação de um fórum permanente 
para discutir temas relacionados à gestão e fiscalização das folhas de 
pagamento, incluindo: (i) o que está funcionando bem no sistema atual; 
(ii) exemplos internacionais relevantes; (iii) desenvolvimento de soluções 
inovadoras para problemas comuns; (iv) compartilhamento de informações 
e bases de dados; e (v) a implementação de ações conjuntas para tornar 
o sistema mais eficaz. Tais esforços poderiam reduzir a carga enfrentada 
pelos gestores e também trazer mais peso aos achados sobre mudanças 
estruturais ou políticas sistemáticas que ajudariam a reduzir irregularidades.

 ⬛ 2.3 Incentivar a FCFP a orientar outros aspectos do trabalho do TCU. 
Por exemplo, quando são realizadas auditorias financeiras em ministérios 
como o da saúde ou da educação, não é evidente que os achados da FCFP 
sejam levados em conta na avaliação das folhas de pagamento. Dar mais 
visibilidade à FCFP junto às instituições auditadas em outros contextos pode 
reforçar sua importância. Esses achados também podem ajudar a identificar 
questões sistêmicas ou irregularidades que poderiam ser abordadas por 
meio de mudanças estruturais e levar a resultados mais duradouros.
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 ⬛ 2.4 Analisar se o amplo leque de trilhas de auditoria ou a abrangência 
das instituições poderiam apresentar um enfoque mais restrito, a 
fim de melhorar as taxas de resposta no sistema. Como observado, a 
identificação de irregularidades por meio do sistema FCFP quase não 
apresenta custos, mas o desenvolvimento de respostas e a resolução de 
irregularidades requer respostas análogas por parte dos gestores. Se o 
objetivo for melhorar o impacto do sistema em termos de resolução de 
problemas, pode ser útil reduzir o número de trilhas de auditoria e encontrar 
métodos para melhorar a capacidade de resposta a esses achados. Uma vez 
resolvidos esses problemas, a FCFP pode passar para o próximo conjunto 
de trilhas de auditoria. O trabalho realizado até o momento pela equipe 
da FCFP se concentra anualmente em uma ou duas questões temáticas a 
serem abordadas, mas a abrangência do sistema como um todo é ampla. 
Isso pode dificultar a capacidade de resposta ao sistema, pois pode 
haver recursos insuficientes disponíveis para responder a toda e qualquer 
irregularidade identificada.

RECOMENDAÇÃO 3: definir como o sistema FCFP pode orientar mudanças 
estruturais e políticas que possam melhorar o sistema de folhas de pagamento. 
Na forma atual, o trabalho da FCFP está centrado na resolução de irregularidades 
individuais. Embora isso seja importante no papel do TCU como auditor, o 
impacto mais importante do sistema provavelmente virá da identificação de 
fraquezas sistêmicas que levam às irregularidades, e da proposição de medidas 
que possam ajudar a superar essas fraquezas. Uma vez que este não é o papel 
padrão do TCU, há discussão e talvez diferenças de opinião sobre ser uma função 
apropriada. Mas não aproveitar as informações de alto nível que o sistema fornece 
é perder uma grande oportunidade. Seguir essa recomendação provavelmente 
envolveria incluir um ou dois funcionários com experiência analítica para realizar 
esse trabalho e as habilidades para colaborar com outras partes do ecossistema 
de folhas de pagamento. 

RECOMENDAÇÃO 4: adotar medidas para lidar com os riscos para a sustentabilidade 
do sistema. O primeiro desses riscos diz respeito à equipe da FCFP, composta por 
seis pessoas. O planejamento futuro é indispensável para garantir que as habilidades 
necessárias para manter e desenvolver ainda mais a FCFP permaneçam em vigor e 
que seja ainda mais institucionalizada. O TCU também pode considerar a inclusão 
de pessoal para analisar e apresentar as implicações dos achados da FCFP para 
uso em futuras discussões de mudanças estruturais de políticas nos sistemas de 
pagamentos públicos. A segunda questão está relacionada ao licenciamento de 
software. Conforme observado, o desenvolvimento do sistema foi baseado em 
sistemas e licenças existentes utilizados no TCU. A equipe deve considerar se esses 
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arranjos ainda são adequados. No mínimo, devem ser desenvolvidos mecanismos 
de backup para se preparar para uma grande mudança na precificação ou 
licenciamento do software que sustenta o sistema. Por último, devem também 
ser consideradas medidas para abordar questões de privacidade decorrentes de 
decisões e interpretações da Lei Geral de Proteção de Dados e os riscos que podem 
ocorrer por uma invasão do sistema.

RECOMENDAÇÃO 5: usar a presidência da INTOSAI no Brasil como oportunidade 
para o TCU avançar na agenda de inovação digital orientada por dados para 
melhorar as práticas de gastos e prevenir fraudes e corrupção. Além disso, 
disseminar as inovações da FCFP para estimular a exploração de questões 
emergentes. O TCU tem sido muito inovador na aplicação de tecnologias digitais 
para avançar nas auditorias eficientes e na detecção de fraudes e corrupção. 
Poucas entidades fiscalizadoras superiores concluíram as auditorias de folhas de 
pagamento. A presidência da INTOSAI é uma importante oportunidade para o 
TCU compartilhar informações sobre como surgiu a cultura da inovação digital, 
as pessoas e os processos subjacentes que levaram ao seu desenvolvimento, 
as lições aprendidas com sua experiência e as implicações para as práticas de 
auditoria fora do Brasil. Diante dos resultados e de contextos fiscais semelhantes 
em outros países, a FCFP pode ser uma referência útil para outras entidades 
fiscalizadoras superiores na América Latina e no Caribe e no mundo.

A experiência da FCFP também pode estimular a exploração de outras questões 
emergentes. Isso inclui considerar o papel do TCU nas auditorias de dados para 
garantir a qualidade dos dados; considerar a mudança da tecnologia de código 
fechado para a de código aberto para melhorar a transparência do sistema; 
passar da análise reativa para a análise preditiva para ajudar a estabelecer 
mapas de risco e sinais de alerta antes que as transações ocorram; e usar os 
dados disponíveis para desenvolver análises da lacuna entre salários públicos e 
privados, tabelas salariais e produtividade.
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