
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - Ministério do Trabalho 

Exercício 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de dezembro de 2018 

 
 
 



 
 

2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

Órgão: MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Unidade Examinada: Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT  

Município/UF: Brasília/Distrito Federal 

Ordem de Serviço: 201800915  



 
 

3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de 
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para 
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União.   
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Trata-se da Auditoria Anual de 
Contas do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, 
referente ao exercício de 
2017. 

O escopo definido entre a 
CGU e o TCU contemplou: 

(i) Avaliação do rol de 
responsáveis apresentado no 
processo de contas; 

(ii) Avaliação dos resultados 
quantitativos e qualitativos da 
gestão, especialmente sobre 
os resultados financeiros 
apresentados no Relatório de 
Gestão e sobre os atos de 
gestão exercidos pelo 
Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – CODEFAT; 

(iii) Avaliação sobre a Gestão 
do Sistema de Informações 
Gerenciais do FAT – SIGFAT. 

Ademais, além do escopo 
definido, foram efetuadas 
avaliações adicionais que se 
mostraram relevantes à 
emissão de opinião sobre a 
gestão do FAT em 2017, a 
exemplo  daquelas 
consignadas no Relatório 
201701834, que tratou sobre 
o processo de restituição de 
Contribuição Sindical Urbana - 
CSU.  

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O inciso II do artigo 71 da Constituição Federal 
de 1988 estabelece, como competência do 
Tribunal de Contas da União, “julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta (...)”.  

Em atendimento ao comando constitucional e 
à Decisão Normativa TCU nº 163/2017, que 
disciplina a forma de operacionalização dos 
processos de contas do exercício 2017, a CGU 
realizou a Auditoria Anual de Contas junto ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT do 
Ministério do Trabalho – MTb em subsídio ao 
julgamento das contas por parte do TCU.  

Este Relatório consolida os resultados das 
análises efetuadas por ocasião da auditoria 
anual de contas, bem como dos trabalhos 
realizados ao longo do exercício de 2017 
envolvendo a atuação da Unidade.  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

A partir dos exames realizados, foram 
identificadas falhas e impropriedades nos 
controles relacionados à gestão financeira do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, a cargo da 
Coordenação-Geral de Recursos do FAT – 
CGFAT, bem como falhas e irregularidades no 
que diz respeito às atividades de gestão a 
cargo do CODEFAT. 

Sobre a gestão financeira do Fundo, 
constatou-se, no âmbito da CGFAT, 
inobservância do princípio administrativo da 
segregação de funções, haja vista a 
acumulação de funções por um mesmo 
agente, no âmbito da CGFAT, ao longo do 
exercício de 2017. Adicionalmente, verificou-
se a existência de lacunas de controle no fluxo 
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de solicitação e de autorização das restituições 
de CSU, o que propiciou restituições indevidas 
em favor de algumas entidades, com prejuízo 
quantificado de ao menos R$ 3.800.499,45 
junto à Conta Especial Emprego e Salário – 
CEES, que integra o FAT. 

Em relação à atuação do CODEFAT, foram 
identificadas falhas no acompanhamento de 
ações finalísticas custeadas pelo Fundo, 
propiciando a adoção de procedimentos, por 
parte da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego – SPPE, em desacordo com 
regulamentações efetuadas pelo Conselho. 
Ademais, constatou-se omissão do CODEFAT 
no exercício de suas obrigações ao não se 
manifestar acerca das alterações 
orçamentárias ocorridas em 2017 no âmbito 
do FAT. Frise-se que as referidas alterações, 
conduzidas de forma ilegal pela SPPE, tiveram 
por intuito subsidiar gestão contratual 
irregular efetuada pela Secretaria. 

Por fim, no que diz respeito à avaliação 
realizada sobre a gestão do Sistema de 
Informações Gerenciais do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – SIGFAT, constatou-se que a 
despeito das tratativas verificadas em 2017 no 
sentido de viabilizar a conclusão e 
disponibilização do sistema, nenhum avanço 
efetivo foi observado ao longo do exercício, de 
forma que o SIGFAT permanece inoperante.   

Diante das falhas e irregularidades 
identificadas, foram exaradas recomendações 
aos gestores do FAT, entre as quais: o 
aprimoramento das rotinas de controle 
gerencial adotadas pelo CODEFAT no 
desenvolvimento de ações custeadas pelo 
Fundo; alterações regimentais e instituição de 
rotinas com vistas à adequação do fluxo de 
alteração do orçamento do FAT; 
responsabilização dos agentes que atuaram 
além de suas competências na alteração 
orçamentária ocorrida no FAT em 2017. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  

CEES – Conta Especial Emprego e Salário 

CGFAT – Coordenação-Geral de Recursos do FAT 

CGI – Coordenação-Geral de Informática 

CGOFC – Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

CGTS – Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e Serviços 

Sociais Autônomos 

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

CSU – Contribuição Sindical Urbana 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

DTI – Departamento de Tecnologia da Informação 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

GTFAT – Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

IMO – Intermediação de Mão de Obra 

LOA – Lei Orçamentária Anual 

MTb – Ministério do Trabalho 

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PIS – Programa de Integração Social  

QUALIFICA BRASIL – Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional 

Secex – Secretaria de Controle Externo, do Tribunal de Contas da União 

SFC – Secretaria Federal de Controle Interno 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIGFAT – Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

SIGOC – Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT 

SINE – Sistema Nacional de Emprego 
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SPPE – Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

SRTb/GO - Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Goiás 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional  

TCU – Tribunal de Contas da União 

UPC – Unidade Prestadora de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 
 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 9 

RESULTADOS DOS EXAMES 14 

1. Ausência de acompanhamento, pelo CODEFAT, de ações executadas com recursos do 
orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 14 

2. Omissão do CODEFAT no seu dever legal de deliberar acerca das propostas de alterações ao 
orçamento do FAT, em descumprimento à obrigação prevista no artigo 19, IV, da Lei nº 7.998, 
de 11/01/1990. 19 

3. Acompanhamento do processo de desenvolvimento e implantação do Sistema de 
Informações Gerenciais do FAT – SIGFAT. 26 

4. Inobservância ao princípio da segregação de funções e atuação de agente como 
Coordenador-Geral dos Recursos do FAT sem designação formal para tal. 30 

5. Divergência de entendimentos entre a Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT e a 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN acerca de regras contidas no manual SIAFI sobre a rotina 
de execução excepcional de Ordens Bancárias (D+0). 33 

6. Pagamentos irregulares realizados a título de restituição de Contribuição Sindical, às 
expensas da Conta Especial Emprego e Salário – CEES do FAT, cuja supervisão é de 
competência da CGFAT. 37 

RECOMENDAÇÕES 40 

CONCLUSÃO 41 

ANEXOS 44 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA. 44 

II – RELATÓRIO 201701834 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO – 
PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 62 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este Relatório apresenta os resultados dos exames realizados sobre a gestão, no 
exercício de 2017, do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, vinculado ao Ministério 
do Trabalho – MTb. 

O trabalho visa subsidiar o julgamento das contas apresentadas pela Unidade 
Prestadora de Contas – UPC, representada pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT 
– CGFAT, ao Tribunal de Contas da União – TCU. O escopo abrangeu avaliações 
específicas, selecionadas por sua relevância, e ajustadas com a Secretaria de Controle 
Externo da Previdência, Trabalho e Assistência Social – Secex Previdência do TCU. 

Considerando o art. 14, § 3º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017, a Coordenação-
Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos – CGTS 
da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União – CGU e a Secex Previdência/TCU reuniram-se, em 
06/03/2018, para definir o escopo de atuação do Órgão de Controle Interno na Auditoria 
Anual de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. De acordo com o escopo 
de auditoria firmado, por meio de Ata de Reunião, foram efetuadas as seguintes 
análises: 

Quadro 1 – Escopo da AAC 2017 – FAT 

Item do Anexo II – Decisão Normativa TCU nº 163/2017 Observação 

1 - Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade 
Prestadora de Contas (UPC), da conformidade das peças exigidas nos 
incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010 com as normas e 
orientações que regem a elaboração de tais peças. 

O escopo limitou-se à 
avaliação do Rol de 

Responsáveis 

2 - Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em 
especial quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no PPA como de responsabilidade da UPC auditada, dos 
objetivos estabelecidos no plano estratégico, da execução física e 
financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 
identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão. 

O escopo contemplou 
avaliação sobre os resultados 
financeiros apresentados no 
Relatório de Gestão e sobre 
os atos de gestão exercidos 
pelo Conselho Deliberativo 

do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – CODEFAT. 

8 - Avaliação objetiva sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) 

da UPC. 

O escopo limitou-se às 
tratativas para 

desenvolvimento do Sistema 
de Informações Gerenciais 

do FAT – SIGFAT.  

Fonte: Ata de definição de escopo firmada entre CGU e TCU. 

Além dos itens definidos no escopo, no decorrer dos trabalhos de auditoria foram 
identificadas outras situações que, em virtude de sua relevância no âmbito da gestão do 
FAT em 2017, foram avaliadas e incluídas no presente relatório. As situações dizem 
respeito: (i) a impropriedades relacionadas à atuação de agente, fora de suas 
competências, como Coordenador-Geral de Recursos do FAT; e (ii) à situação de conflito 
existente entre os entendimentos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e da 
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Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT acerca da rotina de solicitação de 
execução de Ordens Bancárias no SIAFI. 

Ademais, foram considerados ainda os fatos consignados no Relatório 201701834, que 
apresenta avaliação realizada pela CGU acerca do processo de restituição da 
Contribuição Sindical Urbana – CSU, no âmbito do Ministério do Trabalho. A relevância 
do referido trabalho na avaliação da gestão se justifica em virtude da função atribuída à 
CGFAT, de supervisão da movimentação financeira da Conta Especial Emprego e Salário 
– CEES, que integra o FAT e serve como fonte de recursos para pagamento de 
restituições da CSU. 

Posto isso, cumpre destacar não haver determinação do TCU dirigida à Unidade que 
contenha indicação específica à CGU para acompanhamento e que ainda não tenha sido 
tratada em relatórios de auditoria anteriores. 

Com vistas a apresentar uma contextualização, vale informar que o FAT foi instituído 
pela Lei n° 7.998, 11/01/1990, como um Fundo “vinculado ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do 
abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica 
e de desenvolvimento econômico”.  

A referida Lei institui, ainda, o CODEFAT, responsável por gerir e deliberar sobre 
matérias relacionados ao FAT. Sua composição inclui representação de trabalhadores, 
empregadores e órgãos e entidades governamentais. 

Outras unidades com participação na gestão do FAT são: 

i) Secretaria Executiva do CODEFAT; 
ii) Grupo Técnico do FAT – GTFAT, instituído com o objetivo de assessorar os 

Conselheiros nos assuntos de sua competência; 
iii) Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT, responsável por planejar, 

coordenar e controlar a execução das atividades orçamentárias e financeiras 
de gestão do FAT. 

Quanto às fontes de recurso do FAT, destacam-se o produto da arrecadação das 
contribuições devidas ao Programa de Integração Social – PIS e ao Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep (R$ 40,6 bilhões em 2017); as 
remunerações decorrentes de aplicações financeiras do FAT (R$ 17,6 bilhões em 2017); 
e os repasses efetuados pelo Tesouro Nacional (R$ 13,8 bilhões em 2017). Tais fontes 
representaram, em 2017, 99,3% do total de receitas auferidas pelo Fundo no exercício. 

No que concerne à auditoria, as atividades de campo foram realizadas no período de 
13/09 a 18/10/2018, por meio da efetivação de testes, análises e consolidação de 
informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal e demais entidades auditadas pela CGU. 

Os resultados e achados decorrentes dos exames realizados estão sintetizados a seguir. 
Os teste e análises que levaram aos achados constam do item “Resultados dos Exames” 
do presente relatório. 
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1. Avaliação da Conformidade do Rol de Responsáveis 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade Prestadora de Contas, 
procedeu-se à verificação da conformidade do rol de responsáveis apresentado no 
Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2017, 
tomando como base as exigências do art. 13 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

As análises realizadas pela equipe de auditoria apontaram para inconsistências nos 
lançamentos efetuados no sistema e-Contas, o que motivou a emissão de Nota de 
Auditoria orientando que a UPC efetuasse os devidos ajustes. Ato contínuo, a unidade 
realizou as correções solicitadas. Cumpre ressaltar que não houve avaliação individual 
específica quanto aos períodos de efetiva gestão dos responsáveis registrados no rol 
pela UPC.   

2. Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

No tocante à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, foram 
verificados os resultados financeiros apresentados no relatório de gestão do FAT 
referente ao exercício 2017, bem como a qualidade e efetividade da atuação do 
CODEFAT na gestão do orçamento do Fundo e no acompanhamento das ações por ele 
custeadas. 

Inicialmente, em relação aos resultados financeiros apresentados pelo FAT, buscou-se 
verificar a fidedignidade das informações relacionados à situação patrimonial do Fundo 
apresentadas no Relatório de Gestão. Assim, foram efetuados testes de forma a aferir a 
aderência entre os valores registrados para os itens patrimoniais no Relatório de Gestão 
e os valores do Balanço Patrimonial constantes das Demonstrações Contábeis e Notas 
Explicativas do FAT, exercício 2017, elaborados pela Coordenação-Geral de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade – CGOFC do MTb. Após a confrontação das referidas 
informações, não foram detectadas divergências.  

Por sua vez, a gestão exercida pelo CODEFAT, em 2017, foi avaliada no âmbito de dois 
temas: o primeiro, em relação ao desempenho do Conselho no acompanhamento da 
execução das ações custeadas pelo FAT; o segundo, diz respeito ao desenvolvimento, 
por parte do referido órgão colegiado, das atividades de aprovação, acompanhamento 
e fiscalização do orçamento anual do Fundo. 

Quanto ao acompanhamento exercido pelo Conselho sobre as ações orçamentárias 
relacionadas ao FAT, examinou-se uma amostra contendo duas ações executadas com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ao longo do exercício de 2017: Ação 
Orçamentária 20Z1 – Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores; e Ação 
Orçamentária 20JT – Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE.  

Como resultado, constatou-se que o CODEFAT não possui rotinas que o possibilitem 
realizar, minimamente, um controle concomitante da execução de ações custeadas pelo 
Fundo. No caso das ações orçamentárias ora analisadas, a ausência de 
acompanhamento de sua execução, por parte do CODEFAT, permitiu as alocações 
injustificadas de recursos realizadas pela Secretaria de Políticas de Emprego – SPPE, a 
contrassenso de parâmetros estabelecidos pelo próprio Conselho.  
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Em relação à gestão exercida pelo CODEFAT sobre o orçamento do Fundo, 
especificamente quanto ao desempenho das competências estabelecidas no inciso IV, 
artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que tratam da elaboração e alteração 
orçamentária, foram realizados testes com vistas a verificar as intervenções realizadas 
pelo Conselho no exercício 2017.  

Os resultados das análises realizadas apontaram para a omissão do CODEFAT no 
exercício de sua função de deliberar sobre as alterações orçamentárias do Fundo e, de 
modo análogo, para uma atuação ilegal da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
– SPPE que, agindo além das suas competências regulares, usurpou competências legais 
do CODEFAT no que se refere à atuação no processo de alteração orçamentária do FAT.  

Oportuno ressaltar que a inação do CODEFAT - investido do seu poder-dever legal de 
zelar pela escorreita aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –, no 
que concerne às alterações orçamentárias realizadas ao orçamento do FAT, perpassa o 
exercício de 2017.   

Constatou-se, ainda, que a ausência de atuação do Conselho, e a respectiva atuação 
ilegal da SPPE, preenchendo o vácuo deixado pelo CODEFAT, culminaram na realização 
de procedimentos irregulares, por parte da SPPE, no que tange ao remanejamento e à 
respectiva utilização dos recursos da ação orçamentária 4741 – Sistema de Integração 
das Ações de Emprego, Trabalho e Renda para pagamento de contratos geridos no 
âmbito da Secretaria.  

3. Avaliação sobre a Gestão do SIGFAT 

A respeito do desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais do FAT – SIGFAT, 
foram identificadas algumas tratativas em relação ao sistema em 2017. Entretanto 
constata-se que nenhum avanço no sentido de implementar o Sistema foi observado ao 
longo do exercício, de forma que a aplicação permanece indisponível.  

Ademais, frise-se que até a conclusão das análises efetuadas no âmbito da auditoria, em 
12/11/2018, não havia empresa de desenvolvimento de software contratada pelo 
Ministério do Trabalho, haja vista o encerramento do Contrato n° 25/2014, em 
18/12/2017, e a consequente paralisação das atividades de desenvolvimento dos 
sistemas previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Ministério, a 
exemplo do SIGFAT.  

4. Outras avaliações realizadas 

Em virtude de fatos relevantes identificados no decorrer dos trabalhos de auditoria, 
foram incorporadas avaliações adicionais no âmbito do presente relatório que não 
constam do escopo definido junto ao Tribunal de Contas da União, mas que se 
mostraram pertinentes no sentido de apresentar elementos relevantes relacionados à 
gestão do Fundo em 2017.  

Dentre os fatos identificados ao longo dos exames, constatou-se impropriedade 
relacionada à atuação de agente como Coordenador-Geral de Recursos do FAT, 
acumulando a referida função com as atribuições de ordenador de despesa da CGFAT, 
o que caracteriza inobservância ao princípio administrativo da segregação de funções. 
Ademais, evidenciou-se que tal agente permaneceu desempenhando as atribuições de 
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Coordenador-Geral de Recursos do FAT ao longo de todo o exercício de 2017, mesmo 
após sua exoneração do cargo, em 12/04/2017.  

Outra situação identificada ao longo do trabalho concerne à gestão das disponibilidades 
do Fundo. Foi constatada a ocorrência de divergência de entendimentos existente entre 
a Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT e a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN acerca de regras contidas no manual SIAFI, mais especificamente sobre a rotina de 
execução excepcional de Ordens Bancárias no processo de retorno de recursos da Conta 
Única do Tesouro à Conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Apesar das divergências 
de entendimento observadas, a CGFAT comunicou à CGU que passou a observar, em 
2018, o procedimento ordinário previsto no manual SIAFI, bem como no Comunica SIAFI 
n° 2018/0577461, de 11/04/2018. A providência informada – teoricamente 
implementada no exercício de 2018 – não foi objeto de avaliação da presente auditoria. 

Seguindo o mesmo raciocínio utilizado para os fatos relevantes identificados no decorrer 
dos trabalhos de auditoria, também foram levados em consideração os achados 
consignados no Relatório 201701834, que apresenta avaliação realizada pela CGU 
acerca do processo de restituição da Contribuição Sindical Urbana – CSU no âmbito do 
Ministério do Trabalho.  

No referido relatório, a CGU conclui que o fluxo de solicitação e pagamento das 
restituições de CSU apresenta fragilidades diversas, em especial quanto à verificação da 
existência de direito creditório nos pedidos efetuados, as quais expuseram o processo a 
fraudes. Essa exposição consiste em uma das principais causas de restituições 
autorizadas indevidamente, no exercício 2017, em favor de entidades que não 
apresentavam os requisitos legais exigidos para a liberação dos recursos, com prejuízo 
quantificado de ao menos R$ 3.800.499,45 junto à Conta Especial Emprego e Salário – 
CEES. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
1. Ausência de acompanhamento, pelo CODEFAT, de ações 
executadas com recursos do orçamento do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.  

Dentre as obrigações do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
CODEFAT previstas na Resolução nº 596, de 27/05/2009 (e alterações posteriores), que 
aprovou o seu Regimento Interno, encontram-se as de acompanhar “o desempenho dos 
programas realizados” às expensas de recursos do Fundo e, igualmente, acompanhar a 
“execução do Plano de Trabalho Anual” do FAT, conforme previsão normativa 
estabelecida nos incisos II e III, do parágrafo 3º, da referida Resolução, in verbis:  

“Art. 3º Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador:  

[...] 

II - acompanhar e avaliar o impacto social, a gestão econômica e financeira dos 
recursos e o desempenho dos programas realizados;  

III - apreciar, acompanhar e aprovar a execução do Plano de Trabalho Anual dos 
programas a serem custeados com recursos do FAT, bem como seus respectivos 
orçamentos;”  

Do mesmo modo, o artigo 18 da referida Resolução nº 596/2009 estabelece algumas 
obrigações ao Grupo Técnico do FAT – GTFAT relativas ao acompanhamento das ações 
custeadas com recursos do Fundo, de modo a assessorar o Conselho sobre o tema, 
conforme disposto no artigo 23 do Regimento Interno do CODEFAT: 

“Art. 23. Ao Grupo Técnico do FAT compete:  

[...] 

III - acompanhar a execução físico-financeira dos Programas financiados com 
recursos do FAT;” 

Verifica-se que tal dever de zelar pela escorreita aplicação dos recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador constitui-se não apenas uma obrigação de natureza 
regulamentar, mas, como consectário lógico da observância do disposto no artigo 19, 
VIII, da Lei nº 7.998, de 11/01/1990 – que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, uma obrigação de ordem 
legal, conforme o mandamus contido no inciso VIII do artigo supracitado, transcrito aqui 
em sua integralidade: 

“Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes 
matérias: 

[...] 

VIII - fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; 
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[...]” 

Destarte, observa-se que, por disposição legal explícita, regulamentada por intermédio 
das resoluções supracitadas do próprio CODEFAT, é o Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador responsável pelo acompanhamento e fiscalização das ações 
desenvolvidas às expensas dos recursos do FAT.  

Nesse contexto, no intuito de verificar o grau de acompanhamento do Conselho no 
curso da execução de duas importantes ações custeadas com recursos do FAT, 
examinou-se a participação do CODEFAT no acompanhamento das ações orçamentárias 
“Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores – Ação Orçamentária 20Z1” e 
“Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE – Ação Orçamentária 20JT”. 

A escolha das referidas ações deu-se por dois motivos básicos: o primeiro, devido à 
relevância no fomento à geração de emprego; e, o segundo, em virtude dos trabalhos 
de acompanhamento realizados por esta CGU na execução das duas citadas ações junto 
à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE do MTb.  

As auditorias realizadas sobre o acompanhamento da execução das referidas ações 
constatou, dentre outros problemas: 1) o desvirtuamento, por parte da SPPE, dos 
critérios aprovados pelo CODEFAT1 para nortear os processos de seleção e celebração 
de instrumentos no âmbito do Programa QUALIFICA BRASIL, no que se refere à Ação 
Orçamentária 20Z1 – Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores; e, 2) a 
distribuição realizada pela SPPE dos recursos destinados ao custeio do SINE em 
desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo CODEFAT 2 , a expensas da Ação 
Orçamentária 20JT – Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE.      

Preliminarmente, cumpre antecipar que, em ambas as ações analisadas em auditorias 
da CGU – cujos resultados estão consignados detalhadamente nos Relatórios 
201800415 e 201800914 –, não foram verificadas quaisquer intervenções, seja do 
CODEFAT, seja do Grupo Técnico do FAT, no desempenho de suas obrigações legais e 
regulamentares, no sentido de acompanhar a execução das referidas ações e, 
eventualmente, corrigir os rumos de sua implementação. 

No trabalho de acompanhamento realizado pela CGU na execução da “Ação 
Orçamentária 20Z1 – Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores”, na qual se 
encontra inserido o Programa QUALIFICA BRASIL, foi constatado que os recursos para 
execução dos projetos de qualificação foram distribuídos em desacordo com os critérios 
propostos pelo Ministério do Trabalho e aprovados pelo CODEFAT.  

A partir de análises realizadas, verificou-se a ocorrência de diversas discrepâncias 
quanto à alocação de recursos do Programa, que vão desde a previsão de distribuição 
de recursos sem vinculação às métricas estabelecidas nas premissas de “Demanda por 
Qualificação Social e Profissional” e às necessidades e especificidades geográficas do 
país, constante do chamado “Box de métrica para alocação de recursos” – ambas as 
metodologias aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador em sua 142ª Reunião Ordinária, realizada em 28/06/2017 – até a 

                                                      

1 Critérios aprovados pela Resolução CODEFAT n° 783, de 26/04/2017.  
2 Metodologia aprovada pela Resolução CODEFAT n° 721, de 30/10/2013. 
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celebração de convênios de qualificação com pendências nos respectivos Planos de 
Trabalho. 

Em relação à mencionada inobservância aos critérios estipulados no “Box de métrica 
para alocação de recursos”, demonstra-se, a seguir, a situação observada: 

Gráfico 1 – Comparativo entre a distribuição prevista pela métrica aprovada pelo 
CODEFAT e a distribuição adotada pela SPPE em 2017, por Unidade da Federação. 

 

Fonte: Relatório de Auditoria nº 201800415. 

Considerando que, no gráfico acima, as barras azuis correspondem ao percentual 
previsto pelo “Box de métrica” aprovado pelo CODEFAT para cada UF, e as barras 
laranjas representam o valor efetivamente firmado com cada UF, constatam-se 
distorções significativas na distribuição de recursos efetuada pela SPPE. 

Nesse contexto, mostra-se pertinente a reprodução de trecho relativo à ausência de 
atuação do CODEFAT no acompanhamento da execução de tal ação, contido no 
Relatório 201800914, da já mencionada auditoria realizada pela CGU na SPPE, conforme 
transcrito na sequência: 

“Por fim, cumpre destacar que o programa QUALIFICA BRASIL é financiado pelo 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, devendo, portanto, ser acompanhado 
pelo CODEFAT, conforme regimento interno aprovado via Resolução n° 596, de 
27/05/2009, que define como competências do Conselho [...] 

Apesar das competências apresentadas acima, não houve manifestação do 
CODEFAT quanto à distribuição de recursos realizada pela SPPE.” 

Por fim, frise-se que, em virtude de sua relevância, os achados relacionados ao Programa 
QUALIFICA BRASIL foram tratados junto à SPPE via Nota de Auditoria3 201800415/002, 

                                                      

3 Expediente utilizado quando da identificação de falhas cuja gravidade indica a necessidade da adoção 
de medidas imediatas para o seu saneamento. 
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de 07/06/2018, por meio da qual recomendou-se àquela Secretaria que desse 
conhecimento dos fatos identificados, mesmo que extemporaneamente, aos membros 
do CODEFAT.  

A segunda ação custeada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e analisada 
pela CGU no já mencionado Relatório de Auditoria 201800914 foi a Ação Orçamentária 
“20JT – Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE”. Tal ação, como o 
próprio nome sugere, é destinada ao custeio, à modernização e à ampliação do 
denominado Sistema Nacional de Empregos – SINE, instituído pelo Decreto nº 
76.403/75, coordenado e supervisionado pelo Ministério do Trabalho, por intermédio 
da SPPE.    

A análise realizada pela CGU sobre a referida ação teve por objetivo avaliar a aderência 
entre a distribuição dos recursos orçamentários efetuada pela SPPE no âmbito dos 
convênios do SINE, em 2017, e os procedimentos e critérios estabelecidos na 
metodologia aprovada pela Resolução CODEFAT n° 721, de 30/10/20134. A partir de tal 
premissa, realizou-se cotejamento entre a proposta de distribuição apresentada pela 
equipe técnica da Coordenação-Geral de Recursos do SINE, elaborada conforme 
orientações da Resolução CODEFAT n° 721/2013, e os empenhos efetivamente 
aprovados pelo Diretor de Emprego e Renda da SPPE com base em proposta de 
redistribuição apresentada pelo Coordenador-Geral de Recursos do SINE.  

Os resultados de tais análises demonstram discrepâncias entre os empenhos 
efetivamente realizados pela SPPE e a metodologia estabelecida pelo CODEFAT, 
evidenciando-se diferenças percentuais da ordem de 1.380%, conforme tabela 
apresentada em sequência, extraída do Relatório de Auditoria 201800914: 

Tabela 1 - Diferenças percentuais entre os valores previstos pela metodologia aprovada 
pelo CODEFAT e os valores efetivamente empenhados pela SPPE junto aos 21 convênios 
selecionados para distribuição dos recursos da Ação 20JT em 2017. 

N° do 
Convênio 

Convenente 

Valor Previsto, 
conforme Res. 
CODEFAT n° 
721/2013 (R$) 

Valor Empenhado 

(R$) 

Diferença percentual 
entre o Previsto e o 
Empenhado (maior) 

728086 Município de Goiânia 67.557,63 1.000.000,00 1380% 

774338 Município de Piracicaba 48.641,10 305.213,78 527% 

702080 Estado do Rio de Janeiro 898.924,87 3.945.849,69 339% 

775263 Município de Jaboatão 
dos Guararapes 

169.855,61 578.770,43 241% 

701611 Estado do Tocantins 302.896,68 1.000.000,00 230% 

701603 Município de Porto 
Alegre 

144.251,77 463.423,99 221% 

                                                      

4 Estabelece critérios para distribuição de recursos da ação “Manutenção, Modernização e Ampliação da 
Rede de Atendimento do Programa Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – 
SINE”, para execução integrada das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito 
do Sistema Nacional de Emprego - SINE, e dá outras providências. 
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N° do 
Convênio 

Convenente 

Valor Previsto, 
conforme Res. 
CODEFAT n° 
721/2013 (R$) 

Valor Empenhado 

(R$) 

Diferença percentual 
entre o Previsto e o 
Empenhado (maior) 

701594 Município de Guarulhos 169.855,00 545.465,56 221% 

701599 Município de Contagem 87.349,61 280.493,47 221% 

701606 Pref. Mun. de Osasco 168.998,88 542.139,55 221% 

728089 Município de Mauá 104.717,69 335.926,96 221% 

776780 Pref. Mun. de Londrina 121.365,78 389.143,11 221% 

701598 Município de Campinas 136.950,29 439.033,26 221% 

775265 Município de Campina 
Grande 

59.875,62 191.799,88 220% 

701610 Estado de Pernambuco 957.772,81 2.995.904,04 213% 

724276 Município de Rio de 
Janeiro 

230.548,99 702.941,45 205% 

775251 Estado de Mato Grosso 
do Sul 

523.556,46 1.300.000,00 148% 

775253 Estado de Goiás 1.364.588,34 3.012.234,93 121% 

775208 Estado de Mato Grosso 605.236,94 1.250.000,00 107% 

701597 Estado do Ceará 1.539.472,72 3.158.760,18 105% 

701608 Estado do Rio Grande do 
Sul 

2.227.194,97 4.000.000,00 80% 

776537 Estado de São Paulo 7.895.481,04 8.000.000,00 1% 

Fonte: Relatório de Auditoria 201800914. 

O supracitado relatório de auditoria informa ainda que os outros 55 convênios do SINE 
vigentes em 2017, que “não constam da lista acima, não foram beneficiados com 
recursos referentes ao orçamento do exercício 2017”. E, por fim, enfatiza que, “dentre 
os instrumentos não contemplados na distribuição elaborada pela SPPE, estão convênios 
com elevado volume de atendimentos, a exemplo dos instrumentos firmados com os 
estados de Minas Gerais e Bahia, bem como convênios de menor valor firmados com 
municípios, que muitas vezes apresentam maior dependência dos recursos federais para 
garantir o funcionamento do serviço local”. 

Assim, constata-se que a inobservância, pela SPPE, às regras traçadas pelo CODEFAT 
para a distribuição dos recursos da ação orçamentária 20JT no exercício de 2017 
privilegiou alguns convenentes em detrimento dos demais, sem apresentação de 
elementos suficientes para justificar o descumprimento à norma, evidenciando 
tratamento anti-isonômico por parte da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 
Mais uma vez, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador não realizou 
qualquer acompanhamento da execução dessa ação, no sentido de identificar 
discrepâncias e, por consequência, intervir no processo, corrigindo os rumos da política 
pública, no estrito cumprimento de seus deveres legais e regimentalmente prescritos.      
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Diante do exposto, e conforme pontuado no Relatório de Auditoria 201800914, conclui-
se que as causas diretas das referidas irregularidades são de responsabilidade da própria 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, como a unidade competente para a 
operacionalização de tais políticas. Não obstante, vale destacar que apesar das causas 
de tais irregularidades não poderem ser atribuídas, de modo imediato, ao CODEFAT, sua 
inação contribuiu para potencializar a atuação irrestrita da SPPE. 

Assim, a ausência de acompanhamento do CODEFAT sobre a execução das referidas 
ações, nos moldes estabelecidos na legislação vigente, potencializa os riscos de uma 
execução inadequada das políticas públicas de emprego, fora dos moldes definidos pelo 
Conselho, cuja obrigatoriedade e cogência encontram-se positivada em Resoluções do 
próprio CODEFAT.  

A lógica de elaboração e normatização, pelo CODEFAT, de parâmetros e modelos deve 
buscar maximizar a eficiência alocativa dos recursos do FAT de modo a propiciar a 
execução de políticas públicas efetivas que beneficiem tanto os trabalhadores quanto a 
própria economia do país. Não obstante, a materialização do resultado de tais gestões 
deve passar, inexoravelmente, pela avaliação e controle da correta operacionalização 
das decisões alocativas emanadas pelo Conselho.  

No caso das ações orçamentárias ora avaliadas, a ausência de controles concomitantes 
por parte do CODEFAT possibilitou a alocação injustificada de recursos no âmbito das 
ações de “Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE” e de “Qualificação 
Social e Profissional de Trabalhadores”, a contrassenso de parâmetros definidos pelo 
próprio Conselho. 

Por todo o exposto, o CODEFAT deve estabelecer rotinas que garantam uma atuação 
efetiva no curso da execução de programas custeados pelo FAT e regulamentados pelo 
próprio Conselho, em estrito cumprimento às competências que lhe são inerentes, 
previstas tanto em seu Regimento Interno quanto na Lei nº 7.998, de 11/01/1990. 

 

2. Omissão do CODEFAT no seu dever legal de deliberar acerca 
das propostas de alterações ao orçamento do FAT, em 
descumprimento à obrigação prevista no artigo 19, IV, da Lei nº 
7.998, de 11/01/1990. 

Com o intuito de apreender a atuação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – CODEFAT no que concerne ao desempenho das atividades de 
aprovação, acompanhamento e fiscalização do orçamento anual do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador, foram efetuados testes com vistas a verificar as intervenções realizadas 
pelo Conselho no orçamento do FAT – exercício 2017 para cumprimento dessas 
atribuições. 

Preliminarmente à exposição da análise, cumpre apresentar o arcabouço normativo-
legal ao qual se submete o CODEFAT no que se refere às suas atuações no processo 
orçamentário do Fundo de Amparo ao Trabalhador, mais especificamente, à atividade 
relativa ao binômio elaboração-alterações orçamentárias. 
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A Lei nº 7.998, de 11/01/1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, em seu em artigo 19, inciso IV, é 
taxativa ao estabelecer como obrigação do CODEFAT a elaboração das propostas 
orçamentárias do FAT, bem como as respectivas alterações, in verbis: 

“Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes 
matérias: 

[...] 

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações; 

[...]” 

No intuito de verificar o modo como tal competência foi desempenhada no exercício 
2017, foram realizados exames sobre a participação do CODEFAT na elaboração e 
respectivo encaminhamento da proposta orçamentária do FAT, bem como nas 
deliberações relativas às alterações ocorridas no orçamento do Fundo durante o 
exercício. 

Os primeiros exames realizados tiveram por objetivo verificar as adequações formais da 
proposta orçamentária do FAT às especificidades do processo. Observou-se a questão 
de prazos, de existência de discussão e deliberação do CODEFAT sobre o tema e o 
consequente encaminhamento da proposta ao Ministério do Planejamento.   

Nesse contexto, verificou-se que, no ano de 2016, a proposta anual de orçamento do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – exercício 2017 – foi regularmente deliberada e 
aprovada pelo CODEFAT, por meio da Resolução nº 767, de 29/06/2016, sendo 
posteriormente encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal – SOF, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas a compor a Proposta de Orçamento 
Geral da União – OGU. 

Constatou-se ainda que o valor deliberado pelo CODEFAT em sua proposta 
Orçamentária do FAT para 2017 totalizou o montante de R$ 75,4 bilhões, enquanto o 
valor autorizado na LOA 2017 perfez um montante da ordem de R$ 74,6 bilhões.  

Dessa feita, conclui-se que o processo formal de discussão, aprovação e 
encaminhamento da proposta orçamentária do FAT, com o objetivo de compor a 
Proposta de Orçamento Geral da União – OGU, mostrou-se adequado em relação ao 
exercício 2017. 

A segunda parte dos exames realizados teve como premissa a análise da 
operacionalização do processo de deliberação do CODEFAT acerca de propostas de 
alteração do orçamento originalmente aprovado.  

Assim, o objetivo principal dessa segunda análise foi o de verificar todas as alterações 
realizadas no orçamento do FAT no exercício de 2017 e as respectivas atuações do 
CODEFAT, na qualidade de órgão colegiado responsável pela gestão e deliberação de 
temas afetos à administração do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

Verificou-se no decorrer do exercício 2017 apenas uma alteração realizada no 
orçamento do FAT. A aludida alteração refere-se ao cancelamento de parte da dotação 
de duas ações orçamentárias, ambas contidas no Programa “Promoção do Trabalho 
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Decente e Economia Solidária – Programa 2071”, totalizando um cancelamento no valor 
de R$ 55.807.540, com a subsequente suplementação em favor de outras cinco ações 
orçamentárias do mesmo Programa. 

Os referidos cancelamentos foram efetuados no âmbito das seguintes ações:  

➢ “Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores – Ação Orçamentária 20Z1”; 
e 

➢ “Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE – Ação Orçamentária 
20JT”. 

A suplementação, por sua vez, contemplou as cinco ações elencadas a seguir:  

➢ “Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego – Ação Orçamentária 20YX”; 
➢ “Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial – 

Ação Orçamentária 20Z3”; 
➢ “Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – Ação Orçamentária 4245”; 
➢ “Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda – Ação 

Orçamentária 4741”; e  
➢ “Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – Ação Orçamentária 8617”. 

Cumpre ressaltar que, embora todas as referidas alterações orçamentárias tenham sido 
devidamente chanceladas pela Lei nº 13.526, de 29/11/2017, a Equipe de Auditoria da 
CGU não verificou em nenhum momento do processo a participação do CODEFAT na 
deliberação de tais readequações orçamentárias, conforme prevê a Lei nº 7.998, de 
11/01/1990. 

Nesse contexto, no intuito de perscrutar a devida participação do Conselho na 
referenciada alteração orçamentária do FAT, bem como verificar a sistemática dessas 
deliberações no âmbito do CODEFAT, informações adicionais foram requeridas à CGFAT 
mediante a Solicitação de Auditoria nº 201800915/002, de 21/09/2018. 

Em resposta às indagações da CGU, a CGFAT, por intermédio do Ofício nº 406/2018 – 
CGFAT/SOAD/SE/MTB, de 26/11/2018, asseverou: 

“Em atendimento à solicitação da CGFAT a Coordenação-Geral de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade - CGOFC/SOAD/SE/MTb, unidade que tem a 
atribuição de apreciar as solicitações de alterações orçamentárias sob os 
aspectos legais, de planejamento, de programas e execução orçamentária; e de 
manifestar-se quanto às solicitações de créditos adicionais das unidades 
gestoras, informou que não há participação do CODEFAT nas formulações e 
aprovações de alterações orçamentárias do FAT. 

Quando da necessidade de alterações orçamentárias, seguindo as orientações 
da Secretaria de Orçamento Federal - SOF (vigente a Portaria n° 1.428/SOF/MP, 
de 05/02/2018), as unidades executoras de ações programáticas do MTb 
encaminham propostas de alterações à Subsecretaria de Orçamento e 
Administração do MTb - SOAD/SE, com justificativas das solicitações assinados 
pelos titulares das unidades. A CGOFC/SOAD analisa a demanda e emite, no 
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP do MP, formulário com 
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dados necessários à apreciação do pleito, apresentando quadro resumo do 
pedido, com detalhamentos das naturezas de despesas e das fontes de 
recursos.” (Original sem grifos) 

Pelo disposto na resposta supracitada, não só se confirmou a ausência de participação 
do CODEFAT na alteração do orçamento do FAT no exercício de 2017, como também se 
verificou que a participação do Conselho nas alterações orçamentárias do Fundo não é 
uma rotina adotada na gestão do orçamento do FAT.    

A aludida Portaria n° 1.428/SOF/MP5, referenciada como sendo a norma utilizada para 
balizar as alterações orçamentárias ora indagadas diz respeito apenas a procedimentos 
relativos às solicitações de alterações, não se imiscuindo nas competências para tal. A 
competência legal para apreciação de modificações no orçamento do FAT está 
estabelecida na já citada Lei nº 7.998/1990. 

Conforme já ressaltado ao longo do presente registro, a Lei nº 7.998/1990, em seu artigo 
19, inciso IV, estabelece como atribuição do CODEFAT “a elaboração de propostas 
orçamentárias e suas alterações”, não como uma faculdade, mas como obrigação do 
Conselho. Aliás, mesmo não sendo o mote do presente registro, cumpre mencionar que 
essa determinação legal não foi reproduzida no texto do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

A Resolução nº 596, de 27/05/ 2009 (e alterações posteriores), que aprova o Regimento 
Interno do CODEFAT, não reproduz em seu texto o mandamento da supramencionada 
Lei acerca da obrigação do Conselho em deliberar sobre alterações orçamentárias do 
Fundo de Amparo do Trabalhador. O artigo 3º, inciso III, da Resolução, dispositivo que 
trata da obrigação de acompanhamento e aprovação dos orçamentos do FAT, não é 
detalhista como a Lei nº 7.998/1990 quanto à competência do Conselho no âmbito das 
alterações no orçamento do FAT, in verbis: 

“Art. 3º Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador: 

[...] 

“III - apreciar, acompanhar e aprovar a execução do Plano de Trabalho Anual 
dos programas a serem custeados com recursos do FAT, bem como seus 
respectivos orçamentos;” (Original sem grifos) 

Retornando à questão principal do presente registro, a CGU realizou, ainda, análise 
acerca das motivações para as alterações orçamentárias observadas e os respectivos 
efeitos decorrentes, principalmente em virtude da não participação do CODEFAT nesse 
processo.  

Nessa perspectiva, chamou atenção inicialmente o fato de que todas as ações para as 
quais foram solicitados “créditos suplementares” estavam vinculadas a pagamentos de 
contratações cujo tema é “tecnologia da informação” e que, sendo contratos de serviços 
considerados “continuados” ou de “longa duração”, seus créditos já deveriam estar 

                                                      

5Cumpre ressaltar que a mencionada Portaria não poderia ter balizado as alterações ao orçamento de 
2017 do Fundo de Amparo ao Trabalhador pelo simples fato de ter sido editada somente em 05/02/2018, 
regulando, assim, apenas alterações relativas ao orçamento de 2018.       
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contemplados na proposta orçamentária inicial aprovada pelo CODEFAT e, 
consequentemente, na LOA 2017. Não obstante, não haveria óbices a tal modificação 
orçamentária – a não ser pelo fato já relatado de tal proposição não haver sido 
deliberada no âmbito do CODEFAT.  

No intuito de averiguar essa situação atípica, recorreu-se adicionalmente a exames 
realizados na Auditoria Anual de Contas da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Trabalho – exercício 2017, consubstanciados no Relatório 201800786, que tiveram 
como um dos focos a análise de alterações orçamentárias realizadas no âmbito do 
Ministério do Trabalho no ano de 2017. O resultado das referidas análises apontou para 
algumas irregularidades, como realocações orçamentárias entre programas distintos 
sem a devida autorização legislativa, e, no que diz respeito ao tema ora analisado, uma 
contratação realizada sem dotação orçamentária suficiente. 

Tal questão, que aparentemente não teria uma relação direta com o assunto do 
presente registro, torna-se essencial ao tema por haver-se constatado naquela auditoria 
que a referida contratação foi feita a expensas da Ação Orçamentária 4741 “Sistema de 
Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda”, do orçamento do FAT, para a qual 
não existia dotação orçamentária suficiente.  

Deve-se ressaltar que, no pedido de alteração do orçamento do FAT – Pedido SIOP 
96057 –, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego à Secretaria de 
Orçamento Federal – SOF, sem a participação do CODEFAT, a motivação externada para 
a solicitação foi assim descrita:   

“Na ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2017, não foi 
alocados(sic) valores suficiente nas Ações orçamentárias que custeiam as 
despesas contratuais relativas a manutenção e desenvolvimento de 
funcionalidades de sistemas que dão suporte operacional para o pagamento 
dos benefícios do Seguro-Desemprego e outras políticas de empregabilidade 
implementadas pelo Ministério do Trabalho - MTb. 

Diante da necessidade urgente de renovação desses contratos propõe-se 
suplementação orçamentária [...]” 

Sobre a questão, há que se dar destaque a duas perspectivas igualmente importantes. 
A primeira diz respeito à usurpação de competências por parte da SPPE que, valendo-se 
da omissão do CODEFAT, define quais alterações alocativas serão realizadas no 
orçamento de 2017 do FAT e as encaminha à SOF/MP, sem prévia submissão ao 
Conselho, ao arrepio do disposto no inciso IV, artigo 3º, da Lei nº 7.998, de 11/01/1990. 

A segunda refere-se à solicitação de suplementação de créditos para uma ação 
orçamentária no âmbito da qual foram realizados gastos em uma contratação para a 
qual, inicialmente, não havia dotação suficiente.  

Verificou-se que a ação orçamentária 4741 “Sistema de Integração das Ações de 
Emprego, Trabalho e Renda”, do orçamento do FAT, sequer possuía dotação suficiente 
para custear as obrigações contratuais anuais de serviços continuados de tecnologia da 
informação prestados pela Dataprev (Contrato nº 19/2012) e, mesmo nessa condição, 
foi realizada contratação nessa ação, sem a existência de dotação suficiente (Contrato 
nº 04/2017), conforme disposto no anteriormente citado Relatório 201800786. Nesse 
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contexto, assumir despesas adicionais referentes à nova contratação sem previsão 
orçamentária suficiente, contando com a posterior aprovação de créditos 
suplementares é, no mínimo, no plano administrativo, uma gestão temerária. 

No plano legal, tal prática encontra-se em desacordo com disposições contidas tanto na 
Constituição da República quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 
nº 101/2000. 

A Constituição da República, em seu artigo 167, II, é taxativa ao vedar a realização de 
despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, II, CF/88):  

“Art. 167. São vedados: 

[...] 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 
os créditos orçamentários ou adicionais; 

[...]” 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 também veda 
expressamente a prática ora apresentada. Uma intepretação lógico-sistemática dos seus 
dispositivos – art. 15, caput, c/c o art. 16, §1º, inciso I – mostra a taxatividade de tal 
proibição, ao asseverar que despesas realizadas sem “dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico serão consideradas não autorizadas, 
irregulares e lesivas ao patrimônio públicos”, in verbis: 

“Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não 
atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:  

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício; 

[...]” 

Dessa forma, resta configurada a gravidade da situação aludida, de assunção de despesa 
a expensas do Orçamento do FAT sem a respectiva dotação suficiente, ao arrepio dos 
dispositivos legais e constitucionais supracitados. A situação é agravada pelo fato de ser 
a referida despesa originária da contratação de ferramenta de Business Intelligence 
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denominada MicroStrategy – Contrato nº 04/2017, realizado no âmbito de projeto 
intitulado ‘Antifraude’ –, a qual já foi objeto de diversos alertas e apontamentos da CGU, 
uma vez que seu processo licitatório e respectivas contratações estavam eivados de 
falhas e irregularidades, conforme apontado no já mencionado Relatório 201800786.  

Ademais, cumpre destacar que a referida realocação orçamentária realizada pela SPPE, 
alheia ao CODEFAT, possibilitou a emissão de empenhos para fazer face a despesa 
oriunda de “contrato de natureza verbal”, relativa à prestação de serviços continuados 
de TI pela Dataprev. Após o término da vigência da contratação com a referida empresa 
(Contrato nº 19/2012 e respectivos Termos Aditivos) a prestação de tais serviços passou 
a ser realizada sem a devida formalização por meio de contrato, configurando o 
chamado contrato verbal, cuja prática é vedada expressamente pelo parágrafo único do 
artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual prevê, inclusive que o “contrato verbal com a 
Administração é ato nulo e não produz nenhum efeito”. Essa situação é detalhadamente 
analisada no Relatório 201800786 – Achado 10 – “Prestação de serviços continuados de 
tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV ao MTb sem o devido respaldo contratual, 
totalizando R$ 32.611.402,47”.  

Deve-se novamente ressaltar que toda supracitada movimentação orçamentária – 
desde as internas até os pedidos de suplementação à SOF/MP – foi realizada sem 
quaisquer intervenções do Conselho Deliberativo do FAT no processo, tendo a 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego capitaneado o processo de alteração 
orçamentária em questão, inclusive exercendo algumas das funções legais destinadas 
ao CODEFAT.   

Destarte, evidencia-se que a ilegalidade ora constatada tem caráter ambivalente, 
fundada tanto na omissão do CODEFAT em exercer suas obrigações previstas no inciso 
IV do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990, dando margem à atuação ilegal da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego, quanto na usurpação propriamente dita de 
competências, por parte da SPPE, no que se refere à elaboração e à apresentação de 
proposta de alteração do orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador às instâncias 
competentes do Poder Executivo Federal (SOF/MP), sem submeter essa proposta ao 
CODEFAT.   

A SPPE – bem como qualquer outra secretaria do MTb que utilize recursos oriundos do 
orçamento do FAT para custeio de suas ações – pode efetuar procedimentos 
operacionais de elaboração de propostas de alterações orçamentárias relativas ao 
Fundo, contanto que tais proposições sejam devidamente apreciadas e aprovadas pelo 
CODEFAT, conforme previsão legal.  

Nesse contexto, a situação ora apresentada é agravada pelo fato de o Secretário de 
Políticas Públicas de Emprego também ser o Presidente CODEFAT à época da citada 
alteração orçamentária irregular. 

Por todo exposto, conclui-se que a não participação do CODEFAT nas decisões de 
realocação dos recursos orçamentários do FAT ao longo do exercício, para além da 
inobservância de obrigação legal, macula o processo orçamentário e expõe o patrimônio 
do Fundo a riscos de difícil mensuração, haja vista a possibilidade de desfiguração do 
orçamento – com o desvirtuamento de suas aplicações – à revelia das decisões 
originalmente tomadas pelo Colegiado.  
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Feito o registro, destaque-se que após a disponibilização, pela CGU, da versão preliminar 
do presente relatório de auditoria, o Ministério do Trabalho manifestou-se 
formalmente6  argumentando de que teria ocorrido uma interpretação indevida por 
parte da CGU do inciso IV do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990. Segundo o entendimento 
do MTb, essa incorreção se deveu ao fato de o referido dispositivo ser restritivo e tratar 
especificamente de assunto relacionado a competência do CODEFAT para promover 
modificações na “proposta orçamentária” do FAT e não de competência do Conselho 
para realizar modificações ao “orçamento” propriamente dito do Fundo, conforme 
leitura da CGU.   

Asseverou ainda que “pela leitura do dispositivo legal [já transcrito no parágrafo 6], 
inexiste qualquer dever legal de o CODEFAT deliberar acerca de alterações no 
orçamento, o qual é aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Chefe do 
Poder Executivo”. 

Não obstante, após análise realizada sobre toda a nova argumentação apresentada pelo 
MTb – acerca da escorreita interpretação do referido dispositivo legal –, consignada no 
Anexo I do presente relatório, chegou-se à conclusão de que a intepretação lógico-
sistemática-teleológica realizada pela CGU sobre o referido dispositivo legal deve 
prevalecer sobre a interpretação gramatical proposta pelo MTb, por ser mais ampla e 
agregar elementos à interpretação que vão além da mera análise vocabular da norma – 
cotejando aspectos de coerência lógica e de integração do dispositivo dentro do 
ordenamento pátrio, bem como a sua finalidade em um contexto de gestão do FAT pelo 
seu Conselho Deliberativo. 

Ressalta-se, por fim, que a inação do CODEFAT - investido do seu poder-dever legal de 
zelar pela escorreita aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –, no 
que concerne às alterações orçamentárias realizadas ao orçamento do FAT, perpassa o 
exercício de 2017, uma vez que não se constitui rotina do Conselho deliberar sobre 
alterações do orçamento do Fundo. Não obstante, dado o escopo da Auditoria Anual de 
Contas se restringir ao exercício 2017, não foram realizados exames adicionais com 
vistas a verificar os tipos de alteração realizadas ao orçamento do FAT em exercícios 
anteriores e, por consequência, a participação do CODEFAT no processo.      

 

3. Acompanhamento do processo de desenvolvimento e 
implantação do Sistema de Informações Gerenciais do FAT – 
SIGFAT. 

Conforme ata de definição de escopo da auditoria, elaborada junto ao TCU, buscou-se 
verificar a situação do desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais do FAT 
(SIGFAT), concebido em 2002 no intuito de disponibilizar à Coordenação-Geral de 
Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CGFAT) sistema informatizado para 
controle do patrimônio financeiro do Fundo.  

                                                      

6 Nota Informativa n° 06/2018-SOAD, de 29/11/2018. 
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Preliminarmente, cabe registrar que o referido sistema, até o momento, não foi 
implantado, conforme informado pela UPC e os registros consignados na sequência. 
Dentre os benefícios almejados com o desenvolvimento do SIGFAT, destacam-se: o 
aprimoramento da gestão e do controle dos processos; maior transparência às 
informações do FAT; auxilio à tomada de decisões; servir como instrumento para o 
cumprimento da missão do FAT; entre outros. Diante desse contexto, as principais 
funções idealizadas para o SIGFAT foram: 

a) Possibilitar a importação automatizada de informações de sistemas externos; 

b) Apoiar a elaboração de projeções de receitas e despesas (curto e longo prazo); 

c) Realizar conciliação dos extratos bancários; 

d) Gerar e acompanhar autorizações para pagamento; 

e) Controlar os recursos aplicados junto às instituições financeiras nas contas de 
Depósitos Especiais e do Extra mercado; 

f) Monitorar a utilização dos recursos; 

g) Receber e enviar solicitações de abertura de contas; 

h) Possibilitar a criação de regras vinculadas às diversas normas; 

i) Acompanhar a execução orçamentária; 

j) Geração e emissão de relatórios e gráficos de apoio à decisão; 

k) Permitir a análise da Execução Financeira. 

De forma a atender às necessidades identificadas na etapa de planejamento do projeto, 
o SIGFAT foi desenhado para dispor de sete módulos, a saber: 1) Módulo Captura; 2) 
Módulo Apoio; 3) Módulo Estimativa/Projeção; 4) Módulo Receita e Despesa; 5) Módulo 
Movimentação Financeira; 6) Módulo Conciliação; 7) Módulo Instrumentos 
Reguladores. 

Apesar da importância inerente à informatização da gestão dos recursos do FAT, 
atividade que envolve expressivo fluxo de dados entre o Ministério do Trabalho e as 
instituições financeiras parceiras, o SIGFAT, conforme informado, ainda não foi 
implementado.  

Tendo em vista a questão do SIGFAT estar pendente de implementação desde 2003, vale 
consignar breve retrospectiva dos principais atos de gestão relacionados ao tema, 
avaliados pela CGU, desde aquela ocasião.  

Conforme o cronograma inicial fixado pela Unidade, a implantação do SIGFAT deveria 
ter ocorrido até 16/12/2003. A respeito dessa situação, a CGU, no Relatório de Auditoria 
175633, referente à Auditoria Anual de Contas do FAT do exercício 2005, apontou o 
atraso no desenvolvimento do sistema e recomendou ao Secretário-Executivo do 
CODEFAT que acompanhasse e monitorasse o cronograma de melhorias no sistema, 
definindo prazo máximo para entrega do produto em condições de utilização. 

Apesar da recomendação da CGU e da repactuação de um novo prazo para a 
implantação do Sistema, a primeira entrega de um produto no âmbito do projeto do 
SIGFAT ocorreu em 2011, porém de forma parcial, uma vez que foi entregue apenas um 



 
 

28 
 
 

dos sete módulos previstos para o sistema. Apesar da entrega do respectivo módulo, a 
funcionalidade apresentou falhas que impossibilitaram sua utilização. Diante disso, a 
CGFAT encaminhou à Coordenação-Geral de Informática (CGI), do então Ministério do 
Trabalho e Emprego, diversos alertas sobre a necessidade de ajustes no sistema, porém 
o problema permaneceu sem resolução. 

Mais adiante, em 21/03/2014, foi assinado o “Termo de Recebimento Definitivo” 
referente ao módulo retro mencionado, isto é, o Módulo “Movimentação Financeira”. 
Entretanto, apenas CGI e Indra7 assinaram o documento, não constando assinatura da 
CGFAT, uma vez que aquela Coordenação identificou algumas falhas no referido 
módulo.  

Já em 2015, conforme Relatório de Auditoria 201601924, referente à AAC 2015 do FAT, 
constatou-se que nenhuma medida efetiva foi adotada para disponibilização do sistema, 
seja por parte da CGFAT, da CGI, da Secretaria-Executiva ou do CODEFAT. 

Registrado esse histórico sobre o tema, na presente Auditoria Anual de Contas, foram 
solicitadas informações a respeito das tratativas e providências adotadas no exercício 
de 2017 visando a implementação do SIGFAT. Em resposta encaminhada por meio do 
Ofício n° 406/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 26/09/2018, a CGFAT apresentou 
documentos com tratativas iniciadas, em 2016, junto à CGI, a fim de implantar o referido 
sistema. 

De acordo com o Memorando n° 301/2017 – CGFAT/SPOA/SE/MTb, de 17/03/2017, 
foram definidas algumas atividades a serem adotadas pelos atores envolvidos no 
processo com vistas a retomar o projeto de desenvolvimento do SIGFAT. 
Alternativamente, o referido memorando menciona outra solução ventilada pela CGI: 
“avaliar se o projeto poderia ser desenvolvido com a empresa DATAPREV, uma vez que 
existe outro sistema com aquela empresa que poderia se relacionar com o SIGFAT, tendo 
a mesma similaridade e facilidade de integração". Diante das duas alternativas, o 
Coordenador-Geral de Recursos do FAT concorda que o projeto SIGFAT possa ser 
desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – 
Dataprev.  

Nesse sentido, a CGFAT solicitou reunião junto ao Departamento de Tecnologia da 
Informação – DTI (que assumiu as atribuições da CGI após a reestruturação realizada 
pelo Ministério) para analisar a possibilidade de vincular o SIGFAT ao contrato vigente 
com a Dataprev, conforme apresentado no Memorando n° 654/2017-
CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 18/07/2017. Em resposta, o DTI encaminhou o Memorando 
n° 545/2017/DTI/SE/MTb, de 25/07/2017, informando não possuir empresa contratada 
para prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas e sugerindo à CGFAT 
solicitar proposta de preços à Dataprev para posterior análise por parte daquele 
Departamento de Tecnologia da Informação.  

Conforme se observa no Memorando n° 705/2017 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 
01/08/2017, a sugestão da DTI é acatada pela CGFAT, que solicita ao Secretário de 
Políticas Públicas de Emprego avaliar a inclusão do SIGFAT nos serviços de 

                                                      

7 Empresa contratada pelo Ministério do Trabalho para desenvolvimento de soluções de software – 
Contrato n° 25/2014. 
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desenvolvimento de sistemas da Dataprev, conforme Contratos Administrativos nº 
19/2012 e 13/2016. Após a referida solicitação, não foram identificadas novas 
ocorrências relacionadas ao desenvolvimento do SIGFAT. 

Em sua manifestação, a CGFAT informa, ainda, que, em 15/03/2018, o Secretário de 
Políticas Públicas de Emprego assinou o contrato de prestação de serviços 
especializados de Solução de Tecnologia de Informação e Comunicação com a Dataprev, 
o qual contempla o desenvolvimento do Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT – 
SIGOC.  

Segundo informado pela CGFAT, o projeto prevê o desenvolvimento do “SIGOC – PDE – 
Programa Depósitos Especiais do FAT”, com o objetivo de suportar a operacionalização 
das tarefas técnico-administrativas da Secretaria Executiva do CODEFAT relacionadas ao 
controle dos Depósitos Especiais8 do FAT. Diante disso, e considerando as necessidades 
da CGFAT, a SPPE providenciou a abertura de demanda com vistas a revisar as 
especificações do SIGOC – PDE, incluindo, além das funções supracitadas, um módulo 
de controle financeiro que atenda às necessidades da CGFAT.  

Por fim, cumpre destacar que em 18/12/2017 encerrou-se o contrato existente entre o 
Ministério do Trabalho e a Indra para desenvolvimento de soluções de software 
(Contrato n° 25/2014). Desde então, não há empresa responsável pela prestação desse 
tipo de serviço no MTb, o que resultou na paralisação das atividades de 
desenvolvimento dos sistemas previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI) do Ministério, a exemplo do SIGFAT.  

Quanto a esse ponto, suscitam-se dúvidas sobre a pertinência de se adotarem ações 
paralelas, como o SIGOC, voltadas para o desenvolvimento de funcionalidades 
relacionadas ao FAT, que, originalmente, estão previstas para serem implementadas no 
SIGFAT. Em princípio, o gerenciamento de informações em mais de um sistema de 
informação para um mesmo objeto se apresenta como prática não recomendada, que 
fragiliza o controle de informações.  

Assim, em que pesem as tratativas empreendidas pela CGFAT no sentido de dar 
andamento ao desenvolvimento do sistema em 2017, bem como a previsão de 
implantação de função no SIGOC para realização de controle financeiro dos Depósitos 
Especiais do FAT, observa-se que essas providências - além de conceberem sistemática 
fragilizada para gerenciamento de informações, já que o mesmo objeto (recursos do 
FAT) pode ficar suscetível ao controle de dois sistemas de informação (SIGFAT e SIGOC) 
- se apresentam insuficientes no sentido de implantar um sistema robusto para o devido 
acompanhamento e guarda das informações relativas aos recursos do Fundo. 

Conforme consignado nos trabalhos da CGU retro mencionados neste Achado, a 
ausência de uma ferramenta de TI no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
fragiliza o gerenciamento e controle das informações relacionadas aos recursos do FAT, 
especialmente no tocante a despesas, receitas e aplicações do Fundo.   

 

                                                      

8 Disponibilidades financeiras do FAT destinadas a programas de investimento voltados para a geração de 
emprego e renda 
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4. Inobservância ao princípio da segregação de funções e 
atuação de agente como Coordenador-Geral dos Recursos do 
FAT sem designação formal para tal. 

Em verificação ao rol de responsáveis incluído no Sistema e-Contas9 do TCU, observou-
se a nomeação/designação de um mesmo agente no mesmo intervalo temporal 
(01/01/2017 a 29/03/2017) para os cargos de Coordenador-Geral de Recursos do FAT e 
de Ordenador de Despesas do FAT. 

A situação acima foi confirmada por meio de consultas realizadas no Diário Oficial da 
União, conforme quadro abaixo: 

Quadro 2 - Portarias de nomeação, designação e exoneração do agente referenciado no 
presente achado 

Ato Função 

Portaria n° 1.404, DE 
09/12/2016 (DOU 
de 12/12/2016) 

Nomear para exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral de Recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração, da Secretaria-Executiva, código DAS 101.4, deste Ministério, ficando 
exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Portaria n° 1.584, DE 
30/12/2016 (DOU 
de 10/01/2017) 

Designar Ordenador de Despesas - Titular, responsável pelos atos necessários à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos consignados às 
Unidades Gestoras 380016,380916 e 400044 - Coordenação-Geral de Recursos do 
FAT - CGFAT. 

Portaria nº 510, DE 
12/04/2017 (DOU 
de 13/04/2017) 

Exonerar do cargo em comissão de Coordenador-Geral de Recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração, da Secretaria-Executiva, código DAS 101.4, deste Ministério, a contar 
de 31 de março de 2017. 

Fonte: Edições do Diário Oficial da União referenciadas na coluna “ato” do quadro 

Posto isso, mostra-se oportuno registrar excerto do Acórdão n° 5.615/2008-TCU-2ª 
Câmara, que define o princípio da segregação de funções: 

“1.7.1. [...] consiste na separação de funções de autorização, aprovação, 
execução, controle e contabilização das operações, evitando o acúmulo de 
funções por parte de um mesmo servidor.” 

Cabe também registrar que o Acórdão n° 3.031/2008-TCU-1ª Câmara estampa a 
impossibilidade de que “um mesmo servidor execute todas as etapas da despesa, [isto 
é] as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e 
contabilização. 

Quanto ao agente anteriormente mencionado, o mesmo esteve submetido, na prática, 
à sua própria supervisão, já que formalmente atuou como Coordenador-Geral de 
Recursos do FAT e Ordenador de Despesas. A título de ilustração conceitual, acerca da 

                                                      

9 O e-Contas é o sistema utilizado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal para fazer a 
prestação de contas anual ao Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao artigo 70 da Constituição 
Federal. 
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segregação de funções, cita-se a macro função do SIAFI nº 020315 (conformidade 
contábil), ressaltando: 

“8.1.1 a segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno 
administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de autorização, 
aprovação, execução, controle e contabilidade.” 

Ademais, quando se desmembram as funções no processo de execução das despesas 
públicas, espera-se, logicamente, que o ato posterior à tarefa ora executada seja 
analisado por outro servidor público distinto daquele que a efetuou, permitindo reduzir 
riscos de erros, amenizar riscos de não detecção de procedimentos incorretos, evitar 
desperdícios, possibilitar revisões e avaliações efetivas de atos. Tal providência 
representa, portanto, boa prática administrativa. 

Como possível consequência para o fato apresentado, destaca-se o impacto negativo da 
ausência de segregação de funções sobre a imparcialidade e transparência dos atos sob 
responsabilidade da CGFAT, o que expõe o Fundo de Amparo ao Trabalhador a riscos de 
gestão. 

Potencializa a situação ora apresentada o fato desse mesmo agente, apesar de ter sido 
exonerado na data de 31/03/2017 do cargo de Coordenador-Geral da CGFAT, 
aparentemente continuar atuando como tal, sem designação formal, ao longo de todo 
exercício 2017. 

À época, a função de Coordenador-Geral dos Recursos do FAT foi atribuída formalmente 
a outro servidor público, nomeado em 31/03/2017. Todavia, verificou-se que o agente 
desempenhava funções junto ao Gabinete do Ministro do Trabalho, não havendo 
evidências de sua atuação enquanto Coordenador-Geral da CGFAT. 

Verificou-se que o servidor sem designação formal se encontrava formalmente lotado 
na Coordenação-Geral de Gestão das Unidades Descentralizadas, da Assessoria Especial 
de Gestão Estratégica (DAS 101.4, GM/MTb) mas, na prática, continuava atuando como 
Coordenador-Geral de Recursos do FAT. Embora o servidor não fosse mais o 
Coordenador-Geral da CGFAT, e sequer estivesse lotado na referida Unidade, 
continuava formalmente designado como Ordenador de Despesas da CGFAT.  

Na sequência, pode ser verificado, em diversos documentos enviados à CGU ou 
publicados pelo Ministério do Trabalho, a apresentação do servidor informado no 
parágrafo anterior como Coordenador-Geral de Recursos do FAT, apesar de ter sido 
exonerado do cargo em 31/03/2017: 
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Figura 1 – E-mail enviado a CGU., datado de 30/11/2017, por meio do qual o agente 
referenciado no presente achado se identifica como Coordenador-Geral de Recursos do 
FAT. 

 

Fonte: Correio eletrônico institucional da CGU  

 

Figura 2 – Menção ao agente referenciado no presente achado como Coordenador-Geral 
da CGFAT em ata de reunião do Conselho Deliberativo do FAT 

 

Fonte: Ata da 145° Reunião Ordinária do CODEFAT, realizada em 13/12/2017 
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Figura 3 – Boletim de Informações Financeiras do FAT – 6° bimestre de 2017, com a 
indicação do agente referenciado no presente achado como Coordenador-Geral de 
Recursos do FAT. 

 

Fonte: Sítio do Ministério do Trabalho na internet, consultado em 08/11/2018. 

Verifica-se, portanto, que o agente público assumiu responsabilidades não abarcadas 
por suas competências legais, a exemplo das documentações supracitadas, o que 
potencializa os riscos ora relatados acerca da ausência de segregação de funções 
identificados na CGFAT.  

 

5. Divergência de entendimentos entre a Coordenação-Geral de 
Recursos do FAT – CGFAT e a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN acerca de regras contidas no manual SIAFI sobre a rotina de 
execução excepcional de Ordens Bancárias (D+0). 

Em 14/06/2018, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN encaminhou ofício a este 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU no qual relatava a 
situação de conflito existente entre os entendimentos daquela Secretaria e da 
Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT acerca da rotina de solicitação de 
execução de Ordens Bancárias no SIAFI, mais especificamente, sobre o procedimento de 
marcação D+0 – Ofício SEI n° 122/2018/CFORM/DIRCO/STN-MF.    
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No referido expediente encaminhado à CGU, foi relatado que o procedimento de 
liberação antecipada de recursos da Conta Única do Tesouro - CTU (marcação D+0), que 
se constitui modalidade excepcional de liberação antecipada de recursos da CTU e cujas 
hipóteses estão estabelecidas no Manual SIAFI - Macrofunção SIAFI 020305 – cuja 
excepcionalidade foi reforçada no exercício 2018 pelo Comunica SIAFI n° 2018/0577461, 
de 11/04/2018 –, foi solicitado 601 vezes no exercício de 2017 pela CGFAT, o que denota 
a sua aparente contradição com o pressuposto de utilização do mecanismo, qual seja, a 
necessidade excepcional de uma liberação antecipada de recurso do Tesouro. 

Foi informado, ainda, o envio, pela STN, de mensagem – Comunica SIAFI nº 
2018/0577461 – a todas as Unidades Gestoras do Poder Executivo Federal, incluindo a 
CGFAT, sobre o caráter excepcional das solicitações da marcação D+0 nas ordens 
bancárias no âmbito da União e a necessidade da respectiva fundamentação, bem como 
o envio à CGFAT do Ofício SEI n° 12/2018/GESFI/COFIN/SUPOF/STN-MF, de 16/03/2018, 
alertando os gestores da unidade sobre o “caráter não excepcional” das marcações D+0 
realizadas no exercício de 2017 pela UG e ainda sobre a necessidade de se proceder os 
devidos “ajustes dos procedimentos de emissão de ordens bancárias”. Em resposta a tais 
proposições, relata a STN, a CGFAT encaminhou o Ofício n° 373/2018-
CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 25/04/2018, no qual informou, dentre outros, que 
“continuaria pedindo o procedimento de marcação D+0”.   

Considerando a referida divergência de posicionamentos, a criticidade do tema e, 
principalmente, os riscos operacionais envolvidos, tanto em relação à ocorrência de 
problemas de programação de liberação de ordens bancárias no âmbito da Secretaria 
do Tesouro Nacional quanto de eventual inadimplência de obrigações do FAT oriunda 
de uma possível não liberação de recursos em D+0 pela STN, a CGU decidiu abordar o 
tema na presente auditoria anual de contas. 

Preliminarmente, buscou-se identificar as normas que regem o tema em seus aspectos 
gerais. Verificou-se a existência de normativos infralegais que tangenciam o assunto, 
como a Instrução Normativa STN nº 4/2004, que “consolida as instruções para 
movimentação e aplicação dos recursos financeiros da Conta Única do Tesouro Nacional, 
a abertura e manutenção de contas correntes bancárias e outras normas afetas à 
administração financeira dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal”. 
Entretanto, o único normativo identificado a tratar especificamente o tema 
(temporalidade do fluxo de liberação de ordens bancárias no âmbito da União) foi o 
Manual SIAFI, aprovado pela Instrução Normativa STN nº 5, de 06/11/1996, e 
modificado pela Portaria STN nº 833, de 16/12/2011. 

Nesse ponto cumpre esclarecer que, não obstante tratar-se de uma Portaria da 
Secretaria do Tesouro Nacional, seus efeitos irradiam-se e vinculam órgãos e entidades 
de toda Administração, uma vez que a relatada norma se refere à padronização de 
conceitos, normas e procedimentos relativos à contabilidade e execução orçamentária, 
financeira e patrimonial da União, dos atos e fatos da Administração Pública Federal e 
às operações realizadas por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI. 

Nesse contexto, vale ainda destacar que tal competência regulamentar da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN, como Órgão Central dos Sistemas de Administração Financeira 
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Federal e de Contabilidade Federal, encontra-se insculpida no artigo 32, inciso VI, do 
Decreto nº 9.003/2017. 

“Art. 32 À Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central dos Sistemas de 
Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal, compete: 

[...] 

VII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária 
e financeira, e promover o acompanhamento, a sistematização e a 
padronização da execução da despesa pública; 

[...]” 

 
Assim, considerando a efetiva competência da STN para regulamentar a matéria no 
âmbito da Administração Pública Federal, passou-se à identificação do conteúdo 
normativo contido no Manual SIAFI que trata nomeadamente o tema; mais 
especificamente, no tópico denominado “Macrofunção 020305 – Conta Única do 
Tesouro Nacional”.  

O referido regramento, embora não apresente de modo claro as premissas que ensejam 
autorizações de pagamentos a expensas da CTU no mesmo dia de emissão das ordens 
bancárias (D+0), apresenta alguns exemplos de situações que ensejam tal 
procedimento, como solicitações para folha de pagamentos, compra de medicamentos 
em virtude de decisão judicial, e liberações em virtude da ausência de assinatura 
tempestiva das ordens bancárias pelos gestores, o que faz pressupor o seu caráter de 
excepcionalidade.  

Realizados os esclarecimentos iniciais necessários à análise da questão, a CGU indagou 
à CGFAT, por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 201800915/001, qual a 
justificativa para a adoção de uma rotina de pedidos à STN de marcação D+0 como se 
fosse o padrão normal de requisições da unidade, ocasionando 601 pedidos em tais 
moldes somente no exercício de 2017. 

Em resposta ao questionamento, a CGFAT asseverou, por intermédio do Ofício nº 
403/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 17/11/2018, que tal procedimento propiciaria um 
“aumento da eficiência na aplicação de recursos públicos”, haja vista que, com tal 
liberação antecipada, “o FAT ganhava um dia na aplicação dos recursos”. Ressaltou 
ainda que tal procedimento se daria em função da adoção de uma gestão mais eficiente, 
que buscava “manter a realização de despesas em volume de recursos próximos da 
efetiva necessidade de pagamento dos benefícios, mantendo saldos mínimos, com 
pequena margem de segurança [...]”.         

Interessante notar que esse é também o mote da argumentação, no plano material, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, que enfatizou em seu Ofício SEI n° 12/2018/GESFI/ 
COFIN/SUPOF/STN-MF, de 16/03/2018, endereçado à CGFAT, que “o procedimento do 
FAT de solicitar o saque da Conta Única no dia da emissão da OB (D+0) resulta na 
redução da remuneração das disponibilidades da União de, aproximadamente, R$ 30 
milhões por ano, conforme dados de 2017”. 
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Assim, é imperioso destacar que ambas as partes agem com diligência, cada qual sob 
sua óptica de gestão, no que se refere à gestão das disponibilidades sob sua 
responsabilidade, ao quererem capitalizar a remuneração proporcional de um dia dos 
recursos a serem transferidos entre CTU e FAT, seja sob o prisma da preservação do 
patrimônio do Tesouro, seja do Fundo de Amparo do Trabalhador. 

Não obstante, no plano normativo, assiste razão à Secretaria do Tesouro Nacional, haja 
vista que as solicitações de marcações D+0 realizadas no exercício de 2017 pela CGFAT 
prescindiam dos requisitos de excepcionalidade necessários ao deferimento de tal 
procedimento diferenciado de marcação.  

Nesse sentido, os ofícios outrora encaminhados pela STN à CGFAT, bem como a 
mensagem “Comunica SIAFI n° 2018/0577461”, se apresentam com expedientes aptos 
a comprovar a ciência da Coordenação-Geral de Recurso do FAT acerca do desacerto de 
seus pedidos de marcação de D+0 nas ordens bancárias do Fundo.  

Em que pesem os já relatados pedidos de marcação excepcional sem o devido suporte 
fático realizados pela CGFAT no exercício 2017 à STN, ressalta-se que o novo 
entendimento da Coordenação do FAT no presente exercício parece convergir para o 
entendimento defendido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Conforme disposto em 
resposta apresentada à CGU no já mencionado expediente Ofício CGFAT nº 403/2018, a 
CGFAT demonstra ter conhecimento acerca da excepcionalidade das referidas 
solicitações de marcação D+0, bem como concorda com o entendimento esposado pela 
STN, ao se comprometer a pautar-se pela excepcionalidade do procedimento, conforme 
se depreende da leitura do último parágrafo da citada resposta à CGU, reproduzido in 
verbis:  

“No exercício de 2018 a STN solicitou à CGFAT evitar solicitar liberação em D+0, 
ação que adotou como regra geral. A exceção fica para os casos fortuitos, 
gerados pela assimetria de informações dos agentes financeiros, que, em casos 
extraordinários, se encontram diante das necessidades de atendimento de 
demandas não previstas”. (Original sem grifo) 

Na manifestação da CGFAT ao relatório preliminar de auditoria, apresentou-se a 
argumentação de que, ao contrário do afirmado pela CGU, “não houve divergência de 
entendimentos entre a CGFAT e a STN sobre a rotina de execução excepcional de Ordens 
Bancárias (D+0) [...]”. 

Não obstante, foram consignadas no Anexo I do presente relatório as análises sobre o 
tema – demonstrando as contradições da argumentação ora apresentadas pela CGFAT 
– e diversas evidências de que a Coordenação, no exercício de 2017, manteve uma 
postura de confronto em relação aos entendimentos esposados pela STN no que se 
refere à rotina excepcional de solicitação de execução de Ordens Bancárias de marcação 
D+0. Os riscos oriundos de tal postura da CGFAT ensejaram, inclusive, a solicitação, pela 
STN, da participação da CGU no processo, na tentativa de mediação do imbróglio ora 
relatado.    
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6. Pagamentos irregulares realizados a título de restituição de 
Contribuição Sindical, às expensas da Conta Especial Emprego e 
Salário – CEES do FAT, cuja supervisão é de competência da 
CGFAT. 

No exercício de 2017, a CGU realizou auditoria com vistas a avaliar aspectos gerenciais, 
rotinas, normas e controles internos adotados pelo Ministério do Trabalho em relação 
ao processo de “Restituição da Contribuição Sindical Urbana – CSU”, especialmente 
quanto ao cumprimento dos requisitos legais exigidos para liberação de recursos, à 
regularidade dos valores restituídos e ao efetivo direito das entidades sindicais que 
tiveram restituições autorizadas.  

O pagamento das referidas restituições é realizado com recursos que compõem o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, alocados na Conta Especial Emprego e Salário – CEES. 
As áreas do MTb atualmente envolvidas no processo de restituição das Contribuições 
Sindicais Urbanas são: as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTE 
nos Estados da Federação; a Secretaria de Relações do Trabalho – SRT e a Coordenação 
Geral de Recursos do FAT – CGFAT. 

A partir das avaliações realizadas, concluiu-se que o macroprocesso de “restituição da 
contribuição sindical" apresentava fragilidades e criticidades sob diversas perspectivas, 
que expunham os processos de restituição a riscos materiais e financeiros. Com vistas a 
mitigar tais fragilidades estruturais, foi recomendado que o Ministério do Trabalho 
atualizasse a Portaria nº 3.397/78, com os respectivos aprimoramentos propostos pela 
CGU.  

Além disso, a partir de exames específicos realizados em uma amostra de processos de 
restituição, foram observados em três desses processos fatos que apontaram para uma 
possível prática de ilícitos no âmbito do Ministério do Trabalho, dois deles, inclusive, 
envolvendo potencial prejuízo da ordem de R$ 4 milhões de reais. Tais situações foram 
verificadas no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Goiás – 
SRTb/GO, que atuou nos dois referidos processos de pedido de restituição de 
contribuição sindical urbana sem competência legal para tal, proporcionando 
restituições irregulares, a expensas do FAT, num total R$ 3.800.499,45.     

Considerando a gravidade da situação, foi recomendado que o Ministério adotasse 
providências para apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa aos fatos 
inquinados de irregularidade, com o respectivo ressarcimento ao erário. Os resultados 
detalhados das referenciadas análises foram consubstanciados no Relatório 201701834 
(Anexo II), publicado no primeiro semestre do exercício de 201810.  

Considerando a relevância do tema e, principalmente, a fonte dos recursos utilizados na 
prática de tais restituições irregulares, qual seja, o Fundo de Amparo ao Trabalhador – 
FAT, mais especificamente, a Conta Especial Emprego e Salário – CEES, cuja supervisão 

                                                      

10  Relatório também disponível no endereço eletrônico https://auditoria.cgu.gov.br/download/ 
10886.pdf.  
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técnica11 no âmbito do Ministério do Trabalho é da Coordenação-Geral de Recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - CGFAT, esse registro tem por objetivo demonstrar a 
criticidade do processo no âmbito da referida Unidade Gestora. 

Nesse contexto, cumpre inicialmente destacar que a participação da CGFAT no processo 
de restituição de tais recursos, oriundos de potencial direito de devolução de 
contribuições sindicais recolhidas indevidamente, está regulada pela Portaria MTb nº 
3.397/1978, em seu item 1.8:  

“1.8 A Secretaria-Geral, através da Secretaria de Orçamento e Finanças, 
autorizará a Agência Central da Filial da Caixa Econômica Federal de Brasília, a 
creditar na conta bancária do requerente a importância que lhe for devida, à 
débito da conta 0002.031.26000000/1 – Conta Especial Emprego e Salário.”12 

O referido relatório de auditoria, após processo dialético envolvendo todas as áreas 
participantes do processo de restituição de contribuições sindicais, concluiu que as 
atribuições atualizadas da CGFAT em tal procedimento seriam apenas de “proceder o 
levantamento dos valores a serem ressarcidos”. Não obstante, concluiu que uma das 
fragilidades da Portaria nº 3.397/78 era, exatamente, “a ausência de definição para que 
a Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT faça a reanálise da 
existência do direito creditório nos pedidos de restituição da CSU, como forma de 
convalidar e conferir maior segurança nos pagamentos autorizados”. Em outras 
palavras, identificou-se que as análises regulares desenvolvidas pela CGFAT eram 
meramente formais, não sendo aptas a coibir qualquer tipo de fraude potencialmente 
perpetrada nos pedidos de restituição das contribuições sindicais. 

Ademais, realizaram-se exames sobre os controles internos adotados pela CGFAT no que 
concerne à sua participação no referido processo de restituição. Tais análises 
constataram a ausência de um sistema específico de controle para análise dos pedidos 
de pagamento das restituições, sendo utilizado para análise apenas um “banco de dados 
do tipo Access”. Tais exames evidenciaram fragilidades e riscos relacionados à “perda 

                                                      

11  A competência da CGFAT para supervisionar o acompanhamento da CEES encontra-se disposta no 
artigo 67 do “Regimento Interno dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do 
Trabalho e específicos singulares do Ministério do Trabalho”, aprovado pela Portaria nº 1.153, de 
30/10/2017, in verbis: 
“Art. 67 - À Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador compete: 
[...] 
XIII - supervisionar o acompanhamento da movimentação financeira da Conta Especial Emprego e Salário 
- CEES.” 
A competência de tal supervisão até a data de publicação da Portaria nº 1.153, de 30/10/2017, era de 
uma divisão da CGFAT denominada “Divisão de Execução Financeira”, conforme estabelecido no artigo 
73, inciso III, do ora vigente Regimento Interno do MTE, aprovado pela Portaria MTE nº 483, de 
15/09/2004, in verbis:  
“Art. 73. À Divisão de Execução Financeira compete: 
[...] 
III - controlar a movimentação da Conta Especial de Emprego e Salário - CEES, bem como das Contas 
Suprimento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial PIS/PASEP existentes nos agentes pagadores 
desses benefícios;” 
12 A partir de uma leitura contextualizada e atualizada da referida norma considera-se que a “Secretaria-
Geral" se tornou a Secretaria Executiva/MTb e a "Secretaria de Orçamento e Finanças", para efeitos de 
restituição da CEES, a CGFAT/MTb. Esse é o entendimento do próprio Ministério do Trabalho. 
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de informações do banco de dados”, à “multiplicidade de pagamentos de restituição”, 
à “baixa produtividade no cruzamento de dados e geração de relatórios gerenciais”, e à 
“ausência de transparência”. Nesse contexto, o relatório concluiu que “o ferramental 
para análise dos processos utilizados pela CGFAT é rudimentar, não automatizado e 
sujeito a erros”.  
Urge salientar que, mesmo não sendo atualmente competência da CGFAT a realização 
de conferência dos direitos creditórios tidos como “certos” pelas SRTE, uma das 
recomendações do referido Relatório 201701834 diz respeito à nova conferência, 
centralizada no MTb, dos processos encaminhados pelas unidades estaduais, haja vista 
a disparidade de entendimentos verificada no curso da citada auditoria, podendo gerar 
passivos expressivos, baseados em pressupostos equivocados e direitos inexistentes, ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador.      

Conforme apontado no item 1.2.2 do supramencionado Relatório 201701834, a inclusão 
de consultas básicas no processo de verificação dos direitos creditórios, a exemplo de 
consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais para validar a filiação entre a 
entidade requerente e as entidades citadas no pedido, poderia ter evitado o pagamento 
de milhões de reais, às expensas do FAT (CEES), a entidades que não detinham o direito 
de restituição.   
Nesse contexto, embora à época haja sido encaminhada à CGU, por intermédio da Nota 
Informativa CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, “minuta de portaria que altera o fluxo de 
restituição da contribuição sindical no âmbito do MTb” na qual constavam novas regras 
de controle no processo de verificação da existência do direito creditório do requerente 
e a respectiva obrigatoriedade de manifestação da CGFAT, a expedição do referido 
normativo não foi confirmada até a conclusão do presente relatório. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

1 - Estabelecer rotinas de acompanhamento - com pontos de controle ao longo do 

exercício - que permitam ao CODEFAT verificar o desenvolvimento dos programas 

finalísticos custeados com recursos do FAT, a exemplo da verificação do cumprimento 

dos critérios de distribuição de recursos aprovados pelo Conselho e outras verificações 

pertinentes. 

Achado n° 1 

 

2 - Incluir em seu Regimento Interno a previsão da competência do CODEFAT para 

deliberar sobre as propostas de alteração orçamentária do FAT. 

Achado n° 2 

 

3 - Instituir sistemática voltada para os processos de alteração orçamentária do FAT, 

com a previsão de rotinas e procedimentos a serem realizados previamente à 

deliberação do CODEFAT sobre as modificações propostas no orçamento. 

Achado n° 2 

 

4 – Apresentar à Secretaria-Executiva do MTb os fatos ocorridos em 2017, relacionados 

ao processo de alteração orçamentária no âmbito do FAT, de forma a subsidiar eventual 

apuração de responsabilidade dos agentes que exerceram de modo irregular as 

competências do CODEFAT. 

Achado n° 2 

 

5 – Garantir a observância ao princípio da segregação de funções nas nomeações e 

designações de atribuição no âmbito da CGFAT. 

Achado n° 4 
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CONCLUSÃO 
A partir dos exames realizados, foram identificadas falhas e impropriedades nos 
controles relacionados à gestão financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a cargo 
da CGFAT, bem como falhas e irregularidades no que diz respeito às atividades de gestão 
do FAT, a cargo do seu Conselho Deliberativo, a partir da atuação indevida da Secretaria 
de Políticas Públicas de Emprego. 

No tocante à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, constatou-
se conformidade entre os resultados financeiros apresentados no Relatório de Gestão 
da Unidade e os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis e nas Notas 
Explicativas do FAT elaboradas pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade – CGOFC do MTb. 

Por sua vez, em relação à atuação do CODEFAT, os exames apontaram fragilidade no 
acompanhamento efetuado junto às ações orçamentárias 20Z1 (Qualificação Social e 
Profissional de Trabalhadores) e 20JT (Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede 
SINE). Constatou-se que a atuação do Conselho não foi suficiente para impedir a 
ocorrência de irregularidades, por parte da SPPE, na gestão dos recursos do FAT no 
exercício 2017.  

Em relação ao Programa QUALIFICA BRASIL, custeado pela Ação 20Z1, foram 
constatadas irregularidades na distribuição dos recursos entre as diferentes unidades 
da federação, haja vista a inobservância aos critérios estabelecidos na Resolução 
CODEFAT n° 783/2017. Quanto ao Sistema Nacional de Emprego – SINE, suportado pela 
Ação 20JT, verificou-se que os empenhos realizados pela SPPE junto aos convênios 
vigentes no âmbito do SINE, em 2017, foram efetuados em desacordo com os critérios 
de distribuição de recursos definidos pela Resolução CODEFAT n° 721/2013. Tais 
ocorrências, causadas principalmente pela adoção de procedimentos irregulares por 
parte da SPPE, e que resultaram em tratamento anti-isonômico entre parceiros, 
poderiam ser evitadas, ou ao menos mitigadas, a partir de uma atuação efetiva do 
CODEFAT no curso da execução dos programas, em especial devido à relevância das 
ações e da regulamentação dos programas emanada pelo próprio Colegiado. 

Ademais, no que concerne à realização das atividades específicas de aprovação e de 
alteração orçamentárias por parte do CODEFAT, conforme previsão legal estabelecida 
no inciso IV, artigo 19, da Lei nº 7.998/1990, constatou-se a omissão do Conselho no 
exercício de suas obrigações ao não se manifestar acerca das alterações orçamentárias 
ocorridas em 2017 no âmbito do FAT. Paralelamente, constatou-se que a SPPE, de forma 
ilegal, agiu além das suas competências regulares, usurpando competências legais do 
CODEFAT no que se refere ao processo de alteração orçamentária do FAT. A 
consequência de tais práticas é a exposição do patrimônio do Fundo a riscos de difícil 
mensuração, haja vista a possibilidade de desfiguração do orçamento do FAT – com o 
desvirtuamento de suas aplicações – à revelia das decisões originalmente tomadas pelo 
Colegiado. Essa alteração orçamentária conduzida pela SPPE propiciou a ocorrência de 
gestão irregular no âmbito da ação orçamentária 4741 – Sistema de Integração das 
Ações de Emprego, Trabalho e Renda, conforme detalhada no “Item 2” do presente 
relatório. 
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Considerando que a situação de não-atuação do CODEFAT na deliberação das  
alterações orçamentárias realizadas ao orçamento do FAT durante o ano perpassam o 
exercício de 2017, retroagindo a exercícios anteriores, é urgente a implantação de 
rotinas que garantam a efetiva atuação do Conselho nesse processo, de modo a garantir 
a escorreita aplicação dos recursos do Fundo no decorrer de todo ano e não apenas no 
início de cada exercício – com a aprovação da proposta orçamentária do FAT pelo 
Conselho –, de modo a garantir o cumprimento da Lei nº 7.998/1990 e, sobretudo, 
preservar os interesses do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

No que diz respeito à avaliação realizada sobre a implementação do SIGFAT, sistema 
concebido para auxiliar e conferir maior segurança à gestão dos recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, constatou-se que a despeito das tratativas verificadas em 2017 
no sentido de viabilizar a conclusão e disponibilização do sistema, cuja previsão inicial 
de implementação era em dezembro de 2003, nenhum avanço foi observado ao longo 
do exercício, de forma que o SIGFAT permanece sem condições de utilização.   

Adicionalmente, outras avaliações foram realizadas pela CGU no presente trabalho, a 
partir de uma das quais constatou-se que um mesmo agente esteve designado, em 
2017, para os cargos de Coordenador-Geral de Recursos do FAT e de Ordenador de 
Despesas do FAT durante os primeiros meses do exercício, configurando inobservância 
ao princípio administrativo da segregação de funções. Ademais, constatou-se que tal 
agente permaneceu atuando como Coordenador-Geral de Recursos do FAT ao longo de 
2017, mesmo após sua exoneração do cargo, potencializando os riscos ora relatados 
acerca da ausência de segregação de funções.  

Adicionalmente, quanto à avaliação realizada sobre o processo de restituição de 
Contribuição Sindical Urbana, consubstanciada no Relatório 201701834, verificou-se a 
existência de lacunas de controle no fluxo de solicitação e autorização das restituições, 
o que contribuiu para a ocorrência de pagamentos autorizados indevidamente em 2017, 
ocasionando prejuízos de ao menos R$ 3.800.499,45 ao FAT. Considerando a definição 
da CGFAT como unidade supervisora da movimentação financeira da Conta Especial 
Emprego e Salário – CEES, constata-se que a realização de consultas e validações 
adicionais por parte da referida Coordenação-Geral reduziriam o risco de ocorrência de 
restituições indevidas. 

Por fim, cumpre destacar a existência de divergências de entendimentos, no exercício 
de 2017, entre a Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT e a Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN acerca de regras contidas no manual SIAFI sobre a rotina de 
execução excepcional de Ordens Bancárias. No entanto, de acordo com informação da 
referida Coordenação-Geral, a situação teria sido equacionada a partir do segundo 
semestre de 2018, quando passou a adotar, como regra geral, procedimento de acordo 
com as orientações da STN e do manual SIAFI. 

Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que a gestão do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador carece de aprimoramento, tanto no que diz respeito à gestão efetuada pela 
CGFAT quanto em relação à atuação do CODEFAT enquanto gestor do Fundo.  

As falhas de controle identificadas na presente auditoria representam risco de prejuízo 
à boa gestão dos recursos do FAT. Ademais, as avaliações apontaram que muitos desses 
riscos se materializaram em decorrência de irregularidades relacionadas à atuação da 
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Secretaria de Políticas Públicas de Emprego em 2017, o que evidenciou o nível de 
exposição do Fundo de Amparo ao Trabalhador à atuação irregular de terceiros na 
gestão de seus recursos. 

Assim, cumpre à Unidade, a partir dos resultados aqui apresentados, promover o 

aprimoramento da gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, propiciando a adoção 

de controles e condutas que garantam a regularidade e a efetividade na utilização dos 

recursos do FAT.  
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA. 
Achado 1 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Após apresentação da versão preliminar deste relatório e da realização da reunião de 
busca conjunta de soluções, foi encaminhada, via Ofício n° 342/SE-MTb, de 29/11/2018, 
a Nota Informativa n° 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 29/11/2018, contendo as 
seguintes ponderações: 

“Em referência ao Achado nº 1, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – 
SPPE/MTb, por meio da Nota Informativa nº 925/2018 – GAB/SPPE/MTb, de 
23/11/2018, cópia anexa, registrou que, a partir do exercício de 2019, irá 
elaborar boletim periódico sobre os atos e fatos relativos à execução dos 
programas e ações custeados com recursos do FAT, adicionalmente aos 
informativos existentes. 

Assim, a SPPE/MTb está de acordo com a Recomendação “1” do Relatório 
Preliminar de Auditoria.”. 

Análise da Equipe de Auditoria: 

Em sua manifestação, a Unidade informa providências a serem adotadas a partir do 
exercício 2019 com vistas a mitigar as falhas apontadas no Achado 1. A efetiva 
implementação de providências será monitorada pela CGU. 

Achado 2 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por intermédio do Ofício n° 403/2018-CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 17/09/2018, a Unidade 
assim se manifestou sobre o achado: 

“O CODEFAT aprova o orçamento anual do FAT e o envia à Secretaria de 
Orçamento Federal para compor a Proposta de Orçamento Geral da União. 
Entretanto, a cada exercício, a proposta enviada sofre alterações e, de forma 
geral, tem seus valores reduzidos, especialmente quanto às ações de políticas 
ativas do Fundo, com destaque para as ações de qualificação profissional e de 
intermediação de mão de obra. 

No exercício de 2017 o CODEFAT aprovou orçamento no valor de R$ 75.414,1 
milhões, e recebeu autorização na LOA para executar despesas o valor de R$ 
74.629.3 milhões, com reduções percentualmente mais significativas nas ações 
de qualificação profissional e de Intermediação de mão de obra. Durante o 
exercício o orçamento sofreu várias alterações, com destaque para o aumento 
de recursos destinado às ações de pagamentos do seguro-desemprego e do 
abono salarial (R$ 2.562,5 milhões, 4,5% do autorizado na LOA) e para as 
reduções de recursos destinados ao custeio das ações de qualificação 
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profissional e de intermediação de mão de obra (R$ 91,65 milhões, 47,8% do 
autorizado na LOA).” 

Adicionalmente, a Unidade encaminhou o Ofício n° 406/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, 
de 26/11/2018, informando acerca da participação do CODEFAT na formulação e 
alteração do orçamento do Fundo: 

“Em atendimento à solicitação da CGFAT a Coordenação-Geral de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade — CGOFC/SOAD/SE/MTb, unidade que tem a 
atribuição de apreciar as solicitações de alterações orçamentárias sob os 
aspectos legais, de planejamento, de programas e execução orçamentária; e 
de manifestar-se quanto às solicitações de créditos adicionais das unidades 
gestoras, informou que não há participação do CODEFAT nas formulações e 
aprovações de alterações orçamentárias do FAT. 

Quando da necessidade de alterações orçamentárias, seguindo as orientações 
da Secretaria de Orçamento Federal — SOF (vigente a Portaria no 

1.428/SOF/MP, de 05/02/2018), as unidades executoras de ações 
programáticas do MTb encaminham propostas de alterações à Subsecretaria 
de Orçamento e Administração do MTb — SOAD/SE, com justificativas das 
solicitações assinados pelos titulares das unidades. A CGOFC/SOAD analisa a 
demanda e emite, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP 
do MP, formulário com dados necessários à apreciação do pleito, apresentando 
quadro resumo do pedido, com detalhamentos das naturezas de despesas e das 
fontes de recursos. 

Em relação à Lei no 13.526/2017, segue, em anexo, a solicitação de alterações 
orçamentárias da SPPE/MTb e o respectivo formulário do SIOP”. 

Posteriormente, após apresentação da versão preliminar do Relatório 201800915 e da 
realização da reunião de busca conjunta de soluções, foi encaminhada, via Ofício n° 
342/SE-MTb, de 29/11/2018, a Nota Informativa n° 06/2018-SOAD, de 29/11/2018, 
contendo as seguintes ponderações: 

“A presente nota trata da necessidade de manifestação desta Subsecretaria 
quanto ao achado de auditoria n° 2 do Relatório Preliminar de Auditoria de 
Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT — Exercício de 2017, do 
qual decorreram três recomendações pela CGU. 

O entendimento apresentado pela CGU leva à conclusão de que houve 
"omissão do CODEFAT no seu dever legal de deliberar acerca das propostas de 
alterações ao orçamento do FAT, em descumprimento à obrigação 
expressamente prevista no artigo 19, IV, da Lei n o 7.998, de 11/01/1990"  

A CGU apontou que, ao longo do exercício de 2017 ocorreram diversas 
alterações orçamentárias envolvendo recursos do FAT, não tendo verificado 
em nenhum momento do processo a participação do CODEFAT na deliberação 
de tais readequações orçamentárias. 

A Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade foi instada a se 
manifestar, emitindo a Nota Informativa no 213/CGOFC/SOAD/SE/MTb, cópia 
anexa, com a qual concordamos. 
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Salvo outro juízo, e com a devida vênia, entendemos ter havido uma indevida 
interpretação do dispositivo legal que disciplina a matéria. Na Reunião de 
Busca Conjunta de Soluções, ocorrida em 22/11/2018, apresentamos o 
entendimento do MTb divergente ao da equipe de auditoria, todavia, não 
houve concordância entre as partes, pelo que passamos a defender nosso 
entendimento nas manifestações finais. 

Inicialmente, transcrevemos o dispositivo legal: 

“Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias: 

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações;" (grifo 
nosso)” 

Nota-se claramente que a competência do CODEFAT se limita a elaborar a 
proposta orçamentária do FAT, bem como as alterações dessa proposta 
orçamentária. A Lei 7.998/1990 não faz qualquer menção a necessidade de o 
CODEFAT se manifestar a respeito de alteração no orçamento aprovado via Lei 
Orçamentária Anual, mas, tão-somente a alteração na proposta 
orçamentária. 

Nesse ponto é que entendemos ter havido a interpretação indevida. A lei se 
refere a alterações da proposta orçamentária, enquanto que a manifestação 
da CGU considera ter havido "omissão do CODEFAT no seu dever legal de 
deliberar acerca das propostas de alterações ao orçamento do FAT" (grifo 
nosso). 

Pela leitura do dispositivo legal já transcrito no parágrafo 6, inexiste qualquer 
dever legal de o CODEFAT deliberar acerca de alterações no orçamento, o qual 
é aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

E oportuno esclarecer a diferença entre proposta orçamentária e orçamento, 
exemplificando a rotina orçamentária do MTb. 

No âmbito dos recursos do FAT, a proposta orçamentária para o exercício de 
2017 foi previamente deliberada pelo CODEFAT, tendo sido aprovada por meio 
da Resolução no 767, de 29/06/2016, no estrito cumprimento do que dispõe o 
artigo 19, inciso IV da Lei n° 7.998/1990. 

A proposta aprovada foi encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal, 
passando a compor a Proposta de Orçamento Geral da União, a qual 
materializa o Projeto de Lei Orçamentária - PLOA, encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional. A partir desse momento entendemos que 
não faz mais sentido se falar em proposta orçamentária do FAT, tendo em vista 
essa foi englobada pela Proposta de Orçamento Geral da União, sobre a qual 
o CODEFAT não possui qualquer competência legal. 

Depois de aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Presidente da República 
e publicada na imprensa oficial, converte-se na lei orçamentária anual, não 
havendo mais que se falar em Proposta de Orçamento Geral da União (PLOA), 
mas em orçamento propriamente dito (LOA). 
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Qualquer alteração realizada no orçamento não possui nenhuma relação com 
a proposta orçamentária a que se refere a Lei no 7.998/1990, não sendo 
possível aplicar o artigo 19, inciso IV. 

Para esse tipo de alteração, seguimos às disposições contidas nos normativos 
da Secretaria do Orçamento Federal, a exemplo do que dispõe a Portaria no 
1.428, de 5 de fevereiro de 2018, a qual estabelece procedimentos e prazos 
para solicitação de alterações orçamentárias, no exercício de 2018, e dá outras 
providências. 

Reconhecemos integralmente que existe a premente necessidade de o 
CODEFAT acompanhar a execução do orçamento do FAT de forma mais 
eficiente, minimizando riscos de aplicação indevida ou que não atenda às 
finalidades do Fundo. Todavia, não há aparato legal para exigir que o 
CODEFAT se manifeste nos processos de alterações orçamentárias do FAT. 

E é com base nesse entendimento que são realizadas diversas alterações 
orçamentárias ao longo do exercício financeiro, tanto a pedido da Unidade 
Responsável pelo orçamento no âmbito do MTb, quanto pelo próprio Governo 
Federal para, em situações emergenciais ou urgentes, cobrir despesas 
obrigatórias em situações de saldo insuficientes ou cancelamento de dotações 
do FAT para abertura de crédito para o Tesouro, sem que haja qualquer 
consulta ao CODEFAT. 

Nesse sentido, reiteramos nosso entendimento de que a conduta de alteração 
do orçamento do FAT não carece de deliberação prévia do CODEFAT, não 
tendo havido omissão por parte do Conselho. 

Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, as recomendações 2, 3 e 4 do 
Relatório Preliminar de Auditoria de Contas do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT – Exercício de 2017 padecem, com todas as vênias, de 
equívoco no entendimento da equipe de auditoria. 

Por todo o exposto, propomos o encaminhamento da presente nota dentre os 
documentos que compõem a manifestação final desta Pasta, na busca de 
sensibilizar a CGU no sentido de que nosso entendimento se mostra razoável e 
amparado no arcabouço normativo que rege a matéria. 

Ademais, sugerimos, diante dos pontos aqui destacados, que a Consultoria 
Jurídica seja instada a se manifestar especialmente sobre a seguinte dúvida 
jurídica: 

a) O entendimento apresentado e adotado pelo MTb com base no artigo 19, 
inciso IV da Lei no 7.998/1990, de submeter ao CODEFAT apenas a 
proposta orçamentária do FAT e suas alterações (da proposta) constitui 
alguma ilegalidade?” 

Análise da Equipe de Auditoria: 

A partir do cotejamento realizado entre a análise consignada no Achado 2 do Relatório 
Preliminar de Auditoria nº 201800915 e as informações apresentadas pela Secretaria-
Executiva do MTb por intermédio do Ofício n° 342/SE-MTb, de 29/11/2018, e da Nota 
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Informativa n° 06/2018-SOAD, de 29/11/2018 – ambos encaminhados em resposta ao 
Achado 2 do referido Relatório –, entende-se realmente se tratar de questão relativa à 
escorreita interpretação, e consequente aplicação, do inciso IV do artigo 19 da Lei nº 
7.998/1990. 

Dada a perspectiva hermenêutica da questão, mostra-se necessária a realização de 
breve excurso antes de adentrar à análise da divergência interpretativa propriamente 
dita. Sobre a temática da significação das normas positivas no âmbito do Direito é 
reservada especial atenção ao estudo dos modos de interpretação factíveis nos 
ordenamentos, mais especificamente, a partir de ideias desenvolvidas no campo do 
conhecimento jurídico denominado “hermenêutica jurídica”.  

Nessa esteira, embora a doutrina majoritária mencione três modos de interpretação da 
norma jurídica – quanto às “fontes”, quanto aos “meios” (ou sistemas) e quanto aos 
“resultados” –, entende-se que, para o caso ora analisado, a interpretação quanto aos 
meios seja a mais adequada para guiar a presente análise, haja vista que tal 
interpretação busca trazer à luz o melhor sentido da norma positivada, avaliada a partir 
de determinados sistemas interpretativos. Nesse sentido, a análise da intepretação de 
determinado dispositivo legal, como o ora controverso inciso IV do artigo 19 da Lei nº 
7.998/1990, pode ser realizada a partir de exegeses “gramatical”, “lógica”, 
“sistemática”, “histórica”, “teleológica” e/ou “conforme” (a Constituição). 
Apresentadas tais considerações preliminares, segue análise específica do dispositivo 
legal ora mencionado.  

Preliminarmente, urge destacar que a argumentação disposta na Nota Informativa nº 
213/CGOFC/SOAD/SE/MTb, ratificada pelo Ofício n° 342/SE-MTb, ambos datados de 
29/11/2018, é coerente no que diz respeito à escorreita aplicação de definições 
vocabulares técnico-orçamentárias para a leitura do dispositivo ora questionado da Lei 
nº 7.998/1990. 

Conforme transcrito nesse anexo, são apresentadas diversas alegações factíveis, no 
plano formal, para contrapor as conclusões expostas pela equipe de auditoria da CGU 
no Relatório Preliminar 201800915. Não obstante, o mote de toda a fundamentação 
externada é balizado na ideia de que a interpretação realizada pela CGU do inciso IV, 
artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11/01/1990 foi indevida. Nesse sentido, cumpre reproduzir 
o trecho que constitui o cerne do referido raciocínio do MTb, contido na já mencionada 
Nota Informativa nº 213/CGOFC/SOAD/SE/MTb: 

“5. Salvo outro juízo, e com a devida vênia, entendemos ter havido uma 
indevida interpretação do dispositivo legal que disciplina a matéria. Na 
Reunião de Busca Conjunta de Soluções, ocorrida em 22/11/2018, 
apresentamos o entendimento do MTb divergente ao da equipe de auditoria, 
todavia, não houve concordância entre as partes, pelo que passamos a 
defender nosso entendimento nas manifestações finais. 

6. Inicialmente, transcrevemos o dispositivo legal: 

‘Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias: 

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações;" (grifo 
nosso)’ 
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7. Nota-se claramente que a competência do CODEFAT se limita a elaborar a 
proposta orçamentária do FAT, bem como as alterações dessa proposta 
orçamentária. A Lei 7.998/1990 não faz qualquer menção a necessidade de o 
CODEFAT se manifestar a respeito de alteração no orçamento aprovado via Lei 
Orçamentária Anual, mas, tão-somente a alteração na proposta 
orçamentária. 

8. Nesse ponto é que entendemos ter havido a interpretação indevida. A lei se 
refere a alterações da proposta orçamentária, enquanto que a manifestação 
da CGU considera ter havido "omissão do CODEFAT no seu dever legal de 
deliberar acerca das propostas de alterações ao orçamento do FAT" (grifo 
nosso). 

9. Pela leitura do dispositivo legal já transcrito no parágrafo 6, inexiste 
qualquer dever legal de o CODEFAT deliberar acerca de alterações no 
orçamento, o qual é aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 
Chefe do Poder Executivo.” 

Conforme se depreende da leitura do excerto supra, o pilar da argumentação do MTb 
sustenta que a aparente incorreção interpretativa da CGU sobre o dispositivo legal em 
análise estaria calcada na confusão realizada acerca da acepção da expressão “proposta 
orçamentária”, contida no inciso IV, artigo 19, do referido dispositivo legal. 

A partir de uma interpretação iminentemente gramatical/literal do dispositivo supra 
outorgar-se-ia plena razão à argumentação propugnada pelo Ministério do Trabalho, 
uma vez que, gramaticalmente, a referida expressão “suas alterações”, contida no inciso 
IV do dispositivo supramencionado, só poderia se referir à sentença anterior “proposta 
de alteração orçamentária”. A partir dessa perspectiva, toda argumentação sequencial 
do MTb sobre a questão restaria escorreita.      

Não obstante, esse não é o entendimento da CGU. Ainda que se reconheça a 
necessidade de toda interpretação normativo-legal partir de uma perspectiva 
gramatical, não se pode conceber que esse exercício exegético se restrinja a ela. Nessa 
senda, propõe-se uma intepretação do dispositivo legal a partir de perspectivas que 
cotejem, para além do seu aspecto literal, o seu sentido racional (“interpretação 
lógica”), seu sentido estrutural dentro do sistema normativo-legal pátrio 
(“interpretação sistemática”) e, por fim, sua finalidade dentro do arcabouço normativo 
(“interpretação teleológica”).    

Para realização de tal empreitada, além dos já citados modos tradicionais de 
interpretação de normas jurídicas, serão observados, adicionalmente, os ensinamentos 
de Humberto Ávila que, tangenciando o tema da hermenêutica, condiciona a 
interpretação legal à necessária observância do postulado da coerência de sentido das 
análises:  

“No plano formal, um conjunto de proposições qualifica-se como coerente se 
preenche os requisitos de (a) consistência e de (b) completude. Consistência 
significa ausência de contradição: um conjunto de proposições é consistente se 
não contém, ao mesmo tempo, uma proposição e sua negação. Completude 
significa a relação de cada elemento com o restante do sistema, em termos de 
integridade (o conjunto de proposições contém todos os elementos e suas 



 
 

50 
 
 

negações) e de coesão inferencial (o conjunto de proposições contém suas 
próprias sequências lógicas)          

No plano substancial, um conjunto de proposições qualifica-se como coerente 
quanto maior for a (a) relação de dependência recíproca entre proposições e 
(b) quanto maior forem seus elementos comuns.”13   

Iniciando propriamente a análise a partir de uma perspectiva lógica de interpretação do 
dispositivo legal ora questionado, entende-se que o intuito do legislador ordinário 
(mens legislatori) ao estipular que a competência do CODEFAT seria de “elaborar a 
proposta orçamentária do FAT, bem como suas alterações” não tenha sido a de 
promover, literalmente, alterações da “proposta de orçamento”, conforme propugna o 
argumento do MTb, por dois motivos: i) em primeiro lugar, porque alterar uma “ainda” 
proposta é atuar dentro da própria proposição; ou seja, alterar uma proposta 
orçamentária nada mais é do que investir-se do próprio poder-dever originário de 
elaboração dessa proposta, uma vez que ainda se trata de uma sugestão gestada pelo 
CODEFAT e que se encontra no âmbito do MTb, ou mesmo na Secretaria Federal de 
Orçamento, não submetida ainda ao crivo legislativo. Alterar proposta, em resumo, é 
logicamente apresentar outra proposta modificada; note-se que, nesse estágio, ainda 
se está no âmbito de uma proposta sequer aprovada pelo Poder Legislativo; ii) em 
segundo lugar, ainda a partir de uma perspectiva de interpretação lógica do dispositivo, 
entende-se que pensar de modo diverso (a contrario sensu), ou seja, pensar que uma 
interpretação iminentemente literal do dispositivo seja a que mais se aproximaria à 
vontade do legislador quando da criação da norma, implica, necessariamente, a 
suposição de que o legislador ordinário tenha sido redundante em sua redação. 

A segunda perspectiva apresentada no intuito de colaborar com a elaboração de uma 
compreensão mais fidedigna do dispositivo legal em análise remonta à interpretação 
normativa do tipo “sistemática”. Nessa óptica, a partir de uma leitura sistemática do 
inciso IV do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990, entende-se necessário traçar alguns 
paralelos entre normas positivas pátrias que tratam do tema orçamentário para uma 
maior compreensão do dispositivo legal analisado.         

Inicialmente, interessante notar que, salvo melhor juízo, nenhuma norma geral pátria 
que versa sobre o tema ‘orçamento’ –  como, por exemplo, a Constituição da República 
e a Lei nº 4.320/1964 – trata a questão da “elaboração de propostas orçamentárias” de 
modo apartado das “alterações das próprias propostas orçamentárias”, como sugere o 
raciocínio do MTb em sua manifestação. Aparentemente, por um motivo bastante óbvio 
e já parcialmente desenvolvido no raciocínio anterior: entender como necessária a 
previsão expressa de um poder-dever específico para a “elaboração de proposta 
orçamentária” e outro, também expresso, para a realização de “alterações” nessa 
mesma proposta seria, no mínimo, uma tautologia; uma redundância, obviamente, 
desnecessária. No caso do dispositivo supra, entender que o legislador ordinário quis 
realizar tal diferenciação – sem paralelo na legislação pátria – seria inferir que a norma 
é pleonástica.  

                                                      

13 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2014. pp. 166-172.    
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Entende-se que toda norma, inclusive a referenciada, deve ser interpretada levando-se 
em conta tanto a racionalidade do legislador quanto a unidade e a coerência do 
ordenamento jurídico, assim a melhor interpretação para a expressão seria exatamente 
tratá-la como integrante de um sistema maior; dentro de um ordenamento capaz de 
corrigir pequenas imprecisões vocabulares de modo a tornar os ditames contidos na 
norma posta compatíveis com todo o sistema normativo-legal, através de 
interpretações condizentes com o contexto em que se situa a norma. 

No caso do dispositivo ora analisado, para além de não terem sido encontradas 
referências que tratem o tema da competência de apresentação de “proposta 
orçamentária” de modo apartado da competência para exercer modificações sobre ela 
própria, conforme já citado, cumpre apresentar aqui, resumidamente, o processo de 
apresentação de proposta orçamentária no contexto da Lei Orçamentária Anual – LOA 
para, depois, construir raciocínio paralelo que deveria ser aplicável ao orçamento do 
FAT, por simples questão de paralelismo.    

De modo bastante sintético, pode-se afirmar que todas as propostas de leis 
orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo, que, após consolidar as propostas 
dos Poderes e do Ministério Público, as envia – ainda sob a forma de proposta – à 
apreciação e respectiva aprovação do Poder Legislativo. Conforme já exaustivamente 
relatado, para a LOA não há norma que trate a “proposta orçamentária” e suas 
respectivas alterações, enquanto não sujeitas ao crivo do legislativo, de modo separado; 
assim, respeitados os prazos legais, enquanto ainda proposta, as alterações feitas à 
proposta legislativa têm como legitimados os mesmos atores competentes para 
elaboração da “proposta orçamentária original”. Dizer aqui que o Presidente da 
República e os Chefes dos Poderes Legislativo, Judiciário (e Ministério Público) podem 
mudar suas propostas enquanto não encaminhadas ao Congresso Nacional é um 
pleonasmo – nesse momento, proposta e alterações internas são a mesma coisa; ou 
seja, uma proposta alterada. O mesmo raciocínio pode ser utilizado na intepretação do 
inciso IV do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990. Uma leitura meramente gramatical do 
dispositivo, sem sequer cotejar o paralelismo existente entre o processamento da 
proposta de orçamento do FAT e o da própria LOA, conduz, inevitavelmente, a uma 
interpretação redundante, desconforme e solipsista da Lei. 

Por fim, a última perspectiva de leitura a ser empregada na compreensão do inciso IV 
do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990 é a “interpretação teleológica”, ou seja, a 
interpretação que procura compreender as normas de forma a melhor aplicá-las na 
sociedade em que estão inseridas 14 . Sob esse prisma, serão tecidas algumas 
considerações acerca da interpretação gramatical proposta pelo MTb vis-à-vis uma 
interpretação teleológica do mesmo dispositivo. 

Uma primeira questão que deve ser trazida à baila diz respeito à autonomia do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador na gestão do seu próprio orçamento. 
Uma leitura meramente gramatical do dispositivo conduz a uma interpretação que pode 
alijar o CODEFAT da participação de decisões alocativas cruciais do FAT, impactando 
negativamente, inclusive, os rumos das políticas do Fundo. A partir da interpretação 

                                                      

14 FRIEDE, Reis. Ciência do direito, Norma, Interpretação e Hermenêutica Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. p. 164. 
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gramatical proposta pelo MTb, em um cenário projetado de “stress”, o Poder Executivo 
(no caso factual, a Secretaria de Política Públicas de Emprego – SPPE) poderia desvirtuar 
toda uma política aprovada pelo CODEFAT – consubstanciada no orçamento anual do 
FAT – e submete-la diretamente à Secretaria Federal de Orçamento, para posterior 
aprovação, pelo Poder Legislativo, das alterações orçamentárias sugeridas, conforme 
entendimento esposado na já mencionada Nota Informativa n° 06/2018-SOAD, de 
29/11/2018, itens 11 a 14:  

“11. No âmbito dos recursos do FAT, a proposta orçamentária para o exercício 
de 2017 foi previamente deliberada pelo CODEFAT, tendo sido aprovada por 
meio da Resolução no 767, de 29/06/2016, no estrito cumprimento do que 
dispõe o artigo 19, inciso IV da Lei n° 7.998/1990. 

12. A proposta aprovada foi encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal, 
passando a compor a Proposta de Orçamento Geral da União, a qual 
materializa o Projeto de Lei Orçamentária - PLOA, encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional. A partir desse momento entendemos que 
não faz mais sentido se falar em proposta orçamentária do FAT, tendo em vista 
essa foi englobada pela Proposta de Orçamento Geral da União, sobre a qual 
o CODEFAT não possui qualquer competência legal. 

13. Depois de aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Presidente da 
República e publicada na imprensa oficial, converte-se na lei orçamentária 
anual, não havendo mais que se falar em Proposta de Orçamento Geral da 
União (PLOA), mas em orçamento propriamente dito (LOA). 

14. Qualquer alteração realizada no orçamento não possui nenhuma relação 
com a proposta orçamentária a que se refere a Lei no 7.998/1990, não sendo 
possível aplicar o artigo 19, inciso IV”. 

Com base em toda argumentação apresentada até o momento, com as devidas vênias, 
não se pode acompanhar nenhum ponto do entendimento supra, externado pelo MTb. 
Concordar com a argumentação sugerida seria invadir e enfraquecer a autonomia do 
CODEFAT. Ora, em uma situação hipotética em que o CODEFAT aprove uma proposta 
de orçamento anual, ratificada posteriormente pelo Poder Legislativo e, logo após 
iniciar-se o exercício, o Poder Executivo desfigure por completo o que foi estabelecido 
pelo Conselho, questiona-se: A competência para tratar de matéria orçamentária no 
âmbito do FAT seria, no fim das contas, do Poder Executivo? Crê-se que a resposta, ao 
contrário do que sugere o MTb em sua manifestação, seja não.    

Não há como imaginar que o legislador ordinário, ao criar um conselho deliberativo 
plural, com ampla competência para a gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador e 
respectivos programas, tenha deixado de fora a competência para apreciar as 
alterações ao seu próprio orçamento; orçamento esse cuja proposta orçamentária é 
realizada pelo próprio Conselho. Tal leitura não parece retratar um panorama coerente. 
Em outras palavras, quisesse o legislador ordinário que a União possuísse as 
competências de gestão do FAT – incluindo as orçamentárias – não haveria criado o 
CODEFAT com todas as suas competências estabelecidas na Lei nº 7.998/1990.  

Diametralmente oposto ao entendimento apresentado pelo MTb, entende-se que o 
Orçamento do FAT, mesmo sendo executado pelo Poder Executivo, constitui-se um 
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orçamento específico, próprio, como os orçamentos de outros fundos e Poderes – 
naturalmente sujeitos a contingenciamentos, mas nunca ingerências por parte de outro 
ente que não detenha competências para tal.       

Pelo raciocínio construído, entende-se até mesmo que se não houvesse a determinação 
expressa de apreciação das modificações orçamentaria do FAT pelo CODEFAT – que, a 
partir da perspectiva de leitura e interpretação apresentada, já está contida no inciso IV 
do artigo 19 da Lei nº 7.998/1990 –, não se poderia esquartejar as competências 
deliberativas do Conselho acerca de matéria orçamentária, uma vez que tal 
competência lhe é estabelecida por lei específica. Nesse sentido, mesmo considerando 
uma hipótese fictícia de inexistência de previsão legal da competência do CODEFAT para 
deliberar sobre alterações ao orçamento do FAT, entende-se que, mesmo assim, esse 
Conselho seria competente, baseado na ideia contida na Teoria dos Poderes Implícitos 
– a qual propugna que estabelecidas expressamente as competências e atribuições de 
um órgão estatal, este está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários 
para poder exercer essas competências – , que se amoldaria perfeitamente ao caso 
factual.  

Por todo exposto, e com a devida vênia à intepretação gramatical elaborada pelo MTb 
acerca do dispositivo legal em análise, entende-se que a intepretação lógico-
sistemática-teleológica realizada pela CGU sobre o mesmo dispositivo quando da 
elaboração do Relatório Preliminar 201800915 deve prevalecer, por ser mais ampla e 
agregar elementos à interpretação que vão além da análise vocabular da norma – 
cotejando aspectos de coerência lógica, de integração do dispositivo dentro do 
ordenamento pátrio e da sua finalidade dentro de um contexto de gestão do FAT pelo 
seu Conselho Deliberativo.  

Achado 3 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Acerca do presente achado, que trata do desenvolvimento do SIGFAT, a Unidade 
encaminhou o Ofício n° 406/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 26/09/2018, informando: 

“Tendo por objetivo a implementação do Sistema de Informações Gerenciais do 
FAT - SIGFAT, por meio do Memorando no 300/2017 - CGFAT/SPOA/SE/MTb, de 
17/03/2017, cópia anexa, a CGFAT solicitou posicionamento da área de 
Tecnologia da Informação — TI do MTb sobre a retomada do desenvolvimento 
do SIGFAT, considerando o contrato firmado com a empresa de 
desenvolvimento INDRA. 

No Memorando no 300/2017, a CGFAT destacou o seguinte: 

I. Como até a presente data a CGFAT não foi acionada para qualquer atividade 
no tocante à retomada do desenvolvimento do SIGFAT pela INDRA e, conforme 
Oficio Circular n o 33 /SE-CODEFAT/DES/SPPE/MTb, de 22/09/2016, recebido da 
Secretaria-Executiva do CODEFAT, no qual envia o Memorando nº 

552/2016/CGI/SPOA/SE/MTb, no parágrafo 09 do referido Memorando esta 
Coordenação-Geral propõe "que seria momento oportuno em se avaliar se o 
projeto poderia ser desenvolvido com a empresa DATAPREV, uma vez que existe 
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outro sistema com aquela empresa que poderia se relacionar com o SIGFAT, 
tendo a mesma similaridade e facilidade de integração 

II. Assim, no aguardo da retomada do desenvolvimento do Sistema SIGFAT e 
diante das duas alternativas apresentadas pela CGI acima mencionadas; i) 
retomar o desenvolvimento, via contrato INDRA, opção até então sinalizada e 
discutida entre a CGFAT e CGI; ou ii) avaliar junto a Secretaria-Executiva do 
CODEFAT a possibilidade de construção do SIGFAT ser desenvolvido com a 
empresa DATAPREV, solicitamos posicionamento dessa Coordenação-Geral no 
tocante ao direcionamento da retomada em apreço.” 

 

Por meio do Memorando no 301/2017 – CGFAT/SPOA/SE/MTb, de 17/03/2017, a 
CGFAT, corroborando com a avaliação da CGI, apontado no item 09 do Memorando no 

552/2016/CGI/SPOA/SE/MTE, de 29/08/2016, cópias anexas, concorda que a 
retomada do projeto SIGFAT possa ser desenvolvido pela DATAPREV, desenvolvedora 
de diversos sistemas do MTb, em face do contrato firmado com a Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego. 

Por meio do Memorando no 654/2017 – CGFAT/SPOA/SE/MTb, de 18/07/2017, a 
CGFAT solicitou ao Departamento de Tecnologia da Informação DTI/MTb reunião para 
analisar a possibilidade de vincular o SIGFAT ao contrato vigente com a DATAPREV, sob 
gestão da SPPE, em consonância com a proposta efetuada pela Coordenação-Geral de 
Informática — CGI, manifesta no Memorando no 552/2016/CGI/SPOA/SE/MTb. 

Em resposta ao Memorando no 654/2017 – CGFAT/SPOA/SE/MTb, informando que não 
possui contrato para prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas, o
DTI/MTb sugeriu à CGFAT solicitar proposta de preços à DATAPREV para o 
Departamento de Tecnologia da Informação realizar análise acerca do assunto, 
conforme apresentado em sequência. 

“Mediante o Memorando no 705/2017 - CGFAT/SPOA/SE/MTb, de 01/08/2017, 
cópia anexa, a CGFAT solicitou ao Senhor Secretário de Políticas Públicas de 
Emprego avaliar a inclusão do SIGFAT nos serviços de desenvolvimento de 
sistemas da DATRAPREV. 

Cabe destacar que, por meio do Memorando n° 
119/2017/SECODEFAT/DGB/SPPE/MTb, de 12/07/2017, cópia anexa, a 
Secretaria Executiva do COODEFAT sugeriu ao Senhor Secretário da SPPE 
avaliar a possibilidade de conveniência de contratação de empresa 
especializada para desenvolver o projeto SIGFAT. 

Em 15/03/2018, o Senhor Secretário da SPPE assinou novo contrato de 
prestação de serviços especializados de Solução de Tecnologia de Informação e 
Comunicação com a DATAPREV, o qual contempla o desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC. 

Nesse sistema será desenvolvido o "SIGOC — PDE — Programa Depósitos 
Especiais do FAT", que objetiva suportar a operacionalização das tarefas 
técnico administrativas da SE-CODEFAT e gestão do CODEFAT relacionadas às 
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atividades de controle dos Depósitos Especiais do FAT. Nesse sentido, a SPPE 
abriu a demanda no 075759 para análise de solução para revisão das 
especificações do Sistema PDE, o qual objetiva desenvolver o sistema de 
controle financeiro dos depósitos especiais do FAT”. 

Após apresentação da versão preliminar do Relatório 201800915, foi encaminhada, via 
Ofício n° 342/SE-MTb, de 29/11/2018, a Nota Informativa n° 017/DTI/SE/MTb, de 
23/11/2018, contendo as seguintes ponderações: 

“A Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério do Trabalho está em 
processo de contratação de Fábrica de Software cujo pregão se encontra na 
etapa de Homologação das Empresas vencedoras. Uma vez concluído o 
processo, o desenvolvimento da solução necessária ao atendimento da 
recomendação terá início conforme estabelecido pelo PDTIC 2018 — 2019 
ASI2.29 - Desenvolver Sistema Integrado de Gestão do FAT (SOAD-CGFAT) 
aprovado pelo CTIC. Prazos serão estabelecidos após a contratação das 
empresas, seguida da especificação de requisitos da área de negócio e 
estimativa de pontos de funções envolvidos. Em função da criticidade, e da 
recomendação posta pela CGU, será objeto de sinalização ao CTIC visando 
prioridade da demanda que se apresenta.” 

Adicionalmente, foram apesentadas as seguintes informações sobre o tema, por 
intermédio da Nota Informativa nº 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 29/11/2018: 

“7. Cabe observar que, mediante Ofício n° 406/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, 
de 26/09/2018, a CGFAT informou à CGU que a SPPE/MTb abriu demanda para 
análise de solução para revisão das especificações do Sistema PDE, a qual 
objetiva desenvolver, dentre outros, o módulo de controle financeiro dos 
depósitos especiais do FAT. 

8. Nesse caso, a DTI estará alerta para não contratar serviços que representem 
duplicidade no desenvolvimento do módulo de controle financeiro dos 
depósitos especiais do FAT, quando for buscar soluções para desenvolvimento 
do Sistema SIGFAT.”  

Análise da Equipe de Auditoria: 

Em relação às manifestações apresentadas durante o período de campo, ou seja, 
previamente ao envio da versão preliminar do relatório de auditoria, os argumentos 
foram considerados na elaboração do Achado referenciado. 

Quanto às manifestações encaminhadas após a apresentação do relatório preliminar, o 
ministério indica que está sendo providenciada a contratação de nova empresa para 
oferta do serviço de Fábrica de Software, e que, tão logo a contratação seja finalizada, 
serão definidas as demandas prioritárias no âmbito do MTb. Ademais, indica que será 
sinalizado ao Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC (responsável 
pela definição das prioridades no que diz respeito ao desenvolvimento de soluções de 
TI) o caráter prioritário do desenvolvimento do SIGFAT. 
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Assim, verifica-se que os gestores se comprometem a adotar providências visando o 
desenvolvimento do SIGFAT e sua priorização no âmbito do Ministério. A adoção de 
ações efetivas será monitorada pela CGU. 

Achado 4   

Manifestação da Unidade Examinada: 

Após apresentação da versão preliminar do Relatório 201800915, foram encaminhadas, 
por intermédio da Nota Informativa nº 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, as seguintes 
ponderações relativas ao Achado 4 do referido relatório: 

“9. No que se refere ao Achado n° 4, as designações formais das funções de 
Coordenador-Geral e de Ordenador de Despesas da CGFAT foram aprovadas 
pelo Gabinete do Ministro do Trabalho. Atualmente, na CGFAT, o mesmo 
servidor público exerce as referidas funções.” 

Análise da equipe de auditoria: 

Em sua manifestação, a CGFAT argumenta que a nomeação do mesmo agente para as 
funções de Coordenador-Geral e de Ordenador de Despesas do FAT foram aprovadas 
pelo gabinete do Ministro. Ademais, informa que a mesma situação observada em 2017 
vem ocorrendo em 2018, ao passo que não se manifesta sobre a adoção de medidas 
visando mitigar a fragilidade apontada pela CGU, qual seja, a inobservância ao princípio 
da segregação de funções no âmbito da CGFAT. 

Assim, considerando que o gestor não demonstra intenção de adotar medidas no intuito 
de mitigar os riscos apontados no presente relatório, conduta que oferece riscos à 
gestão do Fundo de Amaro ao Trabalhador, decidiu-se pela emissão de recomendação 
à Unidade, nos seguintes termos: garantir a observância ao princípio da segregação de 
funções nas nomeações e designações de atribuição no âmbito da CGFAT. 

Achado 5 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Por meio do Ofício n° 403/2018-CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 17/09/2018, a Unidade assim 
se manifestou sobre o achado: 

“Ao longo dos anos a gestão financeira o FAT desenvolveu formas para 
aumento da eficiência na aplicação dos recursos públicos. Dentre as ações 
encontra-se o melhor gerencialmente das contas suprimentos para pagamento 
de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, que alcançam cifras 
bilionárias. 

Diante da necessidade de manter a realização de despesas em volume de 
recursos próximos da efetiva necessidade, a CGFAT passou a controlar os saldos 
de recursos das contas suprimentos em sintonia com a necessidade de 
pagamentos dos benefícios, mantendo saldos mínimos, com uma pequena 
margem de segurança, a fim de também contribuir para o alcance das metas 
mensais de resultados do Tesouro Nacional. 
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Nesse contexto, em uma ação de boa gestão financeira, a CGFAT solicitava e a 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN liberava recursos para a conta reserva da 
instituição financeira no mesmo dia do pedido (D+ 0), com benefícios para o 
FAT, que ganhava um dia na aplicação dos recursos, e para o Tesouro Nacional, 
que registrava a realização de despesas de forma ajustada, contribuindo para 
o alcance de suas metas mensais. 

No exercício de 2018 a STN solicitou à CGFAT evitar solicitar liberação em D+0, 
ação que adotou como regra geral. A exceção fica para os casos fortuitos, 
gerados pela assimetria de informações dos agentes financeiros, que, em casos 
extraordinários, se encontram diante das necessidades de atendimento de 
demandas não previstas.” 

Posteriormente, após a apresentação da versão preliminar deste Relatório e da 
realização de reunião de busca conjunta de soluções, a CGFAT manifestou-se por 
intermédio da Nota Informativa n° 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 29/11/2018, 
item 10, nos seguintes termos: 

“10. Em relação ao Achado n° 5, a CGFAT esclarece: 

i) Por mais de uma década, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e a 
Coordenação-Geral de Recursos do FAT - CGFAT atuaram conjuntamente para 
aumentar a eficiência e a eficácia nos repasses de recursos para as contas 
suprimento para pagamento de benefícios do seguro-desemprego e do abono 
salarial, via Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias - OBR. 

ii) A solução encontrada para manutenção das contas suprimento em limites 
próximos ao valor mínimo foi possibilitar o repasses de recursos às instituições 
financeiras no mesmo dia da disponibilidade na Conta Única, isto é, marcar “D-
+0” as solicitações da CGFAT, em harmonia com a norma legal. (Macrofunção 
020305 - Conta Única do TN; 3.3.14). 

iii) Esse processo permite à CGFAT e à STN melhor administrar o fluxo de 
recursos de pagamentos de despesas da União, com reflexos positivos sobre os 
resultados mensais das contas públicas. 

iv) Neste exercício, por meio do Ofício n°12/2018/GESFl/CONFIN/SUPOF/STN-
MF, de 16/03/2018, a STN informou à CGFAT sobre a necessidade de ajustes no 
atual procedimento de emissão de OBR por parte do FAT. No expediente 
observa que esse procedimento tem garantido ao FAT o cumprimento 
tempestivo de suas obrigações, em detrimento de remuneração de um dia 
devida ao Tesouro Nacional. Contudo, ressalta que o procedimento poderia ser 
potencialmente um risco operacional, comprometendo a disponibilidade de 
recursos necessários para honra dos compromissos do Fundo, haja vista que 
consiste em procedimento não usual. 

v) Ocorre que, o procedimento de marcação em "D+0", depois de mais de uma 
década, se constituiu em procedimento usual, acordado entre a CGFAT e a STN, 
sem apresentar nenhuma ocorrência operacional no período. Entretanto, a STN 
informou que a sistemática usada seria permitida até 15 de abril de 2018. 
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vi) Assim, depois da referida data, a CGFAT se ajustou à orientação da STN, 
tendo solicitado apenas duas excepcionalidades: uma em 25/04/2018, para 
atendimento à demanda do Banco do Brasil, em face da urgência de 
atendimento de financiamentos de empreendedores de pequenos negócios, 
evitando inversão de saldos; e outra em 20/08/2018, complementada em 
21/08/2018, para repasses de recursos à CAIXA, diante da emergência de 
pagamento de benefícios do abono salarial, em face do aumento desses 
pagamentos, decorrente da busca por recebimento de quotas do antigo Fundo 
PIS/PASEP, autorizados por Lei. 

vii) Portanto, nesse contexto, não houve divergência de entendimentos entre a 
CGFAT e a STN sobre a rotina de execução excepciona de Ordens Bancárias 
(D+0), uma vez que todos os procedimentos, efetuados dos por mais de 10 anos, 
até 15/04/2018, foram conjuntamente acordados e resultaram em ações 
eficientes e eficazes, sem nenhuma intercorrência operacional. Quando 
informada sobre a necessidade de ajustes no atual procedimento, ou seja, a 
CGFAT prontamente se adequou à orientação do órgão setorial.” 

Análise da equipe de auditoria: 

A argumentação supra, apresentada adicionalmente pela CGFAT por intermédio da Nota 
Informativa n° 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 29/11/2018, não retrata a real 
situação outrora apresentada no relatório preliminar de auditoria acerca da divergência 
de entendimentos existente entre a CGFAT e a STN acerca da rotina de execução 
excepcional de ordens bancárias em D+0, conforme exposto na sequência. 

No dia 26/04/2018 foi realizada nas dependências da Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN, a pedido do Diretor de Riscos, Controles e Conformidade daquela Secretaria, 
reunião com integrantes da CGU – responsáveis pela auditoria do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – para tratar de tema relativo à utilização inadequada por parte da CGFAT, 
segundo a STN, de rotina de execução excepcional de ordens bancárias em D+0. Na 
referida reunião foram expostas as diversas tratativas infrutíferas realizadas entre a STN 
e a CGFAT com o objetivo de resolver a questão ora apresentada e, por consequência, 
solicitar apoio da CGU no intuito de intermediar o referido imbróglio.     

Na sequência, a STN encaminhou diversos documentos à CGU, informando sobre os 
riscos inerentes a tal comportamento da CGFAT. Dentre eles, cumpre destacar a Nota 
Técnica SEI n° 12/2018/GESFI/COFIN/SUGEF/STN-MF, de 11/06/2018, que relata 
detalhadamente à CGU tais riscos relacionados aos pedidos de execução excepcional de 
ordens bancárias em D+0.  Na conclusão do referido expediente, a STN é categórica ao 
afirmar a divergência de entendimentos existente entre essa Secretaria e a CGFAT 
acerca do tema:    

Diante do exposto, e considerando o posicionamento diverso da Coordenação-
Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador, sugerimos o encaminhamento do 
assunto à essa Diretoria de Riscos, Controle e Conformidade para conhecimento 
e posterior envio à Controladoria-Geral da União para manifestação. (Original 
sem grifos)   
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Outros expedientes apresentados à CGU comprovam as tentativas fracassadas de 
interlocução junto à CGFAT, como o Ofício SEI n° 12/2018/GESFI/COFIN/SUPOF/STN-MF, 
assinado pelo Subsecretário de Política Fiscal da STN, e encaminhado àquela 
Coordenação em 16/03/2018, do qual destaca-se o seguinte excerto:  

“Por oportuno, ressalto que em 2017 foram emitidas 601 ordens bancárias de 
pagamento pelo Fundo com solicitação de marcação em D+0 à COFIN/STN, o 
que poderia ser potencialmente um risco operacional comprometendo a 
disponibilidade de recursos necessários para honra dos compromissos do 
Fundo, haja visto que consiste em um procedimento não usual, que não permite 
agendamento e que possui horário limite para autorização.” (Original sem 
grifos) 

A situação é agravada pela postura da CGFAT ante a questão, como se pode verificar do 
teor do Ofício nº 373/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 25/04/2018, assinado pelo 
Coordenador-Geral da CGFAT, em resposta ao supramencionado expediente da STN 
(Ofício SEI n° 12/2018/GESFI/COFIN/SUPOF/STN-MF) que conclui:  

“6. Diante do exposto, em face de inúmeras medidas políticas e econômicas que 
direta ou indiretamente tem impacto na saúde financeira do Fundo, 
informamos que continuaremos com o procedimento de solicitar a marcação 
em D+0 nas Ordens Bancárias Reserva-OBR.”  (Original sem grifos) 

É diante desse cenário de insistência da CGFAT em utilizar a rotina de execução 
excepcional de ordens bancárias em D+0 de modo indevido, segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional – ocasionando a emissão de 601 ordens bancárias de pagamento em 
D+0 no exercício de 2017 –, que a STN instou a CGU a participar do processo em questão. 

Por todo exposto, conclui-se pela existência de contradições na argumentação 
apresentada pela CGFAT em resposta ao relatório preliminar de auditoria 201800915 – 
a qual afirma que “não houve divergência de entendimentos entre a CGFAT e a STN sobre 
a rotina de execução excepciona de Ordens Bancárias (D+0)”. Não obstante, depreende-
se, pelo teor do final da resposta ora relatada, que a partir do exercício 2018 a CGFAT 
tenda a cumprir as normas emanadas pela STN, pois afirma que, agora, 
“[...]prontamente se adequou à orientação do órgão setorial”.     

Achado 6 

Manifestação da Unidade Examinada: 

Após apresentação da versão preliminar do Relatório 201800915, foram encaminhadas, 
por intermédio da Nota Informativa nº 007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, as seguintes 
ponderações relativas ao Achado 6 do referido relatório: 

“11. Quanto ao Achado n° 6, a CGFAT esclarece: 

i) As regras de restituições de Contribuição Sindical, às expensas da Conta 
Especial Emprego e Salário - CEES, estão normalizadas pela Portaria n°. 3.397, 
de 17/10/1978, do Ministério do Trabalho. 

ii) Nos casos de restituições solicitadas por entidades sindicais, observando o 
princípio de segregação de funções, a entidade requer restituições à 
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Superintendência Regional do Trabalho SRTb/UF da jurisdição da entidade, que 
formaliza processo. 

iii) Para identificar parte da distribuição do tributo, os Superintendentes das 
SRTb/UF solicitam à Coordenação-Geral de Recursos do FAT- CGFAT 
informações sobre os valores da arrecadação e da quota-parte da União, que 
estão registradas em banco de dados enviados pela CAIXA à CGFAT e à 
Secretaria de Relações do Trabalho - SRTb/MTb, onde consta registro da 
arrecadação da contribuição sindical, individualizada por contribuinte; 
identificando os valores arrecadado e distribuído como quota-parte da União. 

iv) De posse dessas informações, a Superintendência avalia a solicitação 
apresentada para identificar se a restituição de valor de contribuição sindical é 
devida. Além disso, busca informações sobre a relação entre entidades sindicais 
e reavalia a distribuição do tributo efetuada pela CAIXA. 

v) Se houver confirmação de que a restituição é devida, o Superintendente 
emite Parecer reconhecendo o direito creditório do requerente e informando o 
valor a restituir e os dados da conta bancária que deverá ser creditada. 

vi) Após o reconhecimento de direito creditório, o processo é encaminhado à 
CGFAT que reavalia a existência de ingresso de recursos na Conta Especial 
Emprego e Salário - CEES acima dos percentuais definidos em Lei. Se confirmado 
o ingresso indevido, em face do reconhecimento do direito creditório por parte 
do Superintendente, a CGFAT providencia a autorização de repasse de recursos 
da conta CEES à conta bancária da entidade sindical indicada, junto ao órgão 
arrecadador do tributo. 

vii) Cabe observar que, de acordo com o inciso I do art. 8° da Constituição 
Federal "a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na organização sindicar. 

viii) Assim, por decorrência, o poder público não pode definir quais entidades 
sindicais serão contempladas na distribuição da contribuição sindical, cabendo 
ao contribuinte indicar na Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical 
(GRCS) a entidade sindical beneficiada. 

ix) Concluído o repasse, com a comprovação do depósito, o processo é remetido 
à SRTb/UF para informar ao requerente sobre o crédito efetuado em sua conta 
bancária e encerrar o processo. 

x) Destarte, diante dos achados da CGU na realização de Auditoria sobre 
processos de restituições de contribuição sindical urbana, os repasses dessas 
restituições estão suspensos, desde o mês de abril de 2018, até a edição de nova 
Portaria que regulamente a rotina para restituição do tributo recolhido a maior 
para a Conta Especial Emprego e Salário - CEES. 
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xi) Cabe destacar que, como resultado do Grupo de Trabalho - GT instituído pela 
Portaria n° 272, de 19/04/2018, para atender recomendações da CGU, tratadas 
no Relatório de Auditoria n° 201701834, foi elaborada Minuta de Portaria que 
dispõe sobre rotina para restituição de contribuição sindical recolhida à maior 
para a conta CEES. 

xii) Entretanto, antes da publicação da proposta de Portaria, considerando a 
relevância do tema e os impactos financeiros à conta CEES, o Senhor Ministro 
do Trabalho encaminhou ao Ministro da Transparência e Controladoria Geral 
da União a referida proposta, para ser avaliada antes da publicação, de forma 
a garantir que todas as recomendações sejam atendidas.” 

Análise da equipe de auditoria: 

Toda a argumentação supra, apresentada pela CGFAT em resposta ao relatório 
preliminar de auditoria, com exceção do disposto no item “xii” da Nota Informativa n° 
007/2018 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 29/11/2018, já havia sido relatada pelo MTb 
durante os trabalhos da auditoria realizada pela CGU sobre o processo de Restituição 
das Contribuições Sindicais Urbanas, estando devidamente consignada no Relatório de 
Auditoria 201701834. 

Sobre as alegações da CGFAT contidas no mencionado item “xii”, de que a proposta de 
portaria regulamentando o novo processo de restituição das Contribuições Sindicais 
Urbanas havia sido encaminhada “ao Ministro da Transparência e Controladoria Geral 
da União [...]para ser avaliada antes da publicação, de forma a garantir que todas as 
recomendações sejam atendidas”, tem-se a esclarecer que o referido envio à CGU deu-
se somente na data de 27/11/2018, por intermédio do Aviso nº 222/2018/MTb, ou seja, 
dois dias antes do encaminhamento da referida Nota Informativa da CGFAT à CGU.  

Cumpre informar ainda que o Relatório de Auditoria 201701834, que analisou o 
processo de Restituição das Contribuições Sindicais Urbanas no âmbito do MTb e 
recomendou diversas providências, entre elas o aperfeiçoamento da referida portaria, 
foi encaminhado em sua versão final ao MTb em 16/03/2018.    

Assim, conclui-se que a recomendação para aperfeiçoamento da portaria permanece 
pendente de atendimento. A efetividade das providências será monitorada pela CGU. 
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II – Relatório 201701834 – Relatório de Avaliação 
dos Resultados da Gestão – Processo de 
Restituição da Contribuição Sindical Urbana 
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Relatório: 201701834 

Missão 

Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 

prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 

avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Avaliação dos Resultados da Gestão 

Consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração 

Pública do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso 

diretamente relacionado ao cumprimento da missão institucional da unidade 

avaliada. 
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RELATÓRIO Nº 

201701834 

 

QUAL FOI O TRABALHO 

REALIZADO? 

O trabalho foi realizado com 

vistas a avaliar aspectos 

gerenciais, rotinas, normas e 

controles internos adotados 

pelo Ministério do Trabalho 

em relação ao macroprocesso 

finalístico de “Restituição da 

Contribuição Sindical”, 

especialmente quanto ao 

atendimento das formalidades 

exigidas, à regularidade dos 

valores restituídos e ao efetivo 

direito das entidades sindicais 

que tiveram restituições 

autorizadas.  

Adicionalmente, foi avaliado 

o Termo de Mediação firmado 

em outubro de 2017 pelo 

Ministério do Trabalho e 

Centrais Sindicais para 

restituição de suposto saldo 

residual de recolhimentos da 

CSU. Foram verificados os 

conceitos e premissas do 

acordo, assim como sua 

exequibilidade. 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 

As contribuições sindicais constituem fonte de 

financiamento do sistema sindical brasileiro, além de ser 

uma das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

FAT.  

Nesse sentido, a restituição da Contribuição Sindical 

Urbana – CSU, processo avaliado nesta auditoria, 

apresenta-se como um instrumento que permite corrigir 

eventuais falhas na partilha dos recursos recolhidos da 

CSU. 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 

As avaliações realizadas permitem concluir que o processo 

de “restituição da contribuição sindical" apresenta 

fragilidades e criticidades sob diversas perspectivas, que 

expõem os processos de restituição a riscos materiais e 

financeiros. Desse modo, foi recomendado que o 

Ministério do Trabalho a atualização da Portaria 3.397/78, 

com os respectivos aprimoramentos propostos pela CGU. 

Além disso, aspectos graves foram observados em 3 

processos de restituição analisados na amostra, cujos fatos 

apontam para uma possível prática de ilícitos no âmbito do 

Ministério do Trabalho. Considerando a gravidade da 

situação, foi recomendado que o Ministério adote 

providências para apuração de responsabilidade dos 

agentes que deram causa aos fatos apontados, com o 

respectivo ressarcimento ao erário. 

Finalmente, foi analisado o Termo de Mediação, pactuado 

entre o Ministério do Trabalho e Centrais Sindicais, com a 

intermediação do Ministério Público do Trabalho, para 

distribuição do saldo residual da CSU entre as entidades 

sindicais signatárias.  

Identificou-se que o Termo de Mediação foi concebido sem 

definição dos critérios para a apuração do denominado 

“saldo residual”, sem estudos prévios sobre os impactos 

financeiros e orçamentários e sem definição da fonte de 

recursos para fazer face às despesas decorrentes. 

Recomendou-se ao Ministério do Trabalho não realizar 

distribuição de valores baseada no Termo de Mediação até 

que sejam adotadas as medidas necessárias para corrigir as 

falhas indicadas e mitigar os riscos apontados pela 

auditoria. 

 



 
 

66 
 
 

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA 

E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SAS, Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro 

70070-905 – Brasília-DF sfccgts@cgu.gov.br 

 

Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais II (DS II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 
 

Sumário 

PARTE I – INTRODUÇÃO 70 

1.TRABALHOS REALIZADOS 70 

2.CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 71 

3.MACROPROCESSO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 72 
3.1. Considerações Preliminares: Arrecadação e Distribuição da CSU ................................................. 72 

3.2. Macroprocesso: Restituição da CSU .............................................................................................. 76 

4.ESCOPO DA AUDITORIA: AVALIAÇÕES REALIZADAS E PROCESSOS 

ANALISADOS 79 

PARTE II – RESULTADOS OBTIDOS 81 

1. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 81 

2.RESULTADOS DA AUDITORIA 81 

PARTE III – ACHADOS 84 

1. RESULTADOS ESTRUTURANTES 84 
1.1. Constatação –Fragilidades na Portaria nº 3.397/78, em virtude da referência a unidades não mais 

existentes na estrutura do MTb, da ausência de delimitação da competência dos atores e unidades 

participantes do fluxo de análise dos pedidos de restituição da CSU e de lacunas normativas sobre 

aspectos formais do processo de restituição .......................................................................................... 84 

1.2. Constatação – Falhas de controle na análise dos pagamentos de restituição da Contribuição 

Sindical Urbana - CSU .......................................................................................................................... 90 

1.3. Constatação – Falhas na instrução dos processos de restituição de Contribuição Sindical Urbana - 

CSU ....................................................................................................................................................... 96 

2. RESULTADOS ESPECÍFICOS 109 
2.1. Constatação - Autorização irregular no âmbito do processo de restituição da FETTHEBASA - 

Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e 

Amapá (46208.002413/2017-50) com potencial prejuízo de R$ 1.694.623,15 ................................... 109 

2.2. Constatação - Autorização irregular de restituição da FETTHEBASA - Federação dos 

Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá 

(46208.004975/2017-38) com potencial prejuízo de R$ 2.105.876,30 ................................................ 120 

2.3. Constatação - Autorização de restituição no Processo n° 46031.000498/2017-09 

(FENATRACOOP – Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil) 

com inobservância de formalidades previstas pela Portaria n° 3.397/1978 ......................................... 132 

3. RESULTADOS DA ANÁLISE DO TERMO DE MEDIAÇÃO 136 
3.1. Informação - Considerações sobre o Termo de Mediação que trata de “saldo residual” da CSU 136 

3.2. Constatação - Ausência de mecanismos de controle implementados no processo de arrecadação e 

distribuição da CSU para evitar a reincidência dos erros que ocasionaram a celebração do Termo de 

Mediação ............................................................................................................................................. 137 

3.3. Constatação – Pactuação do Termo de Mediação sem realização de estudos e análises prévios que 

fundamentassem os preceitos estabelecidos no Acordo relacionados aos valores a serem restituídos, 

como o “saldo residual” e os “valores não passíveis de identificação” ............................................... 139 

3.4. Constatação – Pactuação do Termo de Mediação sem realização de análises ou estudos prévios sobre 

os impactos financeiros na CEES e orçamentários nos recursos do Tesouro e do FAT ...................... 144 



 
 

68 
 
 

3.5. Constatação - Pactuação do Termo de Mediação sem previsão da fonte de recursos a ser utilizada 

para fazer face às restituições previstas pelo acordo ............................................................................ 147 

3.6. Constatação - Ausência de procedimentos para identificar os valores já pagos em processos 

ordinários de restituição (conforme as regras da Portaria nº 3.397/78), ocasionando risco de 

multiplicidade de pagamentos a entidades a serem ressarcidas com embasamento no Termo de Mediação

 ............................................................................................................................................................. 150 

4. CONCLUSÕES 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 
 

Lista de Termos, Siglas e Abreviaturas 

 

ARG - Avaliação dos Resultados da Gestão 

CAIXA - Caixa Econômica Federal 

CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador  

CEES - Conta Especial Emprego e Salário 

CGAT – Coordenação-Geral de Análise Técnica 

CGFAT - Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

CNES - Cadastro Nacional de Entidades Sindicais 

CSU - Contribuição Sindical Urbana 

DECOP - Diretoria Executiva Banco Corporativo (CAIXA) 

DRU - Desvinculação de Receitas da União  

FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

GEPEC - Gerência Nacional Serviços de Convênios Pessoa Jurídica Pública e Privada 

(CAIXA) 

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana 

SA - Solicitação de Auditoria 

SRT - Secretaria de Relações do Trabalho 

SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

STN - Secretaria do Tesouro Nacional 

 

  



 
 

70 
 
 

PARTE I – INTRODUÇÃO 

TRABALHOS REALIZADOS 

No âmbito da CGU, as principais linhas de atuação utilizadas para acompanhamento e 

avaliação das unidades auditadas são as Auditorias Anuais de Contas - AAC, a Avaliação 

da Execução de Programas de Governo - AEPG, a Avaliação de Integridade de Entidades 

Estatais e a Avaliação dos Resultados da Gestão - ARG, sendo esta última assim definida:   

“a avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração Pública do 

Poder Executivo Federal por meio de macroprocesso(s) diretamente 

relacionado(s) ao cumprimento da missão institucional da unidade avaliada.”  

A ARG busca o mapeamento dos processos finalísticos da unidade para posteriormente 

realizar avaliações acerca da aderência e integridade dos controles internos desses 

processos, verificando se garantem com razoável certeza o atingimento dos seus objetivos 

estratégicos.  

O presente trabalho foi motivado por reunião realizada na Secretaria-Executiva do 

Ministério do Trabalho, no dia 28/7/2017, com a participação do então Secretário-

Executivo do MTb e de representantes de outras áreas daquele Ministério, durante a qual 

a equipe de auditoria teve conhecimento das seguintes situações relacionadas à restituição 

da Contribuição Social Urbana (CSU). 

- aumento considerável no quantitativo de solicitações efetuadas por Entidades 

Sindicais (Sindicatos, Federações, Confederações e Centrais); 

- autorização de restituições com fundamentações superficiais; 

- processos iniciando na Coordenação-Geral de Recursos do FAT - CGFAT/MTb, 

e não nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), conforme 

previsto no normativo pertinente (Portaria n° 3.397/1978). 

Diante das situações relatadas, a CGU deu início à ação de controle (OS 201701834) 

sobre o macroprocesso finalístico “Restituição das Contribuições Sindicais” a fim de 

avaliar, entre outros aspectos: o atendimento das formalidades exigidas, a regularidade 

dos valores restituídos, o efetivo direito das entidades sindicais que tiveram restituições 

autorizadas e a atipicidade na celeridade do processo de autorização.  

O presente trabalho foi realizado em Brasília/DF, junto à Secretaria-Executiva do 

Ministério do Trabalho. Foram mapeadas e avaliadas nas unidades intervenientes no 

citado processo de restituição todas as etapas relacionadas ao referido macroprocesso. 

A equipe do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União realizou exames 

sobre as atividades, as rotinas, os atos e os fatos relacionados a uma amostra não 

estatística de 16 processos de restituição de CSU. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21/8/2017 a 30/10/2017, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.         

Para avaliação dos processos e obtenção das respostas às questões de auditoria 

formuladas, utilizaram-se técnicas de análise documental, indagações orais e escritas, 

exame dos registros, correlação das informações obtidas e inspeção física.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA  

A Contribuição Sindical Urbana é uma obrigação pecuniária paga por trabalhadores e 

empregadores, com caráter tributário, prevista no art. 8º da Constituição da República e 

nos artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

O produto da arrecadação da CSU deve ser distribuído, na forma da lei, entre sindicatos, 

federações, confederações e Conta Especial Emprego e Salário, administrada pelo MTb. 

O objetivo da cobrança é o custeio das atividades sindicais, e os valores destinados à 

"Conta Especial Emprego e Salário" integram os recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. Compete ao MTb expedir instruções referentes ao recolhimento e à forma 

de distribuição da contribuição sindical. 

Cabe destacar que, com a aprovação da Lei nº 13.467/2017, que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho, foi extinta a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical 

urbana pelos trabalhadores e empresas, conforme observa-se nos artigos da referida lei 

abaixo transcritos. 

Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 

pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 

notificados 

[...] 

Art. 578.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de 

contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida 

neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.   

Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está condicionado à 

autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor 

do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo 

este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.    

 [...] 

Art. 587.  Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição 

sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que 

venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem 

às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. 

 

Dessa forma, as regras sobre recolhimento e distribuição dos valores da contribuição 

sindical continuam vigentes para os casos em que trabalhadores e empregadores optem 

por efetuar o pagamento, de modo facultativo. 

Na sequência, estão relacionados os principais normativos reguladores da Contribuição 

Sindical Urbana, englobando-se, desde a previsão constitucional do art 8º, IV, até as 

portarias e manuais que tratam da operacionalização da arrecadação e repasse dos valores 

às Entidades Sindicais e à Conta Especial Emprego e Salário (CEES) do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 Constituição Federal de 1988, art 8°, IV; 

 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (Capítulo III, Seção I, artigos 578 a 

591); 
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 Lei n° 11.648/2008 – dispõe sobre o reconhecimento formal das Centrais 

Sindicais; 

 Portaria MTE n° 488/2005 - aprova o modelo da Guia de Recolhimento de 

Contribuição Sindical Urbana (GRCSU); 

 Portaria MTE n° 186/2014 - estabelece procedimentos para concessão, alteração, 

cancelamento e gerenciamento do código sindical; 

 Manual Normativo da CAIXA CO042 – trata do processo de arrecadação e 

distribuição dos valores arrecadados; 

 Lei n° 13.467/2017 - altera a Consolidação das Leis do Trabalho e extingue o 

recolhimento obrigatório da CSU; 

 Decreto Lei n° 1.166/71 - dispõe sobre enquadramento e contribuição sindical 

rural. 

MACROPROCESSO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA  

 3.1. Considerações Preliminares: Arrecadação e Distribuição da CSU  

O pagamento da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) pelo 

contribuinte (empregador e trabalhador) dá ensejo a dois relevantes macroprocessos 

relacionados ao objeto de avaliação da presente auditoria: (1) Arrecadação da CSU e (2) 

Distribuição dos Valores Arrecadados (2). 

Participam dos processos de “arrecadação” e “repartição” da CSU o Ministério do 

Trabalho (MTb) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA), de acordo com as competências 

de cada ator e que serão abordadas a seguir. 

Primeiramente, destaca-se que o Ministério do Trabalho é responsável por realizar o 

registro das entidades sindicais e conceder o respectivo código sindical. Por sua vez, 

compete à CAIXA operacionalizar a arrecadação da CSU, utilizar o código sindical 

gerado pelo Ministério do Trabalho para realizar a distribuição de acordo com os 

percentuais definidos nos artigos 589, 590 e 591 da CLT e prestar contas dos valores às 

entidades sindicais, bem como repassar informações da arrecadação ao MTb, inclusive 

sobre os valores recolhidos à Conta Especial Emprego e Salário (CEES).  

Essas atividades estão representadas, de forma resumida e esquematizada, na figura 

abaixo. 

Figura 1: Resumo do processo de registro e arrecadação da contribuição sindical 

 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base na CLT e Portaria MTE n° 186/2014 
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Conforme mencionado, compete à CAIXA o controle e a distribuição da arrecadação da 

Contribuição Sindical Urbana. A GEPEC – Gerência Nacional Serviços de Convênios 

Pessoa Jurídica Pública e Privada é a unidade da CAIXA diretamente responsável pela 

operacionalização.  

O processo de arrecadação e distribuição da CSU propriamente dito envolve: (1) o 

contribuinte responsável pela geração e pagamento das GRCSU (Guia de Recolhimento 

da Contribuição Sindical Urbana), (2) as entidades sindicais que podem gerar e repassar 

as guias  aos contribuintes e (3) a CAIXA, responsável pela centralização da arrecadação 

em conta específica e pelo repasse dos valores e informações às entidades sindicais e ao 

Ministério do Trabalho (informações relacionadas à CEES), conforme o seguinte fluxo 

operacional resumido. 

Figura 2: fluxo operacional da arrecadação e repasse da CSU 

 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base na CLT e no manual do SITCS - CAIXA 

A divisão dos valores arrecadados da contribuição é realizada pela CAIXA, com base no 

código sindical, que é uma sequência numérica identificadora das entidades sindicais que 

as habilita à emissão das guias de recolhimento e ao recebimento dos valores pagos a 

título de CSU - Contribuição Sindical Urbana pelas empresas e empregados.  

Essa sequência numérica, representada pela figura abaixo, permite que a CAIXA realize 

a identificação de toda a cadeia de filiações (empresa e entidades sindicais) e a 

distribuição dos valores conforme percentuais definidos na CLT. 

  
Figura 3: Composição do Código Sindical 

 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base na CLT e na Portaria MTE n° 186/2014 

Importa destacar que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a filiação 

de um sindicato a entidades de grau superior (federação, confederação e central sindical) 
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passou a ser de livre escolha das entidades sindicais, e não mais compulsória. Dessa 

forma, no momento do pedido do registo sindical no Ministério do Trabalho, a entidade 

pode optar ou não pela filiação a entidades de grau superior, e essa informação irá refletir 

no código sindical, no preenchimento da Guia e, por consequência, na divisão dos valores 

da CSU. 

Os valores arrecadados à título de CSU são distribuídos entre Sindicato, Federação, 

Confederação e Central Sindical representativa da categoria, bem como à CEES/MTb, 

conforme percentuais de distribuição definidos pelos artigos 589 a 591 da CLT e da Lei 

n° 11.648/2008, resumidos no quadro a seguir: 

Quadro 1: Percentuais da CSU repassado às Entidades Sindicais e à CEES 

Hipótese Sindicato  Federação Confederação CESS/MTb Central 

1 60%  15% 5% 10% 10% 

2 60% NA FALTA 20% 10% 10% 

3 60% NA FALTA NA FALTA 30% 10% 

4 60% 20% NA FALTA 10% 10% 

5 60% NA FALTA 20% 20% NA FALTA 

6 60% 20% NA FALTA 20% NA FALTA 

7 60% 15% 5% 20% NA FALTA 

8 60% NA FALTA NA FALTA 40% NA FALTA 

9 NA FALTA 60% 20% 20% NÃO EXISTE 

10 NA FALTA NA FALTA 80% 20% NÃO EXISTE 

11 NA FALTA 80% NA FALTA 20% NÃO EXISTE 

12 NA FALTA NA FALTA NA FALTA 100% NÃO EXISTE 

Fonte: Manual SITCS – CAIXA V4.16 

Conforme pode ser observado no quadro acima, a CLT prevê possibilidades de que, em 

virtude da inexistência de indicação das entidades sindicais destinatárias – seja por erro 

ou pela efetiva inexistência de filiação –, os recursos que seriam destinados a determinado 

grupo sindical (central, confederação, federação, sindicato) são transferidos para a Conta 

Especial Emprego e Salário. Como exemplo pode-se citar a “hipótese 3” do quadro, na 

qual, devido à ausência de informação sobre a Federação e Confederação, os percentuais 

(15% e 5%) que seriam destinados àquelas entidades, são repassados para a CEES, que 

nessa situação recebe 30% do valor arrecadado. Para o presente trabalho, não se mostra 

pertinente detalhar todas as hipóteses, sendo suficiente compreender que a CLT previu 

destinações alternativas à CEES de recursos arrecadados da CSU, quando a legítima 

entidade destinatária do recurso não foi identificada na GRCSU por qualquer dos motivos 

mencionados.  

Observa-se, assim, que a destinação dos valores para a CEES decorre tanto dos ingressos 

dos recursos ordinários referentes ao percentual atribuído à Conta pela CLT, quanto de 

situações em que os valores que seriam destinados a entidades sindicais (central, 

federação, confederação, sindicato) acabam, por motivo de erro, falha ou opção por não 

indicar o código da entidade, sendo legalmente destinados à Conta Especial Emprego e 

Salário.  

Quando a destinação da CSU à CEES ocorre por erro do contribuinte ou falha sistêmica, 

o contribuinte e/ou entidade sindical podem solicitar a restituição daqueles valores, 
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conforme será abordado com maiores detalhes no item “3.2. Macroprocesso: Restituição 

da CSU” deste relatório. 

Nos casos de inexistência ou opção pela não indicação da filiação, os recursos são 

destinados diretamente à Conta Especial Emprego e Salário para as finalidades previstas 

no art. 4º da Lei 9.322/96; nesse caso, em princípio, não ensejam qualquer pleito relativo 

à sua devolução, que não seja oriundo do próprio contribuinte. 

A figura a seguir demonstra o fluxo resumido de recolhimento e repasse dos valores da 

CSU as Entidades Sindicais e a CEES. 

Figura 4: fluxo de repasse dos valores da CSU 

 
Fonte: elaborada pela equipe de auditoria com base na CLT 

Os recursos destinados à CEES (subconta contábil do FAT) são mantidos e 

operacionalizados em uma conta corrente na CAIXA. No âmbito do Ministério do 

Trabalho, essa conta corrente é administrada pela CGFAT - Coordenação-Geral do FAT, 

unidade subordinada à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho. 

Cabe observar que, conforme definido no art. 4º da Lei n° 9.322/96 (que   

dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das 

disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT), abaixo 

transcrito, os valores da CEES são destinados às despesas administrativas do MTb.  

Art. 4o A quota-parte dos recursos arrecadados a título de contribuição 

sindical de que trata o inciso IV do art. 589 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, e os rendimentos de sua aplicação, inclusive os de exercícios 

anteriores, depositados no Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, serão 

utilizados pelo Ministério do Trabalho na realização de despesas com o 

reaparelhamento das Delegacias Regionais do Trabalho e com programas 

inseridos no âmbito de sua competência. 

Em atendimento ao disposto na supracitada norma, e como forma de operacionalizar o 

ingresso dos recursos nos sistemas orçamentários e financeiros da União, os valores da 

CSU creditados na CEES são transferidos mensalmente para a STN – Secretaria de 

Tesouro Nacional e disponibilizados para uso do MTb em fonte orçamentária especifica 

(fonte 176) por meio do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal. 

Por fim, deve ser considerado que, quando da entrada dos recursos da CSU na STN, parte 

dos valores sofre incidência da DRU -  Desvinculação de Receitas da União, mecanismo 

que permite ao Governo Federal usar livremente um percentual de todos os tributos 

federais vinculados por lei a fundos ou despesas. Atualmente, o percentual da DRU sobre 

a CSU destinada à CEES é de 30%, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 

93, de 8 de setembro de 2016. 
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3.2. Macroprocesso: Restituição da CSU 

Conforme abordado no item anterior, o processo de arrecadação e distribuição da CSU - 

Contribuição Social Urbana perpassa diversas fases e atores, por meio da utilização de 

sistemas geridos pelo Ministério do Trabalho e CAIXA, sendo a GRCSU - Guia de 

Recolhimento da CSU o documento que materializa a arrecadação e permite a repartição 

do valor arrecadado. 

A CLT é o normativo que trata do critério de rateio dos valores da CSU entre as entidades 

sindicais e a CEES. No art. 589 da Lei, estão definidos os percentuais de repasse dos 

valores recolhidos por empregadores e trabalhadores. Já os artigos 590 e 591 definem 

como será a divisão quando inexistir, no código sindical, a indicação de determinada 

entidade da pirâmide do sistema sindical brasileiro (central, confederação, federação e 

sindicato). 

Em relação a esses dispositivos, merece destacar alguns que tratam da previsão de 

destinação dos recursos à CEES, que, conforme já abordado, pode ocorrer de forma 

ordinária (art. 589) ou de forma extraordinária (art. 590): 

art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos 

os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções 

que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho 

I - para os empregadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

(...) 

d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e 

Salário’; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008) 

II - para os trabalhadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

(...) 

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; (Incluída 

pela Lei nº 11.648, de 2008) 

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

 

Art. 590.  Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta 

Consolidação caberá à federação representativa do grupo. (Redação dada 

pela Lei nº 11.648, de 2008)   (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 

(...) 

§ 3o Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central 

sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta 

Especial Emprego e Salário’. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) 

§ 4o  Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1o do art. 589 

desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à 

‘Conta Especial Emprego e Salário’ (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008) 

Assim, observa-se que os valores que ingressam à CEES são compostos tanto pelos 

recursos ordinariamente recebidos em atendimento ao percentual definido pelos artigos 

589 a 591 da CLT, quanto pelos recursos recebidos em decorrência da ausência de 

indicação de entidades sindicais no código sindical. 

Para a compreensão do macroprocesso “Restituição da CSU”, é importante atentar para 

a segunda hipótese - ausência de indicação de entidades sindicais no código –, que pode 

decorrer tanto da ausência efetiva de filiação quanto de incorreções e/ou inexatidões no 

processamento das informações voltadas para a identificação da respectiva entidade 

sindical (que é destinatária dos recursos recolhidos pelo contribuinte). 

Nessas situações, tais como preenchimento errado pelo contribuinte ou falhas nos 

sistemas do MTb (CNES – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais) e/ou da CAIXA 
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(SITCS - Sistema de Tratamento de Contribuição Sindical), o código sindical informado 

na GRCSU não apresenta corretamente todas as entidades sindicais (sindicato, federação, 

confederação e centrais sindicais). Dessa forma, os valores que seriam destinados às 

entidades que, de fato, faziam jus a tal crédito são transferidos à CEES - Conta Especial 

Emprego e Salário, conforme definido pela CLT.  

Como exemplo, pode-se citar a possibilidade de, ao se gerar a GRCSU, o sistema não 

preencher os campos do código sindical (central.confederação.federação.sindicato-dv) 

com o código correto referente à Federação a que o Sindicato estaria porventura filiado. 

Nessa situação, o percentual da CSU a que a Federação faz jus, é, equivocadamente, 

destinado à CEES. 

Considerando a possibilidade de “erro ou inconsistências” na arrecadação, repartição e 

repasse da CSU, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria nº 3.397/78, que trata da 

rotina para restituição da contribuição sindical recolhida indevidamente a entidade 

imprópria ou recolhida a menor para entidade que fazia jus.  

A referida Portaria está estruturada em 3 (três) subitens quanto à possibilidade do 

recolhimento indevido da CSU:  

1 - Quando recolhida em nome de Entidade Sindical;  

2 - Quando recolhida em favor da Conta Especial Emprego e Salário; e  

3 - Transferência de quota recolhida indevidamente em nome da Conta Especial Emprego 

e Salário ou de Entidade Sindical imprópria.  

Destaca-se que os 2 primeiros subitens tratam de pedidos de restituição realizados pelo 

contribuinte (quem efetivamente recolhe o tributo). A auditoria teve como escopo os 

pedidos de restituição realizados por entidades sindicais, cujo fluxo de restituição está 

disciplinado pelo item 3 da referida Portaria (Transferência de Quota Recolhida 

Indevidamente em nome da Conta Especial Emprego e Salário ou de Entidade Sindical 

Imprópria).   

Quanto aos atores participantes, atuam no macroprocesso “restituição da CSU” a 

entidade sindical requerente, o Ministério do Trabalho e a CAIXA  

É oportuno aqui destacar as unidades do MTb participantes do processo:  

- SRTEs – Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego; 

- CGFAT – Coordenação Geral de Recursos do FAT; e  

- SRT – Secretaria de Relações do Trabalho. 

A figura abaixo apresenta o fluxo resumido do processo de restituição em casos de 

pedidos protocolizados por entidades sindicais, que será detalhado na sequência. 

Figura 5: Fluxo simplificado do processo de Restituição da CSU solicitada por entidade Sindical 
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Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base na Portaria nº 3.397/78 

As etapas do processo acima esquematizado podem ser assim descritas: 

i. Entidade Requerente: O fluxo de restituição inicia-se quando a entidade sindical, na 

hipótese de não ter recebido os valores que lhe eram devidos, apresenta a solicitação da 

restituição na Superintendência Regional do Trabalho - SRTE (antiga Delegacia Regional 

do Trabalho) da jurisdição da entidade solicitante, conforme previsto no item 3.1 da 

Portaria nº 3.397/78 abaixo transcrito. 

3.1 A entidade sindical prejudicada encaminha petição ao Delegado Regional 

do Trabalho de sua jurisdição, solicitando a transferência da quota parte 

contribuição sindical que lhe pertence, recolhida indevidamente em favor da 

Conta Especial Emprego e Salário ou de entidade sindical imprópria, com a 

indicação da conta corrente bancária onde são movimentados os recursos da 

contribuição sindical, para efeito de crédito do valor reclamado.  

ii. SRTE: No âmbito da SRTE, o pedido é analisado pelo SERET/SRTE (Serviço de 

Relações do Trabalho das Superintendências). Posteriormente, é submetido à 

consideração do Superintendente, autoridade competente para reconhecer ou não a 

existência do direito creditório da solicitante, e caso o parecer seja favorável, o processo 

é encaminhado para a CGFAT – Coordenação Geral de Recursos do FAT. 

iii. CGFAT: Cabe à CGFAT proceder o levantamento dos valores a serem ressarcidos, 

por meio de consulta à base de dados de guias de recolhimentos disponibilizada pela 

CAIXA. Observa-se, ainda, que a CGFAT, além de apurar os valores, deve realizar 

análise, principalmente quanto à vinculação temática (atividade econômica) entre a 

entidade requerente e demais entidades citadas no pedido.  

iv. CAIXA: Uma vez confirmada a existência do direito creditório e existindo valores a 

serem restituídos, a CGFAT encaminha solicitação para que a CAIXA proceda a 

transferência do valor da conta corrente da CEES para a conta corrente da entidade.  

v. SRT: Observa-se, pelo trâmite previsto na supracitada Portaria, que a participação da 

SRT/MTb - Secretaria de Relações do Trabalho ocorre somente se o pedido for indeferido 

pelo Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Nessa situação, a entidade 

sindical pode apresentar recurso que deverá ser analisado pela SRT/MTb. 

Conforme abordado em item específico (constatação 2.1), a Portaria nº 3.397/78 

apresenta defasagem em relação ao nome das unidades, em decorrência das alterações 

ocorridas na estrutura do Ministério do Trabalho desde a edição do normativo. 
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A figura a seguir apresenta o fluxo detalhado do processo de restituição de quota recolhida 

indevidamente em nome da Conta Especial Emprego e Salário ou de entidade sindical 

imprópria, previsto no item 3 da Portaria nº 3.397/78, já considerando as nomenclaturas 

das unidades que atualmente desempenham as atividades definidas pela referida Portaria. 

 

Figura 6 – Fluxograma do processo de restituição 

 

Fonte: Portaria n° 3.397/78 – Item 3 

 

ESCOPO DA AUDITORIA: AVALIAÇÕES REALIZADAS E PROCESSOS 

ANALISADOS 

A análise realizada no âmbito da auditoria contemplou 16 processos de pedido de 

restituição da CSU protocolizados por entidades sindicais entre 2016 e 2017, com base 

no fluxo previsto pela Portaria nº 3.397/78. 

Os 16 processos analisados foram obtidos a partir da seleção - por critérios de 

materialidade e   criticidade - realizada a partir de duas fontes de informações:  

- planilha com 60 processos disponibilizada em resposta à SA 201701834/01; 
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- planilhas de controle de processos utilizada pela CGFAT – Coordenação-Geral do FAT.  

Os processos analisados pela auditoria são os constantes do quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Relação de processos de restituição da CSU analisados 

Nº Processo Entidade Sindical Requerente 
Unidade do MTb em que o 

processo foi protocolado 

46000.001964/2016-41 FENOP  SRT 

46031.000496/2017- 10 UGT SRT 

46208.003851/2017-35 FTIEG SRTE-GO 

46208.004975/2017-38 FETTHEBASA  SRTE-GO 

46208.002414/2017-02  FETTHEBASA  SRTE-GO 

46208.002413/2017-50 FETTHEBASA  SRTE-GO 

46206.008964/2016-66 CSPB SRTE-DF 

46208.003850/2017-91 FTIAGT SRTE-GO 

46208.005846/2017-67 FETTHEBASA  SRTE-GO 

46208.003849/2017-66 SIENF/GO SRTE-GO 

46208.004640/2017-10 SINDBEBIDAS-GO SRTE-GO 

46232.000396/2017-19 SITRTC SRTE-RJ 

46031.000498/2017-09 FENATRACOOP SRT 

46010.001431/2016-41 FECOMBASE SRTE-BA 

46204.012559/2016-62 FECOMBASE SRTE-BA 

 
Conforme anteriormente informado, o trabalho avaliou o atendimento das formalidades 

exigidas no processo, a regularidade dos valores restituídos e o efetivo direito das 

entidades sindicais que tiveram restituições autorizadas. Para tanto, foram realizadas as 

seguintes verificações em cada processo: 

i. aderência à exigência de início do processo na unidade de jurisdição 

da entidade requerente; 

ii. atuação das unidades técnicas integrantes do MTb em conformidade 

com as atribuições previstas pela Portaria n° 3.397/78; 

iii. consistência dos elementos comprobatórios da existência do direito 

creditório da requerente; 

iv. existência de filiação entre a entidade requerente e as entidades 

sindicais referenciadas no pedido; 

v. existência de vinculação temática entre as atividades econômicas 

desempenhadas pela requerente e entidades sindicais citadas; 

vi. aderência a aspectos formais do processo. 
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PARTE II – RESULTADOS OBTIDOS 

1. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Observando-se a natureza dos aspectos avaliados, os resultados obtidos pela auditoria 

foram consignados sob 3 perspectivas: estruturante, específica e termo de mediação. 

Nos resultados estruturantes (Parte III, item 1), são apresentadas as conclusões obtidas 

pela verificação de aspectos normativos, formais, operacionais e de controles internos 

relacionados aos processos de restituição. 

Por sua vez, optou-se por apresentar nos resultados específicos (Parte III, item 2), três 

processos de restituição analisados pela auditoria que, pela gravidade das situações 

evidenciadas e das ações corretivas e disciplinares a serem adotadas, justificam sua 

apresentação de forma destacada em relação aos demais processos avaliados. 

Por fim, nos Resultados das Análises do Termo de Mediação (Parte III, item 3), são 

consignadas as avaliações realizadas sobre os termos da pactuação realizada entre MTb, 

sete Centrais Sindicais e Ministério Público do Trabalho. 

 

2. RESULTADOS DA AUDITORIA 
No tocante aos Resultados Estruturantes, foram consignadas fragilidades identificadas 

na norma reguladora dos pedidos de restituição, nos controles internos utilizados no fluxo 

do processo de restituição e em aspectos diversos dos processos de restituição constantes 

do escopo da auditoria. 

A Portaria nº 3.397/78, que disciplina o fluxo dos requerimentos de restituição da CSU 

por entidades sindicais e contribuintes, apresenta referência a unidades não mais 

existentes na estrutura do MTb. Ademais, não se observa, no normativo, definição precisa 

das competências dos atores e unidades participantes do macroprocesso, além de se 

verificarem lacunas normativas sobre aspectos formais e procedimentais do processo de 

restituição.    

Sobre tais lacunas normativas, verificou-se que elas não permitem que as áreas técnicas 

definam com segurança jurídica: (1) qual a unidade responsável pela recepção dos 

pedidos de entidades com múltipla jurisdição; (2) se existe aplicação de prazos de 

decadência e prescrição sobre os valores reclamados pelas entidades sindicais; (3) se para 

comprovar a existência do direito creditório a unidade deve ser restringir à aplicação do 

princípio da filiação vigente após a Constituição de 88 ou se existe a possibilidade de usar 

o princípio da “vinculação” extinto a partir da CF/88. Adicionalmente, não há definição 

sobre a documentação comprobatória a ser apresentada em processos de restituição da 

CSU, a depender de quem seja o requerente: contribuinte, sindicatos e entidades de grau 

superior. 

Com relação aos controles internos utilizados no fluxo do processo de restituição, 

observou-se a inexistência de sistema informatizado que permita a unificação das 

informações necessárias aos técnicos para realizarem as análises dos requerimentos de 

restituição. O Ministério faz uso somente de ferramenta Access, que, por não ser 

homologada, submete o processo a diversos riscos: fragilização da transparência e da 

impessoalidade no acesso às informações e ausência de registro de acesso de usuários e 

de modificações de informações armazenadas pela ferramenta.  
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Ainda em relação ao Access, a fragilidade mais grave é a impossibilidade de se 

identificar, no banco de dados, os processos que tiveram a existência do direito creditório 

reconhecido, quando protocolizados no exercício corrente. Com isso, existe o risco de 

ocorrerem pagamentos em duplicidade (ou até em multiplicidade), pela possibilidade de 

ocorrerem sob o mesmo fundamento, ou seja, reconhecendo-se as mesmas guias para 

atestar a existência do direito creditório.  

Outra fragilidade verificada na Portaria nº 3.397/78 foi a ausência de definição para que 

a Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT faça a reanálise da 

existência do direito creditório nos pedidos de restituição da CSU, como forma de 

convalidar e conferir maior segurança nos pagamentos autorizados, o que poderia, 

inclusive, ter evitado as situações relacionados a processos críticos, como os da 

FETTHEBASA - Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade dos Estados 

da Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá e da FENATRACOOP - Federação Nacional dos 

Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil, analisados de forma minudente no 

curso do presente relatório. 

Por fim, a análise realizada sobre o trâmite dos processos demonstrou a existência de 

falhas no processamento de restituições de CSU avaliadas pela auditoria, tais como a 

existência de requerimento de restituição da CSU recebido e aprovado por 

Superintendência Regional do Trabalho sem competência normativa, processos com 

autorização de restituição para entidades não filiadas e/ou sem qualquer relação com as 

atividades profissionais representadas e a participação indevida da Secretaria de Relações 

do Trabalho – SRT/MTb em etapa do processo. Todos esses problemas decorrem tanto 

de falhas na legislação regulamentadora quanto da rudimentariedade dos controles 

internos. 

Conforme anteriormente mencionado, o escopo da auditoria compreendeu a análise de 16 

processos de pedido de restituição da CSU protocolizados por entidades sindicais, entre 

2016 e 2017, com base no item 3 da Portaria nº 3.397/78. As análises apontaram 

irregularidades graves em 3 (três) casos, sendo 2 (dois) referentes à FETTHEBASA e 1 

(um) concernente à FENATRACOOP. A relevância dos achados justificou que os 

respectivos registros fossem destacados no item 2, da Parte III, denominado Resultados 

Específicos.  

Assim, observou-se, nesses 3 processos, que os pedidos foram protocolizados em unidade 

alheia à jurisdição da entidade, contrariando a exigência da supracitada Portaria. Os dois 

processos da FETTHEBASA são mais graves, já que os processos da entidade - cuja 

jurisdição compreende os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá - foi protocolizado 

na SRTE/GO, unidade que não detém quaisquer competências em relação ao processo, 

mas que reconheceu o direito ao crédito.  

Outra situação identificada diz respeito ao pagamento de restituição referente a 

recolhimentos realizados para sindicatos sem qualquer vinculação temática com a 

requerente, citando-se novamente o caso da FETTHEBASA, que representa 

trabalhadores nas áreas de Turismo e Hospitalidade e teve autorização concedida para o 

recebimento de valores recolhidos em nome de diversas entidades sindicais sem 

quaisquer relações temáticas, tais como petróleo, contabilidade, biomedicina entre outras. 

Ainda se observou a participação de unidade que não deveria se pronunciar em relação 

aos requerimentos em tela. De acordo com a Portaria nº 3.397/78, a SRT - Secretaria de 

Relações do Trabalho somente emite opinião em caso de recursos apresentados pela 

requerente caso o pedido seja indeferido pela SRTE. Todavia, observou-se a participação 
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da unidade autorizando os pagamentos para a FETTHEBASA e FENATRACOOP, 

mesmo sem que o processo estivesse em fase recursal. 

No processo da FETTHEBASA, foi também identificada a existência de assinaturas 

aparentemente divergentes dentro do mesmo processo, tanto do representante da entidade 

sindical quanto dos técnicos e responsáveis pela análise e verificação da existência do 

direito creditório no âmbito do Ministério do Trabalho, indicando a possibilidade de 

cometimento de ilícitos nesses processos, conforme abordado em item específico deste 

relatório. 

Por fim, vale informar que os dois processos da FETTHEBASA analisados envolvem 

potencial prejuízo de R$ 3.800.499,45 (três milhões, oitocentos mil e quatrocentos e 

noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). 

Ao longo dos trabalhos da auditoria, foi pactuado acordo entre o MTb e sete centrais por 

meio de um Termo de Mediação, que contou ainda com a participação do Ministério 

Público do Trabalho, como mediador.  

Tendo em vista o inter-relacionamento dos temas, o trabalho realizado incluiu a 

avaliação do referido Termo de Mediação, celebrado em outubro de 2017, para 

restituição de suposto saldo residual de recolhimentos da CSU no período de 2008 a 

2015, que, por motivo de erro de contribuinte, não teriam sido repassados para as 

entidades seguindo os percentuais definidos pela CLT.  

A análise sobre o instrumento pactuado demonstrou fragilidades relevantes, dentre as 

quais  destacam-se a indefinição de critérios utilizados para apuração e repasse do 

“saldo residual” às entidades sindicais,  a celebração do acordo sem realizar análise 

sobre os impactos financeiros e orçamentários sobre a CEES – Conta Especial 

Emprego e Salário, sobre o FAT e sobre o orçamento do Tesouro, e, finalmente, 

ausência de controle para evitar pagamento de valores referentes a recolhimentos 

que já foram objeto de ressarcimento em pedidos anteriores realizados com base 

na Portaria nº 3.997/78, o que poderia configurar pagamento em duplicidade. 

Outra questão que merece destaque é a ausência de procedimentos para retorno à 

CEES dos valores da CSU transferidos para a STN, visto que os valores da 

contribuição destinados àquela conta são transferidos ao Tesouro Nacional para 

pagamento de despesas administrativas do Ministério do Trabalho, em 

atendimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.322/96. Não obstante, conforme 

verificado, não existe sistemática definida de retorno dos recursos à CEES.  

Todas essas fragilidades podem ser consideradas como alertas, tendo em vista os 

riscos envolvidos, entre os quais, o de avalizar a distribuição de recursos às 

entidades signatárias do Termo, mas que legalmente são pertencentes à CEES. 

Assim, foram expedidas recomendações ao MTb para que se abstenha de adotar 

quaisquer procedimentos de transferência de recursos antes de implementar todas 

as providências corretivas para as falhas apontadas pela auditoria em relação ao 

Termo de Mediação.  

Alerta-se para a gravidade das situações verificadas e da atitude do gestor, 

sobretudo quando se observa que não foram adotadas providências com vistas a 

aprimorar o processo de distribuição da CSU e respectivos controles internos para 

evitar a reincidência dos erros que ocasionaram a assinatura do Termo de 

Mediação. 
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PARTE III – ACHADOS 

1. RESULTADOS ESTRUTURANTES 

1.1. Constatação –Fragilidades na Portaria nº 3.397/78, em virtude da referência a 

unidades não mais existentes na estrutura do MTb, da ausência de delimitação da 

competência dos atores e unidades participantes do fluxo de análise dos pedidos de 

restituição da CSU e de lacunas normativas sobre aspectos formais do processo de 

restituição 

 

1.1.1. Defasagem e desatualização da Portaria nº 3.379/78, que disciplina os 

processos de restituição da CSU 

A Portaria nº 3.397/78, que disciplina as restituições da CSU, foi editada há quase 4 

décadas, e, em decorrência das alterações ocorridas na estrutura administrativa do 

Ministério do Trabalho, apresenta defasagem em relação às autoridades e unidades 

responsáveis pela análise do pedido de restituição da Contribuição Sindical Urbana, 

conforme resumido no quadro abaixo. 

Quadro 3: Alterações em unidades e cargos citados na Portaria nº 3.397/78 

Unidade/Cargo mencionado na 

Portaria 3.397/78 

Unidade/Cargo atual Competência no processo de restituição da CSU 

Delegado Regional do Trabalho Superintendente 

Regional do trabalho 

Manifesta-se quanto ao direito creditório do 

requerente 

Delegacia Regional do Trabalho Superintendência 

Regional do Trabalho 

Receber, instruir e analisar o pedido 

Secretaria Geral do Ministério do 

Trabalho 

Secretaria-Executiva Promove a restituição de valores da CSU se houver 

crédito na base de dados da CAIXA, autoriza a 

CAIXA, por meio de Ofício a efetuar o débito da 

CEES  Secretaria de Orçamento e 

Finanças 

CGFAT 

 

Cabe apontar que, em 2008, a Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, por meio 

da Nota CONJUR/MTE nº 172/2008, já havia alertado os gestores sobre a necessidade 

de atualização da supracitada norma, conforme pode ser observado no trecho abaixo: 

“(...) Por estar desatualizada, sugere-se, no entanto, estando presentes a 

conveniência e oportunidade para tanto, seja editado outro ato normativo 

como forma de adaptar os termos usados na Portaria nº 3.397/1978 ao atual 

Regimento Interno deste Ministério, com sugestão de participação direta da 

SRT na elaboração da minuta(...)” 

 

1.1.2. Indefinição quanto ao prazo de prescrição do direito à restituição da CSU  

Com relação a esse tema, observou-se que o Secretário Executivo/MTb, por meio do 

Memorando nº 150/2017 - SE/MTb, encaminhou questionamento à CONJUR/MTb 

quanto à possibilidade de restituição da CSU com prazos de arrecadação superiores a 

5(cinco) anos. O posicionamento da unidade jurídica, consignado no Parecer nº 

00493/2017/CONJUR-MTb/CGU/AGU, apresenta em síntese as seguintes 

considerações: 

No que se refere à terceira pergunta ( letra C), não existe no mencionado 

normativo qualquer referência a período decadencial ou prescrional. O 
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período para ocorrência de reconhecimento de prescrição em matéria 

tributária é de 05 (cinco) anos, conforme se encontra disposto no art. 174, do 

Código Tributário Nacional.  

No caso concreto, os tributos já foram recolhidos e, em tese, pertencem 

parcialmente, e na maior proporção, às entidades sindicais, e tais recursos 

tem por finalidade o custeio da atividade sindical.  

Na hipótese de não pagamento de tal contribuição social, na forma da 

legislação de regência, o art. 606, da CLT, assegura às entidades sindicais o 

direito de cobrança de seus créditos por meio de ação judicial de natureza 

executiva, nos seguintes termos:  

"Art. 606 - Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da 

contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante 

ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas 

autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. "  

(....) 

Aduza-se que da importância da arrecadação da contribuição sindical serão 

feitos os respectivos créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das 

instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, conforme previsto 

no caput do art. 589, da CLT.  

Portanto, qualquer equívoco na distribuição dos recursos arrecadados a 

título de contribuição sindical não pode ser atribuído às entidades sindicais 

ou à Administração Pública (CGFAT/SPOA/SE/MTb). Por outro lado, 

eventuais distorções devem, necessariamente, respeitado o devido processo 

legal, ser corrigidas. 

Conforme pode ser verificado no Parecer da CONJUR, não existe no normativo que 

regula a restituição da CSU (Portaria nº 3.397/78) qualquer definição sobre o período 

decadencial ou prescricional do direito de as entidades requerem a restituição da CSU 

e/ou o Ministério do Trabalho proceder a devolução dos valores solicitados.  

Observa-se, ainda, que a consultoria jurídica entende que, se for evidenciado erro na 

repartição da CSU, a distorção deve ser corrigida. Todavia, o Parecer não é conclusivo 

em relação ao prazo prescricional. 

Nesse sentido, a ausência de definição quanto à aplicação ou não do prazo prescricional 

cria uma lacuna normativa e dá azo para decisões subjetivas das unidades responsáveis 

pela análise dos pedidos de restituição, além de criar insegurança jurídica quanto ao tema. 

1.1.3. Ausência de norma definidora do critério a ser utilizado (filiação ou 

vinculação) para reconhecimento da existência do direito creditório das entidades 

requerentes da restituição 

Importa destacar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a filiação 

de qualquer sindicato a entidades de grau superior (federação, confederação e central 

sindical) passou a ser de livre escolha dos sindicatos, e não mais vinculada. 

Todavia, verificou-se em reuniões realizadas com as áreas técnicas da CGFAT e SRT 

que, embora as unidades entendam que deve ser aplicado o princípio da filiação, não 

existe posicionamento fechado nesse sentido e/ou norma que defina o critério a ser 

utilizado.  

Diante da lacuna normativa, e considerando que a aplicação do princípio da vinculação 

pode abrir precedentes e gerar grandes passivos para a Conta Especial Emprego e Salário, 

torna-se essencial a normatização do tema com o intuito de refletir os comandos da Carta 

Magna e, respectivamente, dar maior segurança jurídica às análises realizadas pelas áreas 

técnicas. 



 
 

86 
 
 

Ainda com relação ao princípio da filiação e que a destinação dos recursos quando da 

inexistência de entidades de grau superior deve ser a Conta Especial Emprego e Salário, 

pode-se citar o seguinte posicionamento da CONJUR.  

(...) Como a representatividade dos sindicatos pode não ser uniforme, em 

função da liberdade de associação e organização sindical, não se pode 

admitir uma vinculação exata e matemática de todos os sindicatos a uma 

dada representação superior, haja vista que o enquadramento sindical fora 

inviabilizado com a Constituição Federal de 1988, assim como não se pode 

exigir a adesão de todas as federações existentes à entidade superior. 

Desta feita, prevalece em nosso sistema o princípio da liberdade sindical, ante 

a impossibilidade jurídica de o Estado declarar, por si, vínculo de 

representação, sob pena de interferência indevida na organização sindical. 

18. Além do exposto, cabe destacar que esta CONUR já se manifestou acerca 

da forma de distribuição dos valores arrecadados a título de contribuição 

sindical obrigatória, quando da inexistência de entidade na pirâmide do 

sistema sindical brasileiro. 

19. Por meio do PARECER N. 340/2012/CONUR-MTE/CGU/AGU (anexo) 

é possível verificar que tanto a SRT quanto o CGFAT entendem que, quando 

da inexistência de Federação, o valor que lhe seria devido será repassado a 

Conta Emprego e Salário.    

1.1.4. Indefinição quanto aos elementos e documentos a serem apresentados para 

comprovação da existência do direito creditório (contribuinte e Entidade Sindical) 

Conforme o item 3.2 da Portaria n° 3.397/78, os processos de restituição que tratam de 

transferência de quota recolhida indevidamente em nome da Conta Especial Emprego e 

Salário - CEES ou de entidade sindical imprópria devem ser instruídos com peças 

comprobatórias da ocorrência.  

Considerando que a Portaria não detalha a forma de comprovação da existência do direito 

creditório, foi encaminhado à SE/MTb, por meio da SA 201701834/005, questionamento 

sobre o rol completo de documentos que devem ser obrigatoriamente apresentados pela 

entidade sindical para que não haja restrição ao prosseguimento do pedido. 

Em resposta, encaminhada pela Nota Informativa n° 005/2017 - 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, foi informado que: 

A Portaria n° 3.397/78 não especifica quais seriam essas “peças 

comprobatórias da ocorrência", porém as Superintendências costumam 

solicitar as entidades sindicais: Guias de Contribuição Sindical Urbana — 

GRCSU, ou planilhas com as informações básicas, contendo nome e CNPJ, de 

seus contribuintes e/ou sindicatos (para que a CGFAT possa identificar 

valores solicitados na CEES), extrato da CAIXA, extrato do cadastro do CNES 

(que a própria Superintendência também pode tirar). Mas a CGFAT só 

verifica se os processes possuem: requerimento contendo nome, CNPJ e dados 

bancários para o deposito, Guias dc Contribuição Sindical Urbana — GRCSU 

ou informações dos contribuintes e/ou sindicatos. A verificação da 

documentação de filiação ou vinculação sindical fica sempre sobre a 

responsabilidade das Superintendências - SRTE’s on da Secretaria de 

Relações do Trabalho — SRT. 

 

A unidade informa que, embora não exista definição dos documentos comprobatórios, as 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego costumam solicitar informações 

sobre a comprovação. Todavia, a análise dos processos constantes da amostra da auditoria 

demonstrou que não existe padronização quanto aos elementos apresentados pelas 
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entidades requerentes ou mesmo solicitação das SRTE para complementação das 

informações.    

Como exemplo, pode-se citar o processo nº 46208.003851/2017-35 (Federação dos 

Trabalhadores na Indústria nos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal), no qual 

a entidade requerente indicou somente relação de empresas para comprovar a existência 

do direito creditório, e a SRTE aceitou a documentação e encaminhou o processo para a 

CGFAT. Nesse caso, a CGFAT devolveu o processo para a SRTE solicitando a juntada 

das GRCSU, visto que não era possível identificar os recolhimentos a partir da relação de 

empresa. 

Dessa forma, é essencial que sejam definidos os elementos comprobatórios mínimos que 

devem ser anexados ao pedido da entidade requerente, considerando a necessidade de 

comprovação da existência do direito creditório e dos requisitos necessários para que a 

CGFAT proceda a identificação dos valores a serem restituídos. 

 

1.1.5 Indefinição sobre a(s) unidade(s) e autoridade(s) responsáveis para receber 

pedidos de entidades sindicais com múltipla jurisdição 

O item 3.1 da Portaria nº 3.397/78 define que a entidade sindical deve apresentar o pedido 

de restituição na DRT (atual SRTE) de sua jurisdição, conforme abaixo transcrito. 

3.1 A entidade sindical prejudicada encaminha petição ao Delegado Regional 

do Trabalho de sua jurisdição (...) 

Todavia, deve ser considerada a existência de entidades sindicais com múltipla jurisdição, 

ou seja, aquelas entidades que representam trabalhadores em mais de uma unidade da 

federação ou que detêm jurisdição em nível nacional. Nesses casos, a norma deixa uma 

lacuna, visto que não resta claro onde estas entidades devem protocolizar o pedido. 

Observa-se, por exemplo, pedidos de Entidades em nível nacional que estão sendo 

direcionados à Secretaria de Relações do Trabalho, como por exemplo os processos nºs. 

46031.000496/2017-10 (UGT) e 46000.009068/2016-21 (CNTC). 

Houve, ainda, pedido de entidade nacional encaminhado ao Ministro do Trabalho, como 

no caso do processo nº ° 46000.001964/2016-41 (FENOP). 

Nas reuniões realizadas com as áreas técnicas da CGFAT e da SRT, foi informado que as 

entidades com múltipla jurisdição devem encaminhar o pedido à SRTE da unidade de 

domicílio da entidade sindical. Todavia, esse entendimento não está normatizado ou tem 

sido considerado, haja vista que, conforme exposto, há pedidos direcionados diretamente 

para autoridades lotadas em unidades da sede do Ministério do Trabalho. 

Considerando a situação, foi solicitado por meio do item 7 da SA 201701834/09, que a 

unidade informasse qual é a unidade do Ministério do Trabalho responsável por receber 

o pedido de entidades com múltipla jurisdição, ou seja entidades que representam 

trabalhadores em mais de uma unidade da federação ou mesmo em nível nacional. Em 

reposta, contida na Nota Informativa n° 008/2017 - CGFAT/SOAD/SE/MTb, foi 

informado que:  

O pedido de restituição deverá ter início na SRTE da jurisdição da requerente, 

considerando-se jurisdição a localização de sua sede, seja única, matriz ou 

filial. Não existe unidade definida para receber requerimentos de restituição 

de contribuição sindical no Ministério do Trabalho. Entidades, eventualmente, 

encaminham requerimentos à CGFAT, à Secretaria de Relações do Trabalho 

- SRT, á Secretaria de Política Públicas de Emprego - SPPE, ao Gabinete do 
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Ministro - GM entre outras. Nestes casos, tais pedidos são encaminhados ao 

que entendemos ser à SRTE de sua jurisdição, para então seguir seu trâmite 

processual normal. 

 

Conforme posicionamento da unidade, ratifica-se o entendimento de que o trâmite dos 

processos de restituição solicitados por entidades com múltipla jurisdição não está 

normatizado. A própria unidade informa que tais requerimentos estão sendo direcionados 

a diversas unidades do Ministério do Trabalho, de forma “aleatória”. Tal situação, além 

de não ter amparo normativo, dá margem para diferentes tratamentos e entendimentos 

sobre o prosseguimento do pedido da entidade sindical. 

 

Causa 

Desatualização e deficiências da Portaria nº 3.397/78, cujos dispositivos não disciplinam 

adequadamente aspectos diversos (como procedimentos, competências, 

responsabilidades) referentes ao macroprocesso “restituição da CSU”. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

O Grupo apresentou ao Senhor Ministro minuta de texto de Portaria com 

proposta de adoção de novos procedimentos para restituição de valores 

relativos a Contribuição Sindical recolhidos indevidamente ou a maior, em 

substituição à Portaria nº 3.397, de 17 de outubro de 1978, atualmente em 

vigor. 

Entendemos que o normativo proposto supre as constatações e atende às 

recomendações aqui apontadas, ao propor novos requisitos para 

requerimento de restituição com rol de documentos a serem apresentados 

(arts. 2º e 8º), prazo de prescrição (art. 7º), centralização de decisão na 

Secretaria Executiva e retirada de competência dos Superintendentes para 

atuar no processo (arts. 3º e 9º) e limitação da SRT a manifestação sobre 

informações constantes no sistema CNES, o que inclui pronunciamentos sobre 

filiações (arts. 10 a 12). 

Por fim, destaca-se que a íntegra do posicionamento do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados na versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos 

adicionais sobre o tema em tela, encontra-se reproduzida no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Conforme posicionamento da unidade, verifica-se que foi elaborada minuta de Portaria 

com proposta de atualização dos termos e do trâmite previstos na Portaria nº 3.397/78, 

que trata da rotina para restituição da contribuição sindical recolhida de forma indevida 

e/ou a maior.  

A análise da minuta apresentada permite observar a definição de elementos para 

atendimento às fragilidades apontadas pela equipe de auditoria, com ressalvas. 

Primeiramente, o texto não deixa claro se, na análise do pedido da entidade requerente, 

será aplicado o critério da filiação para confirmação da existência do direito creditório. 

De acordo com os artigos 10 e 11 abaixo transcritos da minuta da Portaria, a análise da 

existência do direito creditório, ou seja, a comprovação de que a entidade faz jus à 

restituição, será realizada, inicialmente, pela Secretaria de Relações do Trabalho com 

base nas informações do CNES e da situação do código sindical.  
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Art. 10 A Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTb analisará e emitirá 

parecer técnico sobre a situação cadastral da entidade, conforme o Cadastro 

Nacional de Entidades Sindicais - CNES e sobre a situação do Código Sindical 

considerando o período solicitado pelo requerente. 

Em momento subsequente, caberá ao Secretário Executivo a decisão final, conforme se 

observa no art. 11: 

Art. 11 A análise técnica emitida pela SRT quanto à regularidade do cadastro 

e ao código sindical servirá de subsídio à decisão do Secretário Executivo 

(grifo acrescido). 

Observa-se, no entanto, que não há definição explícita indicando a necessidade de filiação 

entre as entidades, deixando lacuna normativa que permite interpretação para concessão 

baseada na vinculação temática entre as entidades. Ressalta-se que, embora a adoção 

desse princípio tenha sido abolida pela Constituição Federal de 1988, foi observado 

durante a auditoria que não existe uniformidade de entendimento acerca do tema entre as 

áreas técnicas responsáveis pela análise, razão pela qual torna-se necessária a definição e 

normatização do critério a ser adotado.  

Ainda no tocante à comprovação da existência do direito creditório, a minuta da nova 

Portaria atribui ao Secretário Executivo a decisão pela constituição ou não do direito 

creditório, conforme abaixo transcrito:  

Art. 14 -  Concluída a análise da CGFAT, o processo será encaminhado ao 

Secretário Executivo que decidirá pela constituição ou não do direito 

creditório do creditório do requerente. (grifo acrescido) 

Sobre esse item, cabe observar que a decisão do Secretário Executivo deve estar pautada 

em pareceres conclusivos das áreas técnicas quanto à existência do direito creditório, de 

forma que o posicionamento, favorável ou contrário, seja baseado em argumentos 

técnicos, sem margem para decisões discricionárias. 

Outro ponto a ser destacado, no texto da nova Portaria, diz respeito à possibilidade de 

recurso quanto à decisão proferida pelo Secretário Executivo. Segundo o parágrafo único 

do art. 14, “De referida decisão caberá recurso hierárquico”. No entanto, não existe 

menção sobre qual a autoridade competente para analisar o recurso e o prazo para 

interposição e resposta.  

Como o documento apresentado após a versão preliminar deste relatório consiste em uma 

minuta, é possível providenciar os ajustes necessários para corrigir as fragilidades 

identificadas neste registro até a edição do normativo definitivo que substituirá a Portaria 

nº 3.397/78. 

Recomendações 

Recomendação 1: Proceder às revisões pertinentes na portaria a ser editada em 

atualização à Portaria n° 3.397/78, com vistas a corrigir as fragilidades já apontadas no 

normativo vigente e efetuar os devidos aprimoramentos na minuta de normativo 

apresentada, observando, entre outros, a necessária atualização da terminologia dos 

órgãos participantes, definição do prazo prescricional referente à restituição, 

estabelecimento do critério de filiação (instituído pelo art. 8º da Constituição Federal de 

1988) como princípio a ser utilizado para reconhecimento da existência de potencial 

direito creditório e definição clara e precisa das competências das unidades e autoridades 

participantes, assim como das formalidades inerentes ao processo. 



 
 

90 
 
 

1.2. Constatação – Falhas de controle na análise dos pagamentos de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana - CSU 

Em avaliação ao processamento da análise dos pedidos de restituição, realizaram-se 

exames sobre os controles internos adotados pela CGFAT sobre o macroprocesso. 

Vale repisar que, previamente à atuação das unidades da sede do MTb, o pedido é 

analisado pelo SERET/SRTE (Serviço de Relações do Trabalho das Superintendências). 

Em seguida, é enviado à consideração do Superintendente, autoridade competente para 

reconhecer ou não o direito creditório da solicitante. 

Uma vez reconhecida a existência do direito creditório, o processo deve ser encaminhado 

à CGFAT – Coordenação Geral de Recursos do FAT do Ministério do Trabalho, unidade 

responsável pelo levantamento dos valores a serem ressarcidos, por meio de consulta à 

base de dados de guias de recolhimentos disponibilizada pela CAIXA. Uma vez apurados 

os valores, a CGFAT encaminha solicitação para que a CAIXA proceda à transferência 

do valor da CEES para a conta da entidade requerente. 

 

1.2.1. Ausência de sistema de controle para análise dos pagamentos de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana - CSU 

A fim de verificar o fluxo de análise para levantamento dos valores a serem restituídos às 

requerentes, foi realizada, no dia 4/12/2017, visita técnica pela equipe de Auditoria à 

CGFAT. Com vistas a explanar as rotinas adotadas, aquela Coordenação apresentou a 

ferramenta Access (Banco de Dados) utilizada para análise dos pedidos de restituição. 

Por meio do banco de dados Access, é realizada consulta à base de guias de recolhimento, 

disponibilizada pela CAIXA, pagas pelos contribuintes. Cabe registrar que, conforme 

informações de técnicos do Ministério, a ferramenta Access apresentada foi criada por 

um servidor da CGFAT, e não pela área de TI do órgão.  

Figura 7: Interface do Banco de dados Access 

 
Fonte:  Sistema Access utilizado pela CGFAT para Apuração dos Valores da Restituição 

Objetivando conhecer a sistemática utilizada pela CGFAT para apuração dos valores a 

serem restituídos, foi solicitado, por meio da SA n° 201701834/009, item 06, que a 

unidade informasse detalhadamente os procedimentos e rotinas utilizados no âmbito 
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daquela Coordenação para apuração do valor a ser restituído à entidade sindical 

requerente.  

Por meio da Nota Informativa nº 008/2017 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 1º/12/2017, o 

gestor assim se manifestou: 

Recebido o processo da Superintendência, após verificar o pedido e as 

informações nele contidas, tais como: detalhamento de CNPJ de contribuinte 

e/ou código sindical do(s) sindicato(s), documentos de constituição legal do 

requerente, legitimidade do signatário e dados bancários para pagamento; a 

CGFAT identifica no banco de dados fornecido periodicamente pela CAIXA, 

que fica armazenado em servidor do MTb, valores correspondentes ao(s) 

contribuinte(s) ou aquela(s) entidade(s) sindical, cujo crédito na CEES 

excedeu a sua quota-parte legal, tal identificação fica com o registro do 

número do processo gravado no servidor. Feito isso, devolve-se o processo a 

SRTE de origem para prosseguimento, ou seja, para verificação do direito 

creditório e valor a restituir, pois tal valor pode se alterar de acordo com o 

entendimento do percentual de quota-parte devido, conforme Art.589 da CLT. 

Retornado o processo com autorização de direito creditício, a CGFAT oficia 

de imediato a CAIXA para que proceda a restituição do valor reconhecido. 

Conforme a resposta encaminhada e com os elementos obtidos na referida visita técnica, 

foi verificado que a Unidade faz uso de sistemáticas rudimentares para processamento 

dos pedidos de restituição da CSU. As rotinas fazem uso excessivo de interações 

humanas, além de utilizar ferramenta Access, que, conforme será demonstrado, submete 

o “macroprocesso restituição da CSU” a vários riscos. 

O Banco de Dados Access não é uma ferramenta homologada pela Área de TI do órgão, 

isto é, não foi concebida de forma institucionalizada pelo Ministério. Trata-se de uma 

solução operacional desenvolvida pela CGFAT para processar suas análises.  

Acerca do tema, por meio da Nota Informativa nº 009/2017 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, 

de 7/12/2017, a CGFAT assim se manifestou: 

O banco de dados referente à arrecadação das contribuições sindicais 

fornecido pela CAIXA nos chega em formato TXT, logo que a CGFAT recebe 

a informação, efetua tratamento na ferramenta ACCESS, para facilitar a 

consulta/pesquisa de dados dos requerentes de restituição da CSU — 

Contribuição Sindical Urbana. Portanto é um banco de dados inserido em 

uma ferramenta de uso interno da coordenação, e não um sistema 

desenvolvido e homologado pela TI do Ministério. 

Por não ter sido desenvolvido e/ou homologado pelo Órgão, é inerente à ferramenta 

aspectos que fragilizam a impessoalidade e a transparência, já que as informações ficam 

restritas a alguns equipamentos e de posse de somente alguns servidores.   

A ferramenta não detém os mesmos mecanismos de proteção característicos de sistemas 

de informação institucionalizados. Com efeito, existe risco significativo de perda de 

informações constantes do banco de dados alimentado com informações fornecidas pela 

CAIXA, já que não existe aplicação dos métodos voltados à segurança da informação. 

A respeito do controle de acesso à referida ferramenta, questionada por meio do item 002 

da SA 201701834/011, a CGFAT assim se manifestou: 

Esse banco de dados em ACCESS é gravado no servidor do Ministério, dentro 

da pasta da CGFAT, onde somente os servidores com login dessa coordenação 

possuem permissão de acesso, porém não existe nenhum tipo de relatório de 

controle para identificar qual servidor o acessou. 



 
 

92 
 
 

O Access não possui nenhum tipo de registro de acesso, ou seja, não informa os servidores 

que acessaram a ferramenta, tampouco eventual inserção, modificação ou exclusão de 

alguma informação armazenada.  

Com isso, existe o risco constante de algum usuário, por exemplo, apagar ou adulterar 

informações sem que haja o registro da alteração promovida acerca das respectivas 

informações. 

Além disso, pela sistemática de análise depender eminentemente de interações humanas, 

a avaliação se submete tanto a erros quanto a uma baixa produtividade no processamento 

de informações e dados, especialmente quando se considera que alguns processos contêm 

centenas de GRCSU. 

Um risco relevante observado pela auditoria decorrente do uso da ferramenta Access é a 

impossibilidade de se identificar, no Banco de Dados, os processos que tiveram a 

existência do direito creditório reconhecido, quando protocolizados no exercício corrente. 

Isto é, a ferramenta não permite identificar, nesses processos mencionados, as GRCSU 

utilizadas como comprovação da existência do direito creditório da entidade requerente. 

Diante dessa fragilidade, a CGFAT faz uso de planilhas eletrônicas para buscar evitar 

pagamentos em duplicidade (ou até em multiplicidade), realizados sob o mesmo 

fundamento, ou seja, que utilizaram a mesma GRCSU.  

A fragilidade supra informada na ferramenta Access foi questionada pela SA nº 

201701834/011. A CGFAT assim se manifestou, por meio da Nota Informativa nº 

009/2017 - CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 7/12/2017: 

Na verdade o que existe, é uma impossibilidade de registro do número do 

processo no banco de dados em ACCESS, somente sobre consulta de valores 

na CEES do ano corrente, pois necessitamos que o exercício esteja fechado 

para tal registro. Porém esta CGFAT, criou um controle em planilha EXCEL 

das consultas realizadas no banco de dados do exercício corrente, que tem 

como regra sua verificado sempre que recebemos um processo solicitando 

restituição dos recursos recolhidos dentro desse exercício, praticamente 

excluindo dessa forma, a possibilidade de restituição em duplicidade. 

Tendo em vista a resposta do gestor, constata-se a situação como crítica, sobretudo 

quando se observa que tanto as planilhas de controle como o banco de dados estão sujeitos 

a alterações, sem possibilidade de se identificar o respectivo responsável. 

Desse modo, os exames evidenciaram as seguintes fragilidades e riscos relacionados às 

ferramentas de controle interno utilizadas pela Unidade no processamento de 

requerimentos de restituição da CSU:  

   - Risco de perda de informações do banco de dados; 

- Risco de multiplicidade de pagamentos de restituição;  

- Baixa produtividade no cruzamento de dados e geração de relatórios gerenciais; 

- Ausência de transparência;  

- Ausência de padronização nos procedimentos de verificação da existência do 

direito creditório entre as SRTEs, em virtude de inexistência de normativo 

definindo esses procedimentos, tampouco sistema que favoreça esse 

processamento de maneira uniforme entre as diferentes Superintendências 

Regionais; e 

- Falta de impessoalidade no tocante à avaliação dos processos. 

Portanto, o ferramental para análise dos processos utilizados pela CGFAT é rudimentar, 

não automatizado e sujeito a erros. 
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Tal cenário deve ser considerado como bastante grave, ainda mais em um contexto de 

apuração de valores da CEES para efeito de distribuição de seu pretenso “saldo residual”, 

conforme será abordado em item específico deste relatório. 

1.2.2. Ausência de previsão normativa para verificação e reanálise, por parte da 

Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT, de existência 

do direito creditório nos pedidos de restituição da CSU efetuados por entidades 

sindicais  

Ao longo das avaliações realizadas pela auditoria, especificamente no tocante à etapa de 

protocolização do processo de requerimento da CSU na Superintendência competente, 

conforme apontado em item específico deste relatório, foi verificado que os processos n° 

46208. 002413/2017-50 (FETTHEBASA) e n° 46208.004975/2017-38 (FETTHEBASA) 

foram iniciados indevidamente na SRTE/GO, em desatendimento à Portaria nº 3.397/78. 

Considerando tal situação, foi enviada a SA nº 201701834/005, item 001, solicitando ao 

gestor apresentar justificativas para o fato de esses processos terem sido protocolizados 

em SRTE de UF não integrante da jurisdição da entidade sindical solicitante. 

Por meio da Nota Informativa nº 005/2017 – CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 27/10/2017, a 

CGFAT assim se manifestou: 

A Coordenação-Geral dos Recursos do FAT — CGFAT, recebeu os processos 

n° 46208.0002413/2017-50 (FETTHEBASA) e n° 46208.004975/2017-38 

(FETTHEBASA) da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás, 

portanto entendemos que se essa superintendência havia recebido e nos 

encaminhado tais processos, é porque já havia feito sua instrução 

documental e análise, portanto, que verificou a sede da requerente. Pois à 

CGFAT compete apenas a verificação das informações fornecidas na 

documentação, se estas conferem, e se os valores informados pela requerente 

foram efetivamente internalizados à Conta Especial Emprego e Salário — 

CEES/MTb, para pagamento com a devida autorização. (grifo acrescido) 

Como informado, cabe à CGFAT proceder o levantamento dos valores a serem 

ressarcidos, por meio de consulta à base de dados de guias de recolhimento 

disponibilizada pela CAIXA.  

Observou-se, nas reuniões realizadas com a área técnica e nas respostas à solicitação de 

auditoria, que a unidade realiza somente consulta na base de dados Access, que contempla 

as informações das guias de recolhimento. Os técnicos da CGFAT responsáveis pela 

análise não realizam, por exemplo, consulta ao CNES - Cadastro Nacional de Entidades 

Sindicais para validar a filiação entre a entidade requerente e as entidades citadas no 

pedido.  

Destaca-se que, apesar de a unidade informar que apenas apura os valores e que a 

competência para reconhecer a existência do direito creditório é do Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego, apresenta-se frágil um fluxo de aprovação de 

restituição de recursos públicos que a unidade avalize o pagamento sem validação do 

pedido. Entende-se como boa prática a participação efetiva da CGFAT como uma 

instância validadora do processo.   

Chama atenção tal circunstância, pois a CGFAT, conforme se observa na sua resposta, 

apresenta-se como um “controle de caixa”, deixando entendido que os processos que 

chegam para seu pagamento, em havendo parecer reconhecendo a existência do direito 

creditório por parte da SRTE, são aprovados sem críticas por aquela Coordenação acerca 

do direito ao ressarcimento. 
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Destaca-se que a convalidação por parte da CGFAT aumentaria o controle sobre o 

processo de restituição e minimizaria a ocorrência de situações irregulares, a exemplo do 

pagamento de restituições relativas a recolhimentos realizados para entidades sem 

qualquer vinculação temática com a requerente, como ocorrido nos 2 (dois) processos da 

FETTHEBASA. 

Portanto, além de apurar os valores, é premente a necessidade de regulamentação de 

análises complementares (revisão) pela CGFAT, sobretudo quanto à efetiva vinculação 

temática (atividade econômica) entre a entidade requerente e demais entidades citadas no 

pedido.  

Causa 

Conjunto de normas, procedimentos e sistemas de interação do processo de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana – CSU estabelecidos de forma incompleta e inadequada. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

O texto da minuta de Portaria em anexo abrange novas regras de controle em 

consonância com o apontado nos itens 1.2 e 1.2.1, com obrigatoriedade de 

manifestação da CGFAT, na forma sugerida no item 1.2.3, conforme pode se 

depreender da leitura dos artigos 4º, 5º, 12, 13 e 14 do texto proposto. 

Por sua vez, a CGFAT se posicionou, por meio da Nota Informativa nº 001/2018 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, informando que: 

(...) 

A CGFAT tem na rotina de restituição de contribuição sindical como 

responsabilidade a recepção do processo e pagamento somente, como 

determina a única norma vigente que especifica tal rotina, que é a Portaria nº 

3.397/1978 conforme se segue: 

(...) 

Considerando que tanto a Divisão de Execução Financeira quanto o Serviço 

de Execução Financeira são subordinados à Coordenação-Geral de Recursos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT. 

Considerando que na realidade, a ação de “controlar a movimentação da 

Conta Especial de Emprego e Salário - CEES” citada no Art.73 nunca foi 

executada pela CGFAT, mas sempre pela Agência Planalto da CAIXA, pois a 

CGFAT não possui acesso para movimentação na CEES, tem somente para 

consulta, tanto que para fazer qualquer pagamento de restituição ou repasse 

de contribuição sindical precisa enviar ofício à citada agência, então exerce 

mais a função de “acompanhar a movimentação da conta CEES”, como 

citado no Art.74.  

Também conforme Nota/Conjur/MTE/N°237/2010 de 22/07/2010 em suas 

páginas 3 e 4, a Conjur deste Ministério traz o seguinte parecer:  

“sugere-se à CGFAT que avalie, no exercício de sua competência regimental 

(art.71 XI), a necessidade do reenvio dos presentes autos ao Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para que apure 

percentuais, valores, e eventual reconhecimento de dívida, bem como 

averígue a existência de sindicatos e confederações colegitimados ao 

recebimento de cota-parte da contribuição sindical, à vista dos documentos 

juntados aos autos posteriormente à decisão de fls. 99/102, bem como de 



 
 

95 
 
 

outros que se tornem necessários a essa verificação, observada a Portaria n° 

3.397, de 1978; procedimento este, registre-se, a ser adotados para os 

repasses relativos à confederação pleiteante no Estado do Rio Grande do Sul, 

sem prejuízo equiparado para casos semelhantes.” 

Como se pode verificar, a Conjur/MTE orienta a CGFAT que envie um 

determinado processo de uma confederação do Rio Grande do Sul ao 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para 

que este faça a apuração, ou seja, análise e identificação, de “valores, e 

eventual reconhecimento de dívida, bem como averígue a existência de 

sindicatos e confederações colegitimados ao recebimento de cota-parte da 

contribuição sindical”, e que se utilize o mesmo entendimento para “casos 

semelhantes”.   

Diante de todos os documentos expostos, podemos concluir que a CGFAT não 

possui a responsabilidade de realizar análise, principalmente se referentes à 

“vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade requerente e 

demais entidades citadas no pedido”. A CGFAT só faz a conferência de 

valores referentes à Conta Especial Emprego e Salário - CEES como forma 

de acompanhamento da movimentação, também com o intuito de minimizar 

possibilidades de pagamentos em duplicidade ou de valores que não tenham 

sido internalizados na referida conta. 

(...) 

Conforme já apresentado, com documentos comprobatórios, a CGFAT dentro 

desse processo de Restituição ou Repasse de Contribuição Sindical tem a 

estrita função de “caixa” ou “tesouraria”, porém como já declarado e 

apresentado, faz sim suas críticas sobre o processo, pois faz a conferência de 

valores na Conta Especial Emprego e Salário – CEES, e em alguns casos 

claramente evidenciados, faz referência a percentuais de quota-parte 

equivocadamente autorizados pelos Superintendentes Regionais do Trabalho, 

como pode ser verificado, como exemplo, em certos processos que foram 

inclusive alguns deles, apresentados a essa Equipe de Auditoria da CGU, tanto 

na SA nº 201701834/003 e SA nº 201701834/010 (...) 

Por fim, a SRT se posicionou, por meio do Memorando nº 22/GAB/SRT/MTb, de 

18/1/2018, informando que: 

(...) 

2. Após análises sobre o relatório nº 2017018334 da CGU, quanto aos 

procedimentos adotados nos processos relativos a restituição indevida de 

contribuição sindical citados Ofício nº 22290/2017/SE-CGU, esta Secretaria 

de Relações do Trabalho, defende com veemência que os fatos ocorridos tanto 

nos procedimentos adotados, quanto na forma como se deram os repasses 

estão eivados de irregularidades e ilegalidades, tratando, portanto, de fatos 

gravíssimos que merecem e devem ser objeto de apuração rigorosa por parte 

das autoridades deste Ministério com o fito de apurar as responsabilidades 

dos agentes que eventualmente auferiram vantagens indevidas em decorrência 

das supostas irregularidades perpetradas nos processos n°s 

46208.0002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. 

(...) (grifo acrescido) 

Por fim, destaca-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos 

adicionais sobre o tema em tela, encontra-se no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Verifica-se, ao se analisar a resposta emitida pela CGAT por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, que a unidade apresentou texto da minuta de Portaria, 
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a qual abrange novas regras de controle, que estabelecem, no processo de verificação da 

existência do direito creditório do requerente, a obrigatoriedade de manifestação da 

CGFAT, conforme trecho abaixo transcrito. 

Art. 4º Após o processo ser protocolizado ele será encaminhado a 

Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

CGFAT/SE/MTb, para análise, cuja manifestação subsidiará a decisão sobre 

o direito creditório do requerente. 

Art. 5° A manifestação técnica da CGFAT definirá o valor a ser restituído, que 

constará de relatório fundamentado sobre o direito creditório do requerente. 

(...) 

Art. 12 Após parecer da SRT o processo será encaminhado à Coordenação-

Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CGFAT/SE/MTb, para análise, 

cuja manifestação subsidiará a decisão sobre o direito creditório do 

requerente. 

Art. 13° A manifestação técnica da CGFAT definirá o valor da cota parte a 

ser repassado, que constará de relatório fundamentado sobre o direito 

creditório do requerente.  

Art. 14° Concluída a análise da CGFAT, o processo será encaminhado ao 

Secretário Executivo que decidirá pela constituição ou não do direito 

creditório do requerente. 

Todavia, observa-se que no texto proposto não existe detalhamento sobre qual análise a 

CGFAT deverá realizar, como, por exemplo, validar junto ao CNES a situação de filiação 

da Entidade, como forma de obter maior segurança quanto à legalidade dos pagamentos 

autorizados. 

A respeito da ausência de sistema de controle para análise dos pagamentos de restituição 

da CSU, não houve manifestação da unidade examinada. 

Importante destacar que a supracitada Portaria ainda é uma minuta e se encontra em fase 

de regulamentação, aguardando a publicação para início da nova sistemática de análise 

dos pagamentos de restituição da CSU, situação que será acompanhada por este órgão de 

controle interno. No entanto, conforme pontuado anteriormente, persistiriam lacunas 

normativas quanto às análises que seriam realizadas pela CGFAT no âmbito do processo 

de restituição da CSU. 

Recomendação 

Recomendação 1: Proceder às revisões na minuta de portaria a ser editada em atualização 

à Portaria n° 3.397/78, com vistas a corrigir as fragilidades já apontadas no normativo 

vigente, avaliando a pertinência de incluir a CGFAT como instância de verificação da 

existência do direito creditório, bem como de decisão sobre a liberação ou não do 

montante de restituição da CSU.  

 

1.3. Constatação – Falhas na instrução dos processos de restituição de Contribuição 

Sindical Urbana – CSU 

 
Em análise aos 16 processos de restituição integrantes do escopo da auditoria, foram 

identificadas fragilidades no processamento da análise do pedido de restituição.  

Algumas das falhas foram observadas não apenas em um ou outro requerimento de CSU, 

mas incidiu sobre o conjunto de processos. 



 
 

97 
 
 

Posto isso, apresentam-se os resultados obtidos pela aplicação dos exames da auditoria, 

estruturados por tipologias de problemas observados. 

1.3.1 Requerimento de restituição da CSU recebido e aprovado por 

Superintendência Regional do Trabalho de jurisdição incompetente 

Conforme previsto no item 3.1 da Portaria n° 3.397/78, na hipótese de uma entidade não 

ter recebido os valores que lhe eram devidos, o requerimento de solicitação da restituição 

deve ser protocolado na Superintendência Regional do Trabalho - SRTE (antiga 

Delegacia Regional do Trabalho - DRT) da jurisdição da entidade solicitante: 

3.1 A entidade sindical prejudicada encaminha petição ao Delegado Regional 

do Trabalho de sua jurisdição, solicitando a transferência da quota parte 

contribuição sindical que lhe pertence, recolhida indevidamente em favor da 

Conta Especial Emprego e Salário ou de entidade sindical imprópria, com a 

indicação da conta corrente bancária onde são movimentados os recursos da 

contribuição sindical, para efeito de crédito do valor reclamado.  

Inicialmente, pelo fluxo normativo ordinário, o pedido é analisado pelo SERET/SRTE 

(Serviço de Relações do Trabalho das Superintendências). Posteriormente, é submetido à 

consideração do Superintendente, autoridade competente para reconhecer ou não a 

existência do direito creditório da solicitante. 

Foram mapeados e avaliados 16 (dezesseis) processos de restituição dos exercícios de 

2016 e 2017, e, apesar da regra informada, foi verificado que os processos n° 

46208.002413/2017-50 (FETTHEBASA) e n° 46208.004975/2017-38 (FETTHEBASA) 

foram iniciados em SRTE de UF distinta da jurisdição da entidade sindical. Com vistas a 

apurar a situação, foi enviada a SA 201701834/005, item 001, solicitando apresentar as 

justificativas para o fato de esses processos terem sidos protocolizados em SRTE de UF 

não integrante da jurisdição da entidade sindical solicitante e aceitos por essa Unidade 

para pagamento. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701834/005, item 1, de 23/10/2017, a 

CGFAT assim se manifestou, por meio da Nota Informativa nº 005/2017 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, de 27/10/2017: 

A Coordenação-Geral de Recursos do FAT — CGFAT, recebeu os processos 

n° 46208.0002413/2017-50 (FETTHEBASA) e n° 46208.004975/2017-38 

(FETTHEBASA) da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás, 

portanto entendemos que se essa superintendência havia recebido e nos 

encaminhado tais processos, é porque já havia feito sua instrução documental 

e análise, portanto, que verificou a sede da requerente. Pois à CGFAT compete 

apenas a verificação das informações fornecidas na documentação, se estas 

conferem, e se os valores informados pela requerente foram efetivamente 

internalizados à Conta Especial Emprego e Salário — CEES/MTb, para 

pagamento com a devida autorização. 

Em complemento à resposta da CGFAT, a Superintendência Regional do Trabalho em 

Goiás – SRTE-GO se manifestou, por meio do Memorando nº 64/2017 – Gabinete/SRTE-

GO/MTb, de 6/11/2017, da seguinte forma: 

Inicialmente frisa-se que cumprindo a legislação administrativa, 

especialmente no que tange ao processo administrativo federal, em sua Lei 

9784/99, quando um processo na qual o órgão é demandando deve-se dar o 

impulso oficial/processual, encaminhando para o devido lugar e desta forma 

tramitando-o. Assim, foi feito um pedido de restituição de contribuição 

sindical protocolado pela FETTHEBASE aqui na Superintendência de Goiás, 

foi encaminhado e tramitado para a CGFAT, Coordenação responsável pela 
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análise do caso, cumprindo estritamente a legalidade que o caso necessitava. 

Frisa-se também que não houve quebra da impessoalidade, uma vez que não 

teve tramitação prioritária, cumpriu-se o que manda o fluxograma comum: 

Protocolo da SRTE/GO -› Gabinete do Superintendente -› CGFAT (Brasília). 

Importante salientar também que foi respeitada a Portaria MTb n° 3.397, de 

17 de outubro de 1978 que trata do assunto, até porque a referida Portaria 

aprova a rotina de Contribuição Sindical recolhida a maior, mas quando o 

Contribuinte protocola, conforme se observa: 

1.1 0 CONTRIBUINTE encaminha petição ao Delegado Regional do 

Trabalho de sua jurisdição, solicitando a restituição da contribuição 

sindical recolhida indevidamente ou a maior, com a indicação do número 

da conta e do estabelecimento bancário onde mantém seus depósitos, 

para efeito de crédito do valor devido (grifo acrescido). 

2.1 O CONTRIBUINTE encaminha petição ao Delegado Regional do 

Trabalho de sua jurisdição, solicitando a restituição da contribuição 

sindical recolhida indevidamente ou a maior, com a indicação do número 

da conta e do estabelecimento bancário onde mantém seus depósitos, 

para efeito de crédito do valor devido (grifo acrescido). 

Conforme se observa a referida Portaria é omissa no que se refere a 

Sindicatos/Centrais ou Federações quando os mesmos devem solicitar, se 

referem basicamente ao contribuinte devidamente interessado. 

Em sua resposta, o Superintendente da SRTE/GO aborda especialmente o Princípio da 

Oficialidade, disciplinado pela Lei n° 9.784/99, para justificar o ato autorizativo à 

continuidade do processo. O princípio estabelece o dever da Administração em 

impulsionar o procedimento de forma automática, sem prejuízo da atuação dos 

interessados. Por força do referido princípio, a autoridade competente para decidir tem 

também o poder/dever de inaugurar e impulsionar o processo, até que se obtenha um 

resultado final conclusivo e definitivo, pelo menos no âmbito da Administração Pública. 

Ocorre que o Superintendente não detinha competência junto ao processo, uma vez 

que a Superintendência que dirige não pertence à jurisdição da entidade pleiteante. A 

FETTHEBASA, conforme informado, possui jurisdição nos estados de Alagoas, Amapá, 

Bahia e Sergipe. Com efeito, o Superintendente da SRTE-GO não poderia ter dado 

prosseguimento ao processo porque não era competente para a prática do ato. No máximo, 

se vislumbra que o Superintendente da SRTE-GO poderia ter remetido o processo à SRTE 

competente para o feito.   

Vale informar que a atuação do Superintendente não se expressou pelo simples 

encaminhamento do processo, mas sim pela manifestação conclusiva reconhecendo a 

existência do direito creditório da entidade interessada. Desse modo, aquela autoridade 

não só fez uso de atribuição não prevista no rol de suas competências, mas da competência 

de outra SRTE. 

Ainda em sua resposta, o SRTE-GO também menciona os itens 1.1 e 2.1 da Portaria nº 

3.397/78, e na sequência à apresentação desses dispositivos informa que a Portaria é 

omissa no que se refere à solicitação realizada por Sindicatos/Centrais ou Federações. 

Ocorre que o gestor apresenta resposta insciente ao não esclarecer devidamente que os 

itens 1.1 e 2.1 referem-se à restituição quando recolhida indevidamente, mas para a 

hipótese de o requerente ser contribuinte. Vale frisar que o caso em tela se refere à 

Transferência de Quota Recolhida Indevidamente em nome da Conta Especial Emprego 

e Salário ou de Entidade Sindical Imprópria, conforme item 3.1 da mencionada Portaria 

e transcrito acima, o qual se refere à entidade sindical. Dessa forma, a portaria não é 

omissa nesse assunto, como informa a SRTE-GO em sua resposta. 
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Considerando que a FETTHEBASA - Federação dos Trabalhadores em Turismo e 

Hospitalidade representa empregados dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá, 

e possui sua sede na cidade de Salvador-BA, o requerimento não poderia ter sido 

analisado nem aprovado pelo Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no 

Estado de Goiás. 

Desse modo, a SRTE/GO não detinha competência para praticar os atos de receber e 

emitir despacho reconhecendo a existência do direito creditório da entidade sindical. A 

realização desses atos torna os processos de restituição da FETTHEBASA viciados, 

conforme detalhado em tópico específico do presente relatório.  

1.3.2 Ausência em normativo de informações sobre documentação comprobatória a 

ser apresentada em processos de restituição da CSU 

Conforme o item 3.2 da Portaria nº 3.397/78, os processos de restituição que tratam de 

transferência de quota recolhida indevidamente em nome da Conta Especial Emprego e 

Salário – CEES ou de entidade sindical imprópria devem ser instruídos com peças 

comprobatórias da ocorrência. 

Na análise realizada nos 16 (dezesseis) processos de restituição disponibilizados pelo 

Ministério, não foi identificada padronização na documentação dos pedidos, uma vez que 

existem processos com cópia da Guia de Recolhimento da CSU, e outros sem as 

respectivas guias. 

Diante do exposto, demandou-se por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701834/005, 

de 23/10/2017, item 3, manifestação da unidade responsável acerca dos fatos em alusão. 

Em resposta, o gestor, assim se manifestou: 

A Portaria n° 3.397/78 não especifica quais seriam essas “peças 

comprobatórias da ocorrência", porém as Superintendências costumam 

solicitar as entidades sindicais: Guias de Contribuição Sindical Urbana — 

GRCSU, ou planilhas com as informações básicas, contendo nome e cnpj, de 

seus contribuintes e/ou sindicatos (para que a CGFAT possa identificar 

valores solicitados na CEES), extrato da CAIXA, extrato do cadastro do CNES 

(que a própria Superintendência também pode tirar). Mas a CGFAT só 

verifica se os processes possuem: requerimento contendo nome, cnpj e dados 

bancários para o depósito, Guias de Contribuição Sindical Urbana — GRCSU 

ou informações dos contribuintes e/ou sindicatos. A verificação da 

documentação de filiação ou vinculação sindical fica sempre sobre a 

responsabilidade das Superintendências - SRTE’s ou da Secretaria de 

Relações do Trabalho — SRT. 

A ausência de norma regulamentadora que informe a documentação comprobatória a ser 

apresentada, para as diversas hipóteses de requerimento (contribuinte, sindicato, 

federação, confederação ou central), prejudica os trabalhos dos técnicos do Ministério do 

Trabalho e das respectivas superintendências, pois sua atuação não é orientada por um 

referencial de documentações aptas às devidas comprovações pela requerente. Ademais, 

a falta dessa definição pode gerar interpretações diferentes entre técnicos e unidades, o 

que pode levar à aplicação de critérios divergentes para aprovar ou reprovar pedidos de 

restituição. A padronização/unicidade dos trabalhos de restituição orientará de forma 

correta a comprovação ou não da existência do direito creditório para os processos de 

restituição da CSU. 

1.3.3 Participação indevida da Secretaria de Relações do Trabalho – SRT/MTb no 

processo de restituição da CSU 
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Conforme consta na Portaria nº 3.397/78, a participação da SRT/MTb no processo de 

restituição ocorre exclusivamente em caso de recurso apresentado pela requerente quando 

houver indeferimento pela SRTE, conforme pode ser observado no trecho abaixo 

transcrito: 

3.5 Na hipótese de não ser reconhecido o direito postulado, o Delegado 

Regional do Trabalho dará conhecimento à entidade requerente, concedendo-

lhe, no mesmo ato, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso ao 

Secretário das Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

No entanto, conforme relação na sequência, foram identificados processos em que, 

embora não tratem de recurso, iniciaram-se na SRT e/ou contaram com a participação 

daquela Secretaria, inclusive com a emissão de despachos favoráveis à restituição: 

• 46000.001964/2016-41 – FENOP; 

• 46031.000496/2017-10 – UGT; 

• 46208.004975/2017-38 – FETTHEBASA; 

• 46208.002413/2017-50 – FETTHEBASA; 

• 46206.008964/2016-66 – CSPB; 

• 46232.000396/2017-19 – SITRTC; e 

• 46031.000498/2017-09 – FENATRACOOP. 

Em relação à participação indevida da SRT no processo de restituição, o gestor, em 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701834/005, item 2, assim se manifestou: 

O entendimento desta Coordenação-Geral, em relação a instrução processual 

e análise do direito creditório sempre foi que a Secretaria de Relações do 

Trabalho — SRT, representado pelo Secretário, tendo recebido processos de 

restituição de contribuição sindical, poderia analisar e conceder direito 

creditório, na medida em que em a Portaria n°3.397/78 concede tais poderes, 

mesmo sendo em caso de recurso, e que também em algumas ocasiões as 

superintendências se omitiram a emitir parecer, mesmo que negativo, ou 

mesmo de conferir a instrução de tais processos, alegando falta de pessoal ou 

instrumentos adequados, encaminhando— os diretamente para a SRT, 

inclusive pelo fato de que as antigas Delegacias Regionais do Trabalho eram 

subordinadas a esta referida secretaria. Esse entendimento é histórico, 

podendo ser verificado no processo n° 46000.001964/2016-41 — FENOP, em 

que na Nota Técnica CGFAT n°434/2016 de 24/10/2016, tanto o 

Coordenador, quanto o Ordenador de Despesas em exercício (diferente do 

atual) acordaram com tal situação. 

Tendo em vista a previsão do item 3.5 da Portaria nº 3.397/78, conclui-se que, nesses 

casos, não caberia participação da SRT/MTb (Secretaria de Relações do Trabalho) 

tampouco a manifestação de opinião sobre os pedidos, visto que não se tratavam de 

recursos postulados pelas requerentes. 

Além disso, embora a manifestação da Secretaria de Relações do Trabalho do ponto de 

vista formal não pudesse existir, aquela Secretaria manifestou-se favoravelmente à 

restituição em processos com relevantes descumprimentos de aspectos formais, os quais 

são abordados em itens específicos do relatório. 

Entende-se, assim, que a indevida participação do SRT/MTb, por meio de sua 

manifestação favorável ao andamento dos processos, teve o condão de reforçar 

indevidamente os pressupostos para aprovação de restituições que, em virtude dos vícios 

observados, foram concedidas de forma irregular às entidades pleiteantes. 
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1.3.4 Autorização de restituição para entidades não filiadas e/ou sem qualquer 

relação com as atividades profissionais representadas 

Conforme rol de sindicatos apresentados nos pedidos de restituição da FETTHEBASA 

(46208.002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38), verificou-se que diversas entidades 

não guardam relação (de tema ou de filiação) com a entidade sindical requerente. As 

atividades são absolutamente desconexas, tanto em relação à filiação quanto à vinculação 

temática.  

Como exemplo, podem-se citar os sindicatos indicados pela Federação que foram 

utilizados como justificativa para a restituição de valores: 

• SINDIPETRO AL/SE - Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, 

Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe; 

• SINBIOMESE – Sindicato dos Biomédicos de Sergipe; 

• SIGMA-SE - Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju; 

• SACEMS - Sindicato dos agentes comunitários de saúde e de combate às 

endemias do município de Nossa Senhora do Socorro/SE; 

• SINDCONT/SE - Sindicato dos contabilistas de Sergipe; 

• Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da SEJUC/SE-SINDPEN. 

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Vestuários e Calçados dos 

Municípios de Simão Dias e Poço Verde/SE. 

Da relação acima, destaca-se, o SINDIPETRO, que representa os Trabalhadores 

Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe. Do 

total pago à FETTHEBASA a título de restituição (R$ 1.694.623,15) no processo n° 

46208.002413/2017-50, o SINDIPETRO é o que teve maior representatividade entre 

todos os sindicatos utilizados como fundamento para a concessão da restituição: 73% do 

valor total restituído. Não obstante, a entidade não possui qualquer relação – filiação ou 

vinculação temática - com a FETTHEBASA, que desempenha atividades relacionadas 

com Turismo e Hospitalidade. 

Complementarmente, para a mesma entidade (SINDIPETRO), foi realizada consulta ao 

sistema CNES, disponível no endereço eletrônico http://trabalho.gov.br/cadastro-de-

entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-entidades-sindicais/consultas-ao-cadastro-

nacional-de-entidades-sindicais, que informa não existir filiação da entidade à Federação. 

Tal situação será abordada em ponto específico deste Relatório. 

Diante do exposto, solicitou-se por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701834/005, 

de 23/10/2017, item 5, manifestação da unidade responsável acerca dos fatos em alusão. 

Em resposta, o gestor assim se manifestou: 

Este item deve ser verificado junto a Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego do Goiás — SRTE/GO, que recepcionou e fez a análise deste 

processo, pois tal procedimento cabe às Superintendências Regionais ou a 

Secretaria de Relações do Trabalho, que são os órgãos técnicos, do Ministério 

do Trabalho, responsáveis por qualquer análise envolvendo relação sindical. 

A CGFAT tem a função somente de fazer a verificação se os valores 

informados foram realmente internalizados na Conta Especial Emprego e 

Salário - CEES, e fazer o pagamento caso tais valores tenham sido autorizados 

pelo Superintendente Regional ou pelo Secretário de Relações do Trabalho. 



 
 

102 
 
 

Em complemento à resposta da CGFAT supra informada, a Superintendência Regional 

do Trabalho no Estado de Goiás – SRTE-GO se manifestou da seguinte forma: 

(...) segundo que por conta dessa omissão não cabe ao Superintendente fazer 

esse juízo de valor se é devido ou não o montante solicitado, se fez apenas o 

encaminhamento administrativo do pedido/processo, quem detém 

competência de analisar o caso e de deferir ou não o pedido é a Coordenação 

Geral de Recursos do FAT (CGFAT). 

(...) 

Deixa-se claro mais uma vez que não cabe a SRT/GO essa análise 

pormenorizada sobre o mérito da ação, o Superintendente foi um mero 

encaminhador do referido processo, a análise de fato e direito do assunto, bem 

como a liberação ou não do montante cabe única e exclusivamente à 

Coordenação geral de Recursos do FAT (CGFAT). 

Não obstante as considerações da SRTE/GO de que não cabe àquela Superintendência a 

análise sobre o mérito da ação e de que foi um mero encaminhador do processo, conforme 

item 3.3 da Portaria nº 3.397/78, a SRTE tem a competência para emitir pronunciamento 

conclusivo sobre o direito da entidade postulante. Ademais, em ambos os processos da 

FETTHEBASA existem despachos, elaborados no âmbito da SRTE/GO, reconhecendo a 

existência do direito creditório da respectiva entidade sindical. 

Nesse ponto, destaca-se que tanto a CGFAT/MTb, como a SRT/MTb e a SRTE/GO – 

unidades que participaram indevidamente da análise do pedido - deveriam ter apontado a 

existência de sindicatos sem filiação ou sem qualquer relação temática com a 

FETTHEBASA, e, desde logo, indeferido o pedido de restituição. No entanto os titulares 

dessas unidades autorizaram indevidamente a restituição e o respectivo pagamento. 

Causas 

Fragilidades nas regras estabelecidas para o processo de análise da restituição da 

Contribuição Sindical Urbana, em virtude do detalhamento inadequado das etapas de 

análise, da indefinição dos documentos a serem considerados para verificação da 

existência do direito creditório e do reduzido detalhamento das competências dos 

participantes do processo e atividades a serem realizadas, entre outros. 

Atuação indevida de agentes, fora de suas competências, no processo de análise da 

solicitação da restituição da Contribuição Sindical Urbana – CSU. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

O texto da minuta de Portaria em anexo abrange aperfeiçoamentos na 

instrução dos processos de restituição, em consonância com o apontado no 

item 1.3 e subitens, ao propor novos requisitos para requerimento de 

restituição, com inovações do rol de documentos a serem apresentados (arts. 

2º e 8º), centralização de decisão na Secretaria Executiva e retirada de 

competência dos Superintendentes para atuar no processo (arts. 3º e 9º) e 

limitação da SRT a manifestação sobre informações constantes no sistema 

CNES, o que inclui pronunciamento sobre filiações (arts. 10 a 12). 

Por sua vez, a CGFAT se posicionou, por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 001/2018 

– CGFAT/SOAD/SE/MTb, informando que: 

(...) 
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Conforme nossos controles, somente o processo de entidade sindical nº 

46000.001497/2017-31 foi encaminhado diretamente à CGFAT/MTb, o que 

historicamente acontece, são processos serem protocolizados também em 

outras unidades do Ministério, como: Secretaria de Relações do Trabalho-

SRT, Secretaria Executiva-SE, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-

SPPE e Gabinete do Ministro-GM, como pode ser verificado, como exemplo, 

nos processos: 46000.002060/2016-33, 46000.002893/2016-02, 

46000.001964/2016-41, 46000.009068/2016-21, 46031.000498/2017-09, 

46000.002797/2017-37, 46031.000496/2017-10, 46000.002434/2017-00. No 

entanto, independente do setor onde foram protocolizados inicialmente, todos 

eles são encaminhados ou mesmo devolvidos, quando possível já com a 

verificação de valores internalizados na Conta Especial Emprego e Salário - 

CEES pela CGFAT, às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego 

- SRTE ou à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, conforme o caso, para 

seu andamento processual. 

 (...) 

A CGFAT tem na rotina de restituição de contribuição sindical como 

responsabilidade a recepção do processo e pagamento somente, como 

determina a única norma vigente que especifica tal rotina, que é a Portaria nº 

3.397/1978 (...)     

Diante de todos os documentos expostos, podemos concluir que a CGFAT não 

possui a responsabilidade de realizar análise, principalmente se referentes à 

“vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade requerente e 

demais entidades citadas no pedido”. A CGFAT só faz a conferência de 

valores referentes à Conta Especial Emprego e Salário - CEES como forma 

de acompanhamento da movimentação, também com o intuito de minimizar 

possibilidades de pagamentos em duplicidade ou de valores que não tenham 

sido internalizados na referida conta. 

 (...) 

Conforme já apresentado, com documentos comprobatórios, a CGFAT dentro 

desse processo de Restituição ou Repasse de Contribuição Sindical tem a 

estrita função de “caixa” ou “tesouraria”, porém como já declarado e 

apresentado, faz sim suas críticas sobre o processo, pois faz a conferência de 

valores na Conta Especial Emprego e Salário – CEES, e em alguns casos 

claramente evidenciados, faz referência a percentuais de quota-parte 

equivocadamente autorizados pelos Superintendentes Regionais do Trabalho, 

como pode ser verificado, como exemplo, em certos processos que foram 

inclusive alguns deles, apresentados a essa Equipe de Auditoria da CGU, tanto 

na SA nº 201701834/003 e SA nº 201701834/010 (...) 

Fatos apresentados dos RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 (...) 

Conforme apresentado anteriormente no item 2, com documentos 

comprobatórios, a CGFAT dentro desse processo de Restituição ou Repasse 

de Contribuição Sindical, não possui a responsabilidade de realizar análise, 

ou mesmo verificação de existência de filiação de sindicatos ou relação de 

atividade destes com a entidade requerente. 

(...) 

Esse relato se refere ao processo nº 46031.000498/2017-09 da 

FENATRACOOP, onde a CGFAT recebeu o referido da SRT, em seguida 

realizou conferência de valores na CEES supostamente devidos à entidade 

requerente, e então devolveu àquela Secretaria por entender que se tratava de 

recurso, pois em pesquisa aos controles da CGFAT não foi encontrado 

nenhum processo em que se tratava explicitamente de recurso para restituição 

de contribuição sindical, sendo que alguns processos foram anteriormente 
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pagos com autorização de outras autoridades superiores aos Superintendentes 

Regionais do Trabalho, mais especificamente Secretário de Relações do 

Trabalho/MTb (vide processo nº 46000.001964/2016-41 FENOP) e Secretário 

Executivo/MTb (vide processo nº 46206.013614/2010-26 CSPB). (...)    

Portanto, essa CGFAT somente seguiu o trâmite de enviar o processo de volta 

a SRT/MTb, para análise do direito creditório, por entender que tal processo 

estaria sendo tratado como recurso, sendo que não temos nenhum padrão 

definido para tal tipo de processo, que o Secretário de Relações do Trabalho 

teria legitimidade para tal autorização, seguindo o mesmo padrão que 

ocorreram com os processos de nº 46206.013614/2010-26 da CSPB, e de nº 

46000.001964/2016-41 da FENOP, sendo este último analisado por essa 

auditoria através de solicitação da SA n° 201701834/003, em que não foi 

apontada nenhuma irregularidade.   

Por sua vez, a SRTE-GO se posicionou, por meio do MEMORANDO nº. 001/2018 - 

GABINETE/SRTE-GO/MTb, de 15/1/2018, informando que: 

Inicialmente frisa-se que cumprindo a legislação administrativa, 

especialmente no que tange ao processo administrativo federal, em sua Lei 

9784/99, quando um processo na qual o órgão é demandando deve-se dar o 

impulso oficial/processual, encaminhando para o devido lugar e desta forma 

tramitando-o. Assim, foi feito um pedido de restituição de contribuição 

sindical protocolado pela FETTHEBASE aqui na Superintendência de Goiás, 

foi encaminhado e tramitado para a CGFAT, Coordenação responsável pela 

análise do caso, cumprindo estritamente a legalidade que o caso necessitava. 

Frisa-se também que não houve quebra da impessoalidade, uma vez que não 

teve tramitação prioritária, cumpriu-se o que manda o fluxograma comum: 

Protocolo da SRTE/GO → Gabinete do Superintendente → CGFAT (Brasília), 

vale ressaltar ainda que no processo 46208.002413/2017-50 NÃO houve 

despacho preliminar reconhecendo qualquer direito creditório a Federação 

demandante, visto que o papel desta superintendência no caso, foi 

simplesmente de mero encaminhador do processo para o qual foi demandado, 

amparado nos procedimentos citados acima, portanto ao receber o processo 

de pedido de restituição, esta superintendência não tendo conhecimento 

técnico deste, apenas encaminha à Coordenação Geral do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador, para que assim tomasse as devidas providências cabíveis. 

Visando a economia processual não se inovou nada, ao contrário, seguiu o 

entendimento que outrora já fora realizado por essa Superintendência nos 

Processos 46208.007534/2015-26 (OI S.A) e 46208.007531/2015-92 

(PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA) em que ambas 

requerentes protocolam os respectivos pedidos na Superintendência de Goiás, 

mesmo os contribuintes sendo do estado do Rio de Janeiro, há ainda o 

Processo 46219.013091/2015-83 que tem como requerente “Carrefour 

Comércio e Indústria LTDA” e se restituiu à época o valor de R$ 

1.676.278,04 no qual o requerente protocolou o Processo na Superintendência 

de Goiás, porém houve erro no código de barras no valor depositado pela 

empresa matriz localizada em São Paulo/SP, sob o CNPJ 45.543.915/0001-

81, portanto a época, mesmo os contribuintes sendo de outros estados, 

protocolou-se o processo em Goiás, e foi dado encaminhamento a CGFAT, 

que constatou o pagamento irregular e restituiu o contribuinte, devolvendo o 

processo para arquivo nessa Superintendência, o que se comprova que apenas 

cumpriu a rotina que já havia sido feita em anos anteriores. 

Compete ainda esclarecer que a Superintendência ao ser demandada quanto 

a devolução de contribuição sindical recolhida erroneamente, NÃO possui 

acesso a QUALQUER SISTEMA em que possa verificar a veracidade dos 

valores recolhidos, isso se mostra inclusive no regimento interno da 

Superintendência 

(...)  
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Com base nas competências regimentais, tanto das Superintendências quanto 

das Seções de Relações do trabalho, nota-se total falta de conhecimento, 

acesso sistêmico e competência legal para análise de processo de restituição 

de contribuição sindical recolhida indevidamente ao FAT, a portaria que 

disciplina e regulamenta os processos de restituição 3.397 data de 17/10/1978, 

época esta em que pode ser que as superintendências tinham competência e 

acesso a sistemas em que fossem possíveis verificar a veracidade dos pedidos, 

o que hoje não se tem, prova disso se encontra no processo 

46208.004975/2017-38 em que a Superintendência, sem acesso a qualquer 

sistema que pudesse verificar a veracidade das informações declaradas pela 

FETTHEBASA, reconhece em princípio o valor do pedido desta, sendo este de 

R$ 6.353.975,60, e remete o processo a Brasília, porém este processo é 

devolvido a esta Superintendência após análise da CGFAT, que é o órgão que 

tem acesso sistêmico e know how técnico pra constatar se o pedido é 

condizente com os valores declarados pelo demandante, solicitando que se 

retificasse o valor correto, a saber R$ 2.105.876,30, esta por sua vez, sem 

possuir sistema, ou conhecimento técnico suficiente e amparado em processos 

anteriores já citados , reconhece o direito conforme despacho enviado pela 

CGFAT, assim sendo ressaltamos e frisamos novamente que a 

superintendência serviu apenas como mero encaminhador do processo aos 

setores responsáveis em Brasília, não fazendo a análise do mérito do pedido, 

pois tal análise é impossível de ser feita ou até mesmo contestada por esta 

superintendência ou por qualquer outra, pois estas não possuem capacidade 

técnica ou sistêmica para qualquer análise.  

Importante salientar também que quanto à filiação de sindicato em federação 

para que esta tenha direito a restituição de contribuição sindical recolhida 

erroneamente, nenhum dos instrumentos normativos que disciplinam sobre a 

matéria traz tal disposição, sendo assim, não há como o Superintendente 

utilizar deste entendimento como justificador para uma negativa, assim como 

em relação a vinculação temática seria o mesmo que dispor sobre 

enquadramento sindical, competência essa de analise que a Superintendência 

não possui, e nem pode ser feita, conforme já citado na 

NOTA/MGB/CONJUR/MTE/N° 30/2003, item 10: 

10. O enquadramento sindical foi extinto com a liberdade sindical 

consagrada pela Constituição Federal de 1988 (art. 8") que manteve, para o 

fim único de observância da unicidade sindical, o registro das entidades 

sindicais em órgão próprio. Ressaltou o legislador Constitucional a total 

vedação de interferência ou intervenção do Poder Público na organização 

sindical. 

Embasada em todas as divergências e não possuindo conhecimento técnico, 

ferramentas de acesso à programas que subsidiasse as informações que a 

FETTHEBASE declarava no processo, e tampouco competência regimental, 

esta Superintendência remeteu o processo então a quem possui competência 

técnica de verificá-las, frisa-se novamente que não houve por parte desta 

superintendência qualquer parecer preliminar reconhecendo o crédito pedido 

a título de devolução de contribuição sindical no processo 

46208.002413/2017-50. Ao receber o processo novamente, esta 

Superintendência foi demandada pela Coordenação Geral de Recursos do 

FAT quanto à procedência do pedido, com base na falta de acesso a sistemas 

que possa subsidiar as informações oferecidas pela CGFAT, e ainda no 

despacho emitido pela SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO do 

Ministério do Trabalho em Brasília, presente às folhas 1256, 1257 deste 

processo, em que esta secretaria, que possui todas as condições e 

competências, além de acesso a todos os sistemas possíveis e necessários à 

verificação das informações contidas no processo e fornecidas pela 

FETTHEBASE, defere o pedido da referida entidade sindical, o 

Superintendente de Goiás segue então o parecer desta secretaria, aceitando o 

pedido. 
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Em relação ao item 2.2.2 o relatório chama a atenção para o sindicato 

SINDLIMP – BA, e duas informações são extraídas do relatório, primeiro que 

este sindicato não tem “vinculação temática” com a FETTHEBASE, o que se 

insustenta ao verificarmos a categoria representativa da FETTHEBASE:  

(...), Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação,(...) 

Portanto podemos verificar na categoria acima que trabalhadores em asseio 

e conservação são representados pela FETTHEBASE, e ao analisar a 

categoria do Sindlimp-BA que é: “Trabalhadores em Limpeza Pública, 

Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas”, vemos a vinculação 

imediata, portanto tal sindicato pertence sim a mesma base, porém 

esclarecemos que esta vinculação não é de nossa competência, pois assim 

sendo a superintendência estaria realizando um enquadramento sindical, que 

é proibido constitucionalmente, frisamos esse item apenas para demonstrar o 

equívoco do relatório, que adiante declara ainda estar o SINDLIMP-BA 

filiada a FETRALIMP, esclarecemos que em consulta ao CNES, verificamos 

que a Federação nominada FETRALIMP, não existe, ou seja não há cadastro 

da mesma, não há registro sindical e não há código sindical desta federação, 

portanto é equivocada a informação de que o Sindlimp-BA foi filiado a 

FETRALIMP, pois conforme explicado esta não existe e não consta no CNES 

nenhuma filiação do Sindlimp-BA ao FETRALIMP validada no sistema, 

quanto ao fato do Sindlimp ser atualmente filiado a FECOMBASE, é 

importante esclarecer que os valores passados a FETTHEBASA referem-se a 

anos anteriores, quando o Sindlimp-BA não possuía filiação a outra 

federação. 

Em considerações finais, reforça-se o que tem sido explicado desde o início 

dos questionamentos destes processos, que a portaria 3.397/78 por ser muito 

antiga e inclusive anterior a constituição de 1988, está obsoleta, confusa e não 

retrata a realidade de competência dos órgãos por ela citados, pode-se 

comprovar claramente que uma Superintendência atualmente não consegue 

analisar qualquer questão de um processo de restituição de contribuição 

sindical, pelos fatores já amplamente discutidos acima, portanto pela falta de 

procedimentação correta e atualização de competências desta portaria e 

ainda com base nas rotinas de processos anteriores que seguiram o mesmo 

rito destes que são objeto de questionamento, a SRTE/GO adotou sempre os 

mesmo procedimentos que adotava em outros, o que se necessita é de uma 

nova portaria que atualize as competências com base na realidade fática de 

cada setor envolvido no processo. 

Por fim, a SRT se posicionou, por meio do Memorando nº 22/GAB/SRT/MTb, de 

18/1/2018, informando que: 

(...) 

2. Após análises sobre o relatório nº 2017018334 da CGU, quanto aos 

procedimentos adotados nos processos relativos a restituição indevida de 

contribuição sindical citados Ofício nº 22290/2017/SE-CGU, esta Secretaria 

de Relações do Trabalho, defende com veemência que os fatos ocorridos tanto 

nos procedimentos adotados, quanto na forma como se deram os repasses 

estão eivados de irregularidades e ilegalidades, tratando, portanto, de fatos 

gravíssimos que merecem e devem ser objeto de apuração rigorosa por parte 

das autoridades deste Ministério com o fito de apurar as responsabilidades 

dos agentes que eventualmente auferiram vantagens indevidas em decorrência 

das supostas irregularidades perpetradas nos processos nºs 

46208.0002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. 

3. É importante ressaltar que somente o Exmos. Secretário Executivo e o 

Ministro de Estado do Trabalho têm competência, no âmbito deste Ministério, 

para instaurar procedimentos investigativos para apurar responsabilidades 
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de servidores, por determinação expressa do art. 14, inciso IV da Portaria 

1.153 de 30/10/2017. 

4. Outro fato merecedor de atenção e de investigação constante desse 

despacho é que os fortes indícios de adulteração da assinatura do Secretário 

da SRT, [...], sendo flagrante a discrepância entre a assinatura original e a 

oposta neste documento, não necessitando ser perito para confirmar tratar-se 

falsificação grosseira, inclusive a própria data do documento. 

5. Ao ensejo, cumpre registrar que já foi instaurado pela Corregedoria 

deste Ministério, procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), sob a responsabilidade da servidora, senhora 

[...], sobre os fatos envolvendo o processo nº 46208.0002413/2017-50 de 

restituição de Contribuição Sindical em favor da FETTHEBASA, não havendo 

qualquer impedimento em se ampliar o objeto desse procedimento já 

instaurado a fim de abarcar as recomendações da Controladoria-Geral da 

União, fazendo incluir no feito os processos 46208.004975/2017-38 e 

46031.000498/2017-09, em homenagem aos princípios da economia 

processual e celeridade, evitando assim decisões conflitantes entre áreas 

diversas que tratam do mesmo assunto, caso seja instaurado um novo 

procedimento investigativo por área diversa. 

6. Segue, anexo, a resposta da SRT referente a recomendação 3.2 do 

relatório 201701834 da CGU (“Adotar providências com vistas a identificar 

as causas e implementar controles para coibir a reincidências dos erros que 

motivaram o acordo pactuado do Termo de Mediação”). Neste caso 

informamos que encontra-se em andamento na SRT proposta de minuta de 

Portaria (anexo 1) que inibe a ocorrência de incidências de erros no 

preenchimento do boleto das Guias de Contribuição Sindical Urbana - GCSU. 

Além daquela ação estamos ainda em tratativas com a CAIXA para verificar 

o impacto que a Portaria poderá afetar no Sistema de Compensação Bancária 

em especifico nas arrecadações das GCSU das entidades sindicais. 

7. Por oportuno, esta Secretaria requer, em caráter de urgência, que à 

Secretaria Executiva solicite à douta Consultoria Jurídica deste Ministério 

resposta aos questionamentos feitos pelo ex-Secretário Executivo, senhor [...], 

por e-mail, no dia 30 de maio de 2017, pois as questões ali ventiladas são de 

suma importância para que as áreas envolvidas possam se balizar legalmente 

sobre o tema. (e-mail de consulta anexo)  

Destaca-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os apontamentos 

consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos adicionais sobre o 

tema em tela, encontra-se no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

A presente constatação trata da consolidação das falhas na instrução dos processos de 

restituição de Contribuição Sindical Urbana – CSU, a saber: requerimento de restituição 

da CSU recebido e aprovado por Superintendência Regional do Trabalho indevida; 

ausência em normativo de informações sobre documentação comprobatória a ser 

apresentada em processos de restituição da CSU; participação indevida da Secretaria de 

Relações do Trabalho – SRT/MTb no processo de restituição da CSU e autorização de 

restituição para entidades não filiadas e/ou sem qualquer relação com as atividades 

profissionais representadas. 

Em relação aos apontamentos da versão preliminar, 04 unidades do MTb se 

manifestaram, a saber: CGAT, CGFAT, SRTE/GO e SRT. 
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No que se refere às considerações da CGAT, a Unidade informa sobre os 

aperfeiçoamentos na instrução dos processos que advirão da nova portaria. Aquela 

unidade não faz referência às irregularidades apontadas na presente constatação. 

Por sua vez, a CGFAT repisa que não possui a responsabilidade de realizar análise de 

requerimentos de restituição, informando que só realiza a conferência de valores 

referentes à CEES. Informa ainda que, no caso da FENATRACOOP, seguiu o trâmite de 

enviar o processo de volta à SRT/MTb. 

Já a SRTE/GO consigna em sua resposta as situações fáticas que levaram à aprovação 

dos processos da FETTHEBASA, buscando justificar a aprovação da restituição àquela 

entidade. Ademais, a Unidade traz esclarecimentos sobre o SINDILIMP, o que ocasionou 

a revisão de alguns registros da versão preliminar do relatório sobre o sindicato. Não 

obstante, deve-se repisar que o SINDILIMP-BA não é filiado à FETTHEBASA e que as 

considerações da Unidade não foram suficientes para elidir os apontamentos sobre as 

irregularidades evidenciadas pela auditoria. 

E, finalmente, a SRT se reporta às irregularidades consignadas no relatório e informa que 

foi instaurado, pela Corregedoria daquele Ministério, procedimento investigativo (Ordem 

de Serviço Reservada nº 09/2017/CORREG/SE/MTE), a fim de apurar as irregularidades 

apresentadas neste item.      

A constatação em tela decorre tanto das falhas processuais e normativas (aspectos 

estruturais) quanto de atos praticados indevidamente por gestores do Ministério do 

Trabalho. Para uma melhor organização textual, as questões relacionadas às 

irregularidades serão tratadas nos itens que tratam especificamente dos 2 processos da 

FETTHEBASA e 1 da FENATRACOOP.  

Assim sendo, resta claro pelas respostas que as fragilidades são notórias e que há 

necessidade de se aprimorarem os normativos e procedimentos para evitar as 

reincidências das falhas observadas. 

Destaca-se que a CGAT apresentou texto da minuta de Portaria, a qual abrange novas 

regras no processo de restituição de CSU, atualmente disciplinado pela Portaria nº 

3.397/78. A nova portaria encontra-se em fase de regulamentação, conforme já 

explicitado neste Relatório.  Dessa forma, a mitigação das fragilidades apontadas depende 

do saneamento de todas as pendências no presente relatório. 

Recomendações 

Recomendação 1: Promover a organização e padronização do fluxo do processo de 

restituição da Contribuição Sindical Urbana – CSU, detalhando, entre outros, as etapas e 

sua sequência, os documentos a serem considerados, as competências dos participantes 

do processo e atividades a serem realizadas. 
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2. RESULTADOS ESPECÍFICOS 

2.1. Constatação - Autorização irregular no âmbito do processo de restituição da 

FETTHEBASA - Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade dos 

Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá (46208.002413/2017-50) com potencial 

prejuízo de R$ 1.694.623,15 

2.1.1. Requerimento inicial da restituição dirigido a autoridade/unidade (SPPE) 

alheia ao fluxo de restituição da CSU previsto na Portaria nº 3.397/78 e encaminhado 

a Superintendência imprópria 

A Portaria nº 3.397/78, item 3.1, informa que a solicitação da restituição da contribuição 

sindical deve ser apresentada na Superintendência do Trabalho e Emprego (antiga 

Delegacia Regional do Trabalho) da jurisdição da entidade solicitante, conforme 

dispositivo transcrito na sequência. 

3.1 A entidade sindical prejudicada encaminha petição ao Delegado Regional 

do Trabalho de sua jurisdição, solicitando a transferência da quota parte 

contribuição sindical que lhe pertence, recolhida indevidamente em favor da 

Conta Especial Emprego e Salário ou de entidade sindical imprópria, com a 

indicação da conta corrente bancária onde são movimentados os recursos da 

contribuição sindical, para efeito de crédito do valor reclamado. 

Conforme pode ser observado na figura subsequente, o pedido foi enviado pela 

FETTHEBASA ao Secretário de Políticas Públicas de Emprego, autoridade alheia ao 

processo da restituição da Contribuição Sindical Urbana.  

 

Figura 8: Encaminhamento da solicitação de restituição no âmbito do Processo 46208.002413/2017-

50 

 

Conforme mencionado, o requerimento deve ser apresentado na Superintendência do 

Trabalho e Emprego (antiga Delegacia Regional do Trabalho) da jurisdição da entidade 

solicitante. 
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Ademais, após a SPPE, o processo foi encaminhado à SRTE/GO, que não detém qualquer 

competência opinativa ou autorizativa, uma vez que se trata de Unidade fora do trâmite 

previsto na Portaria nº 3.397/78 que versa sobre a rotina de restituição da Contribuição 

Sindical Urbana, considerando a sede da entidade solicitante. 

2.1.2. Requerimento protocolizado e aceito por Superintendência Regional do 

Trabalho de UF diferente da jurisdição da entidade sindical solicitante 

Além de o pedido ter sido dirigido a autoridade/Unidade indevida, o requerimento foi 

protocolado na SRTE/GO, conforme pode ser observado na figura abaixo: 

Figura 9: Tela do CPRODWEB referente ao processo 46208.002413/2017-50 

 

Nesse sentido, considerando que a FETTHEBASA - Federação dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade representa trabalhadores dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas 

e Amapá, com sede na cidade de Salvador – BA, o requerimento não deveria ter sido 

aceito pelo Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Goiás, e sim 

ter sido devolvido à Entidade Sindical para que aquela realizasse o pedido na SRTE de 

sua jurisdição. 

2.1.3 Autorização de restituição para entidades não filiadas e sem qualquer relação 

com as atividades profissionais representadas 

Com base na relação de sindicatos apresentados pela FETTHEBASA, verificou-se que 

diversas entidades não guardam relação com a entidade sindical requerente. As atividades 

não são relacionadas, tanto em relação à filiação quanto à vinculação temática.  

Como exemplo, podem-se citar os seguintes sindicatos indicados pela Federação que 

foram utilizados como justificativa para a restituição de valores: 

• SINDIPETRO AL/SE - Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, 

Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe; 

• SINBIOMESE – Sindicato dos Biomédicos de Sergipe; 

• SIGMA-SE - Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju; 

• SACEMS - Sindicato dos agentes comunitários de saúde e de combate às 

endemias do município de Nossa Senhora do Socorro/SE; 

• SINDCONT/SE - Sindicato dos contabilistas de Sergipe; 

• Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da SEJUC/SE-SINDPEN. 

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Vestuários e Calçados dos 

Municípios de Simão Dias e Poço Verde/SE. 



 
 

111 
 
 

Foi realizada consulta ao sistema CNES, disponível no endereço eletrônico 

http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-entidades-

sindicais/consultas-ao-cadastro-nacional-de-entidades-sindicais, no qual não consta 

existir filiação à Federação para o SINDIPETRO AL/SE, conforme pode ser observado 

na figura subsequente. 

Figura 10: Tela do CNES com informação sobre a FETTHEBASA 

 

Destaca-se o fato de que somente quanto à contraparte referente à filiação e/ou vinculação 

do SINDIPETRO AL/SE foi restituído o montante de R$1.233.790,00 (um milhão, 

duzentos e trinta e três mil, setecentos e noventa reais), correspondente a 73% do total 

restituído. No entanto, conforme já citado, o SINDIPETRO representa os 

Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de 

Alagoas e Sergipe, não tendo qualquer relação – filiação ou vinculação - com a atividade 

da FETTHEBASA, que se relaciona com Turismo e Hospitalidade. 

2.1.4 Participação indevida da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT/MTb) no 

processo de análise da solicitação da restituição 

Foi identificada a participação indevida da Secretaria de Relações do Trabalho 

(SRT/MTb) no processo de análise da solicitação de restituição, não obstante a Portaria 

nº 3.397/78, item 3.5, estabelecer: 

3.5 Na hipótese de não ser reconhecido o direito postulado, o Delegado 

Regional do Trabalho dará conhecimento à entidade requerente, concedendo-

lhe, no mesmo ato, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso ao 

Secretário das Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

O SRT emitiu despacho favorável à restituição, conforme observa-se na figura abaixo: 
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Figura 11: Despacho constante do processo 46208.002413/2017-50 

 

Conforme previsão da Portaria n° 3.397/78, a participação da SRT/MTb no processo de 

restituição deve ocorrer exclusivamente em caso de recurso apresentado pela requerente, 

quando houver indeferimento pela Superintendência Regional, ou seja, a SRT participou 

indevidamente da análise do pedido de restituição, uma vez que o referido pedido não se 

tratava de recurso. 

2.1.5. Assinaturas Divergentes do Presidente da FETTHEBASA e do Chefe da Seção 

de Relações do Trabalho da SRTE–GO 

Foram também verificadas assinaturas divergentes do Presidente da FETTHEBASA, bem 

como do Chefe da Seção de Relações do Trabalho, da SRTE–GO, em diferentes processos 

de restituição conforme figuras abaixo: 

 

Figura 12: Assinaturas Divergentes do Presidente da FETTHEBASA  
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Figura 13: Assinaturas Divergentes do Chefe da Seção de Relações do Trabalho – GO divergentes 

 

O comparativo de assinaturas expostas acima reforça as indicações de irregularidades nos 

processos de restituição da FETTHEBASA. 

Desse modo, expostas todas as fragilidades, registra-se que autoridade que se pronunciou 

no processo (SRTE/GO) não detinha competência para praticar o ato, tornando o processo 

viciado, além de que, tanto a CGFAT/MTb, como outras unidades (SRT/MTb e 

SRTE/GO) que participaram indevidamente da análise do pedido, não apontaram a 

existência de sindicatos sem filiação ou sem qualquer relação de atividade com a 

FETTHEBASA, e autorizaram a continuação do trâmite do Processo 

46208.002413/2017-50, levando ao pagamento indevido da restituição no valor de R$ 

1.694.623,15.  

Causa 

Inobservância de fluxos e procedimentos que tratam da rotina de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana – CSU.  

Manifestação da Unidade Examinada 

A CGFAT se posicionou, por meio da Nota Informativa Nº 001/2018 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, informando que:  

(...) 

Conforme nossos controles, somente o processo de entidade sindical nº 

46000.001497/2017-31 foi encaminhado diretamente à CGFAT/MTb, o que 

historicamente acontece, são processos serem protocolizados também em 

outras unidades do Ministério, como: Secretaria de Relações do Trabalho-

SRT, Secretaria Executiva-SE, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-

SPPE e Gabinete do Ministro-GM, como pode ser verificado, como exemplo, 

nos processos: 46000.002060/2016-33, 46000.002893/2016-02, 

46000.001964/2016-41, 46000.009068/2016-21, 46031.000498/2017-09, 

46000.002797/2017-37, 46031.000496/2017-10, 46000.002434/2017-00. No 

entanto, independente do setor onde foram protocolizados inicialmente, todos 

eles são encaminhados ou mesmo devolvidos, quando possível já com a 

verificação de valores internalizados na Conta Especial Emprego e Salário - 

CEES pela CGFAT, às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego 

- SRTE ou à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, conforme o caso, para 

seu andamento processual. 

(...) 

A CGFAT tem na rotina de restituição de contribuição sindical como 

responsabilidade a recepção do processo e pagamento somente, como 

determina a única norma vigente que especifica tal rotina, que é a Portaria nº 

3.397/1978(...)  
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Considerando que na realidade, a ação de “controlar a movimentação da 

Conta Especial de Emprego e Salário - CEES” citada no Art.73 nunca foi 

executada pela CGFAT, mas sempre pela Agência Planalto da CAIXA, pois a 

CGFAT não possui acesso para movimentação na CEES, tem somente para 

consulta, tanto que para fazer qualquer pagamento de restituição ou repasse 

de contribuição sindical precisa enviar ofício à citada agência, então exerce 

mais a função de “acompanhar a movimentação da conta CEES”, como 

citado no Art.74.  

Também conforme Nota/Conjur/MTE/N°237/2010 de 22/07/2010 em suas 

páginas 3 e 4, a Conjur deste Ministério traz o seguinte parecer:  

“sugere-se à CGFAT que avalie, no exercício de sua competência regimental 

(art.71 XI), a necessidade do reenvio dos presentes autos ao Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para que apure 

percentuais, valores, e eventual reconhecimento de dívida, bem como 

averígue a existência de sindicatos e confederações colegitimados ao 

recebimento de cota-parte da contribuição sindical, à vista dos documentos 

juntados aos autos posteriormente à decisão de fls. 99/102, bem como de 

outros que se tornem necessários a essa verificação, observada a Portaria n° 

3.397, de 1978; procedimento este, registre-se, a ser adotados para os 

repasses relativos à confederação pleiteante no Estado do Rio Grande do Sul, 

sem prejuízo equiparado para casos semelhantes.” 

Como se pode verificar, a Conjur/MTE orienta a CGFAT que envie um 

determinado processo de uma confederação do Rio Grande do Sul ao 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para 

que este faça a apuração, ou seja, análise e identificação, de “valores, e 

eventual reconhecimento de dívida, bem como averígue a existência de 

sindicatos e confederações colegitimados ao recebimento de cota-parte da 

contribuição sindical”, e que se utilize o mesmo entendimento para “casos 

semelhantes”.     

Diante de todos os documentos expostos, podemos concluir que a CGFAT não 

possui a responsabilidade de realizar análise, principalmente se referentes à 

“vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade requerente e 

demais entidades citadas no pedido”. A CGFAT só faz a conferência de 

valores referentes à Conta Especial Emprego e Salário - CEES como forma 

de acompanhamento da movimentação, também com o intuito de minimizar 

possibilidades de pagamentos em duplicidade ou de valores que não tenham 

sido internalizados na referida conta. 

(...) 

Conforme já apresentado, com documentos comprobatórios, a CGFAT dentro 

desse processo de Restituição ou Repasse de Contribuição Sindical tem a 

estrita função de “caixa” ou “tesouraria”, porém como já declarado e 

apresentado, faz sim suas críticas sobre o processo, pois faz a conferência de 

valores na Conta Especial Emprego e Salário – CEES, e em alguns casos 

claramente evidenciados, faz referência a percentuais de quota-parte 

equivocadamente autorizados pelos Superintendentes Regionais do Trabalho, 

como pode ser verificado, como exemplo, em certos processos que foram 

inclusive alguns deles, apresentados a essa Equipe de Auditoria da CGU, tanto 

na SA nº 201701834/003 e SA nº 201701834/010 (...) 

Fatos apresentados dos RESULTADOS ESPECÍFICOS 

(...) 

Conforme apresentado anteriormente no item 2, com documentos 

comprobatórios, a CGFAT dentro desse processo de Restituição ou Repasse 

de Contribuição Sindical, não possui a responsabilidade de realizar análise, 
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ou mesmo verificação de existência de filiação de sindicatos ou relação de 

atividade destes com a entidade requerente. 

Por sua vez, a SRTE-GO se manifestou, por meio do Memorando nº. 001/2018 - 

GABINETE/SRTE-GO/MTb, de 15/1/2018, informando que: 

Inicialmente frisa-se que cumprindo a legislação administrativa, 

especialmente no que tange ao processo administrativo federal, em sua Lei 

9784/99, quando um processo na qual o órgão é demandando deve-se dar o 

impulso oficial/processual, encaminhando para o devido lugar e desta forma 

tramitando-o. Assim, foi feito um pedido de restituição de contribuição 

sindical protocolado pela FETTHEBASE aqui na Superintendência de Goiás, 

foi encaminhado e tramitado para a CGFAT, Coordenação responsável pela 

análise do caso, cumprindo estritamente a legalidade que o caso necessitava. 

Frisa-se também que não houve quebra da impessoalidade, uma vez que não 

teve tramitação prioritária, cumpriu-se o que manda o fluxograma comum: 

Protocolo da SRTE/GO → Gabinete do Superintendente → CGFAT (Brasília), 

vale ressaltar ainda que no processo 46208.002413/2017-50 NÃO houve 

despacho preliminar reconhecendo qualquer direito creditório a Federação 

demandante, visto que o papel desta superintendência no caso, foi 

simplesmente de mero encaminhador do processo para o qual foi demandado, 

amparado nos procedimentos citados acima, portanto ao receber o processo 

de pedido de restituição, esta superintendência não tendo conhecimento 

técnico deste, apenas encaminha à Coordenação Geral do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador, para que assim tomasse as devidas providências cabíveis. 

Visando a economia processual não se inovou nada, ao contrário, seguiu o 

entendimento que outrora já fora realizado por essa Superintendência nos 

Processos 46208.007534/2015-26 (OI S.A) e 46208.007531/2015-92 

(PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA) em que ambas 

requerentes protocolam os respectivos pedidos na Superintendência de Goiás, 

mesmo os contribuintes sendo do estado do Rio de Janeiro, há ainda o 

Processo 46219.013091/2015-83 que tem como requerente “Carrefour 

Comércio e Indústria LTDA” e se restituiu à época o valor de R$ 

1.676.278,04 no qual o requerente protocolou o Processo na Superintendência 

de Goiás, porém houve erro no código de barras no valor depositado pela 

empresa matriz localizada em São Paulo/SP, sob o CNPJ 45.543.915/0001-

81, portanto a época, mesmo os contribuintes sendo de outros estados, 

protocolou-se o processo em Goiás, e foi dado encaminhamento a CGFAT, 

que constatou o pagamento irregular e restituiu o contribuinte, devolvendo o 

processo para arquivo nessa Superintendência, o que se comprova que apenas 

cumpriu a rotina que já havia sido feita em anos anteriores. 

Compete ainda esclarecer que a Superintendência ao ser demandada quanto 

a devolução de contribuição sindical recolhida erroneamente, NÃO possui 

acesso a QUALQUER SISTEMA em que possa verificar a veracidade dos 

valores recolhidos, isso se mostra inclusive no regimento interno da 

Superintendência (...)  

Com base nas competências regimentais, tanto das Superintendências quanto 

das Seções de Relações do trabalho, nota-se total falta de conhecimento, 

acesso sistêmico e competência legal para análise de processo de restituição 

de contribuição sindical recolhida indevidamente ao FAT, a portaria que 

disciplina e regulamenta os processos de restituição 3.397 data de 17/10/1978, 

época esta em que pode ser que as superintendências tinham competência e 

acesso a sistemas em que fossem possíveis verificar a veracidade dos pedidos, 

o que hoje não se tem, prova disso se encontra no processo 

46208.004975/2017-38 em que a Superintendência, sem acesso a qualquer 

sistema que pudesse verificar a veracidade das informações declaradas pela 

FETTHEBASA, reconhece em princípio o valor do pedido desta, sendo este de 

R$ 6.353.975,60, e remete o processo a Brasília, porém este processo é 

devolvido a esta Superintendência após análise da CGFAT, que é o órgão que 
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tem acesso sistêmico e know how técnico pra constatar se o pedido é 

condizente com os valores declarados pelo demandante, solicitando que se 

retificasse o valor correto, a saber R$ 2.105.876,30, esta por sua vez, sem 

possuir sistema, ou conhecimento técnico suficiente e amparado em processos 

anteriores já citados , reconhece o direito conforme despacho enviado pela 

CGFAT, assim sendo ressaltamos e frisamos novamente que a 

superintendência serviu apenas como mero encaminhador do processo aos 

setores responsáveis em Brasília, não fazendo a análise do mérito do pedido, 

pois tal análise é impossível de ser feita ou até mesmo contestada por esta 

superintendência ou por qualquer outra, pois estas não possuem capacidade 

técnica ou sistêmica para qualquer análise.  

Importante salientar também que quanto à filiação de sindicato em federação 

para que esta tenha direito a restituição de contribuição sindical recolhida 

erroneamente, nenhum dos instrumentos normativos que disciplinam sobre a 

matéria traz tal disposição, sendo assim, não há como o Superintendente 

utilizar deste entendimento como justificador para uma negativa, assim como 

em relação a vinculação temática seria o mesmo que dispor sobre 

enquadramento sindical, competência essa de analise que a Superintendência 

não possui, e nem pode ser feita, conforme já citado na 

NOTA/MGB/CONJUR/MTE/N° 30/2003, item 10: 

10. O enquadramento sindical foi extinto com a liberdade sindical 

consagrada pela Constituição Federal de 1988 (art. 8") que manteve, para o 

fim único de observância da unicidade sindical, o registro das entidades 

sindicais em órgão próprio. Ressaltou o legislador Constitucional a total 

vedação de interferência ou intervenção do Poder Público na organização 

sindical. 

Embasada em todas as divergências e não possuindo conhecimento técnico, 

ferramentas de acesso à programas que subsidiasse as informações que a 

FETTHEBASE declarava no processo, e tampouco competência regimental, 

esta Superintendência remeteu o processo então a quem possui competência 

técnica de verificá-las, frisa-se novamente que não houve por parte desta 

superintendência qualquer parecer preliminar reconhecendo o crédito pedido 

a título de devolução de contribuição sindical no processo 

46208.002413/2017-50. Ao receber o processo novamente, esta 

Superintendência foi demandada pela Coordenação Geral de Recursos do 

FAT quanto à procedência do pedido, com base na falta de acesso a sistemas 

que possa subsidiar as informações oferecidas pela CGFAT, e ainda no 

despacho emitido pela SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO do 

Ministério do Trabalho em Brasília, presente às folhas 1256, 1257 deste 

processo, em que esta secretaria, que possui todas as condições e 

competências, além de acesso a todos os sistemas possíveis e necessários à 

verificação das informações contidas no processo e fornecidas pela 

FETTHEBASE, defere o pedido da referida entidade sindical, o 

Superintendente de Goiás segue então o parecer desta secretaria, aceitando o 

pedido. 

Em relação ao item 2.2.2 o relatório chama a atenção para o sindicato 

SINDLIMP – BA, e duas informações são extraídas do relatório, primeiro que 

este sindicato não tem “vinculação temática” com a FETTHEBASE, o que se 

insustenta ao verificarmos a categoria representativa da FETTHEBASE:  

Coordenação das entidades a ela filiadas que tenham a representação da 

Categoria (...)Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação,(...)  

Portanto podemos verificar na categoria acima que trabalhadores em asseio 

e conservação são representados pela FETTHEBASE, e ao analisar a 

categoria do Sindlimp-BA que é: “Trabalhadores em Limpeza Pública, 

Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas”, vemos a vinculação 

imediata, portanto tal sindicato pertence sim a mesma base, porém 
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esclarecemos que esta vinculação não é de nossa competência, pois assim 

sendo a superintendência estaria realizando um enquadramento sindical, que 

é proibido constitucionalmente, frisamos esse item apenas para demonstrar o 

equívoco do relatório, que adiante declara ainda estar o SINDLIMP-BA 

filiada a FETRALIMP, esclarecemos que em consulta ao CNES, verificamos 

que a Federação nominada FETRALIMP, não existe, ou seja não há cadastro 

da mesma, não há registro sindical e não há código sindical desta federação, 

portanto é equivocada a informação de que o Sindlimp-BA foi filiado a 

FETRALIMP, pois conforme explicado esta não existe e não consta no CNES 

nenhuma filiação do Sindlimp-BA ao FETRALIMP validada no sistema, 

quanto ao fato do Sindlimp ser atualmente filiado a FECOMBASE, é 

importante esclarecer que os valores passados a FETTHEBASA referem-se a 

anos anteriores, quando o Sindlimp-BA não possuía filiação a outra 

federação. 

Em considerações finais, reforça-se o que tem sido explicado desde o início 

dos questionamentos destes processos, que a portaria 3.397/78 por ser muito 

antiga e inclusive anterior a constituição de 1988, está obsoleta, confusa e não 

retrata a realidade de competência dos órgãos por ela citados, pode-se 

comprovar claramente que uma Superintendência atualmente não consegue 

analisar qualquer questão de um processo de restituição de contribuição 

sindical, pelos fatores já amplamente discutidos acima, portanto pela falta de 

procedimentação correta e atualização de competências desta portaria e 

ainda com base nas rotinas de processos anteriores que seguiram o mesmo 

rito destes que são objeto de questionamento, a SRTE/GO adotou sempre os 

mesmo procedimentos que adotava em outros, o que se necessita é de uma 

nova portaria que atualize as competências com base na realidade fática de 

cada setor envolvido no processo. 

Por fim, a SRT informou, por meio do Memorando nº 22/GAB/SRT/MTb, de 18/1/2018, 

que: 

(...) 

2. Após análises sobre o relatório nº 2017018334 da CGU, quanto aos 

procedimentos adotados nos processos relativos a restituição indevida de 

contribuição sindical citados Ofício nº 22290/2017/SE-CGU, esta Secretaria 

de Relações do Trabalho, defende com veemência que os fatos ocorridos tanto 

nos procedimentos adotados, quanto na forma como se deram os repasses 

estão eivados de irregularidades e ilegalidades, tratando, portanto, de fatos 

gravíssimos que merecem e devem ser objeto de apuração rigorosa por parte 

das autoridades deste Ministério com o fito de apurar as responsabilidades 

dos agentes que eventualmente auferiram vantagens indevidas em decorrência 

das supostas irregularidades perpetradas nos processos nºs 

46208.0002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. 

3. É importante ressaltar que somente o Exmos. Secretário Executivo e o 

Ministro de Estado do Trabalho têm competência, no âmbito deste Ministério, 

para instaurar procedimentos investigativos para apurar responsabilidades 

de servidores, por determinação expressa do art. 14, inciso IV da Portaria 

1.153 de 30/10/2017. 

4. Outro fato merecedor de atenção e de investigação constante desse 

despacho é que os fortes indícios de adulteração da assinatura do Secretário 

da SRT, [...], sendo flagrante a discrepância entre a assinatura original e a 

oposta neste documento, não necessitando ser perito para confirmar tratar-se 

falsificação grosseira, inclusive a própria data do documento. 

5. Ao ensejo, cumpre registrar que já foi instaurado pela Corregedoria 

deste Ministério, procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), sob a responsabilidade da servidora, senhora 

[...], sobre os fatos envolvendo o processo nº 46208.0002413/2017-50 de 
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restituição de Contribuição Sindical em favor da FETTHEBASA, não havendo 

qualquer impedimento em se ampliar o objeto desse procedimento já 

instaurado a fim de abarcar as recomendações da Controladoria-Geral da 

União, fazendo incluir no feito os processos 46208.004975/2017-38 e 

46031.000498/2017-09, em homenagem aos princípios da economia 

processual e celeridade, evitando assim decisões conflitantes entre áreas 

diversas que tratam do mesmo assunto, caso seja instaurado um novo 

procedimento investigativo por área diversa. 

6. Segue, anexo, a resposta da SRT referente a recomendação 3.2 do 

relatório 201701834 da CGU (“Adotar providências com vistas a identificar 

as causas e implementar controles para coibir a reincidências dos erros que 

motivaram o acordo pactuado do Termo de Mediação”). Neste caso 

informamos que encontra-se em andamento na SRT proposta de minuta de 

Portaria (anexo 1) que inibe a ocorrência de incidências de erros no 

preenchimento do boleto das Guias de Contribuição Sindical Urbana - GCSU. 

Além daquela ação estamos ainda em tratativas com a CAIXA para verificar 

o impacto que a Portaria poderá afetar no Sistema de Compensação Bancária 

em especifico nas arrecadações das GCSU das entidades sindicais. 

(...) 

Destaca-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os apontamentos 

consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos adicionais sobre o 

tema em tela, encontra-se no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Em relação aos apontamentos da versão preliminar, sobre as irregularidades no processo 

46208.002413/2017-50 da FETTHEBASA, 03 unidades do MTb se manifestaram, a 

saber: CGFAT, SRTE/GO e SRT. 

A CGFAT argumenta que as análises dos processos de restituição não são de sua 

competência, e sim da SRTE, nada acrescentando aos apontamentos da CGU. Isso, por 

sua vez, demonstra a ausência de crítica na aprovação do pedido de ressarcimento do 

processo em questão.  

Apesar de informar que só realiza a conferência de valores referentes à Conta Especial 

Emprego e Salário - CEES e que não possui a responsabilidade de realizar análises, 

especialmente referente à vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade 

requerente e demais entidades citadas no pedido, tal posicionamento se torna discutível 

quando se observa que a própria unidade, no Memorando n° 552/2017 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb (constante do Processo n° 46208.005846/2017-67, concernente 

a outro processo de solicitação de restituição da mesma FETTHEBASA), procedeu à 

devolução do processo à SRTE/GO (que, assim como o processo em tela, era 

incompetente pra analisar tal pedido), assim consignando: 

iii) Ainda, observa-se pelo cadastro da Fetthebase que juntamos aos autos, 

que a mesma tem sede e foro na cidade de Salvador/BA. Por essa razão, o 

requerimento deverá ser protocolizado na SRTE/BA, conforme dispõe o item 

3.1 da Portaria 3.397/78. 

Portanto, a atuação da CGFAT no Processo n° 46208.005846/2017-67 obstou o 

prosseguimento do processo, sob o fundamento de que a SRTE/GO não era a 

superintendência competente para realizar a análise do referido requerimento.  
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Tudo isso se relaciona ao poder-dever de precaução, que pode ser definido pela cautela 

antecipada necessária à prática de qualquer ato administrativo, de modo a afastar ou 

reduzir, ao mínimo, a probabilidade de que ele seja prejudicial à Administração.  

Nesse sentido, o agente público“ ao adotar a precaução, avalia uma variedade de hipóteses 

possíveis desde as causas que autorizam a prática do ato até as consequências advindas 

do mesmo. Havendo a possibilidade de um evento danoso, deverá o agente lançar mão 

dos poderes conferidos por sua função pública para minimizar ou suprimir a possibilidade 

de ocorrência do dano”.15A cautela deve superar a simples tarefa de confrontar o fato com 

a norma.  

Mesmo sem uma obrigação legal positivada, ao proceder como “mero caixa” no processo 

46208.002413/2017-50, a CGFAT atuou sem a devida cautela. Esse entendimento se 

reforça ao se observar que a atuação da CGFAT nesse processo não teve a mesma crítica 

que a aplicada no retromencionado Processo n° 46208.005846/2017-67, cujas 

características e elementos eram semelhantes, em especial, a mesma entidade pleiteante 

(FETTHEBASA) e a mesma Superintendência (Goiás), incompetente para realizar a 

análise.  

Essa crítica mínima não foi realizada pela CGFAT no processo sob análise, e, em 

decorrência das subsequentes decisões tomadas, ocasionou-se prejuízo ao erário de R$ 

1.694.623,15. 

Já a SRTE/GO registra em sua resposta as situações fáticas que levaram à aprovação do 

processo, buscando justificar o ato autorizativo da restituição àquela entidade com base 

no Princípio da Oficialidade, disciplinado pela Lei n° 9.784/99, e na falta de “competência 

legal para análise de processo de restituição de contribuição sindical recolhida 

indevidamente ao FAT”. 

Primeiramente, não se pode perder de vista que os problemas relatados não decorreram 

do mero impulso oficial pelo gestor, mas, sim, da prática de um ato para o qual a 

SRTE/GO não detinha competência, pois a atribuição para análise da existência do direito 

creditório era claramente de outra superintendência, conforme o item 3.3 da Portaria 

3.397/78. 

Ademais, o processo não só foi tramitado, mas sim aprovado, sem que a federação 

beneficiada fizesse jus aos valores que lhe foram autorizados. Desse modo, não se trata 

de uma questão de trâmite, como o gestor busca demonstrar, mas de sua manifestação 

indevida pelo reconhecimento da existência do direito creditório da entidade. 

Fato a se destacar é que, na resposta à versão preliminar do relatório, o gestor da 

SRTE/GO informa que não possuía conhecimento técnico e ferramentas de acesso para 

verificação. Se essas eram as condições de fato, a atuação do gestor foi, no mínimo, 

temerária ao aprovar a restituição à FETTHEBASA.  

A respeito das divergências de assinaturas nos processos de restituição, não houve 

manifestação da CGFAT nem da SRTE/GO para esse item. 

Já na manifestação da SRT, a unidade reconhece as irregularidades tratadas neste 

Relatório. A unidade informa sobre a existência de fortes indícios de adulteração da 

assinatura do Secretário da SRT à época. Além disso, informa que foi instaurado pela 

                                                      
15 A função administrativa e o dever de precaução nos atos administrativos, Thomaz Akimura * 
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Corregedoria do MTb procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), a fim de apurar as irregularidades apresentadas por esta 

CGU.  

Todos os elementos expostos indicam a possibilidade de terem sido cometidos ilícitos por 

agentes públicos do Ministério do Trabalho. 

A constatação é grave e exige providências efetivas do MTb para a restituição dos valores 

ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, inclusive por meio de encaminhamentos aos 

órgãos e instâncias competentes, para promoção de apuração e de eventual 

responsabilização dos agentes envolvidos.  

Recomendações 

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento à Conta 

Especial Emprego e Salário - CEES do montante de R$ 1.694.623,15 (um milhão, 

seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais, e quinze centavos), 

devidamente atualizados, referente à restituição irregularmente autorizada no Processo nº 

46208.002413/2017-50. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente atuaram de 

forma negligente no âmbito do processo de restituição nº 46208.002413/2017-50. 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente auferiram 

vantagens em decorrência da autorização irregular de restituição no montante de R$ 

1.694.623,15 no âmbito do Processo 46208.002413/2017-50. 

Recomendação 4: Proceder aos devidos encaminhamentos às autoridades competentes 

para apuração de potenciais infrações nas esferas cível e penal. 

 

2.2. Constatação - Autorização irregular de restituição da FETTHEBASA - 

Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade dos Estados da Bahia, 

Sergipe, Alagoas e Amapá (46208.004975/2017-38) com potencial prejuízo de R$ 

2.105.876,30 

2.2.1. Requerimento protocolizado e aceito por Superintendência Regional do 

Trabalho de UF diferente da jurisdição da entidade sindical solicitante 

Conforme mencionado na constatação anterior, a Portaria nº 3.397/78, item 3.1, disciplina 

que a solicitação da restituição da contribuição sindical deve ser apresentada na 

Superintendência do Trabalho e Emprego (antiga Delegacia Regional do Trabalho) da 

jurisdição da entidade solicitante. 

Conforme pode ser observado na figura subsequente, o pedido de restituição foi 

protocolizado na SRTE/GO, autoridade alheia ao processo da restituição da Contribuição 

Sindical Urbana em relação à entidade solicitante.  
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Figura 14: Registro referente à unidade em que houve o protocolo do Processo 46208.004975/2017-

38 

 

A imagem na sequência demonstra o despacho do Superintendente Regional do Trabalho 

e Emprego em Goiás reconhecendo o pleito e encaminhando o processo à CGFAT. 

Figura 15: Despacho do SRTE/GO encaminhando o processo 46208.004975/2017-58 à CGFAT. 
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Conforme mencionado, o requerimento deve ser apresentado na Superintendência do 

Trabalho e Emprego (antiga Delegacia Regional do Trabalho) da jurisdição da entidade 

solicitante. 

Nesse sentido, considerando que a FETTHEBASA - Federação dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade representa trabalhadores dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas 

e Amapá, o requerimento deveria ter sido rejeitado pelo Superintendente Regional do 

Trabalho e Emprego no Estado de Goiás e devolvido à Entidade Sindical para que aquela 

realizasse o pedido na SRTE de sua jurisdição. 

2.2.2. Autorização de restituição para entidades não filiadas e sem qualquer relação 

com as atividades profissionais representadas 

Com base na relação de sindicatos apresentados pela FETTHEBASA, no processo nº 

46208.004975/2017-38, verificou-se a existência de pagamento da restituição para 

entidades que não guardam relação com a entidade sindical requerente. Assim como os 

sindicatos apresentados no Processo nº 46208.002413/2017-50, no âmbito do processo 

em análise as atividades entre as entidades de 1º grau e a Federação são absolutamente 

desconexas, tanto em relação à filiação quanto à vinculação temática. Como exemplo, 

podem-se citar os seguintes sindicatos indicados pela Federação que foram utilizados 

como justificativa para a restituição de valores: 

• SINDSAUDEBA - Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia - 

CNPJ 34.283.200/0001-10 

• Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores de Serviços de Saúde do Município 

de Jequié e Outros – CNPJ 05.274.354/0001-48 

• SINDILIMP-BA - Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado 

da Bahia – CNPJ 32.700.148/0001-25 

Destaca-se o fato de que, somente quanto à contraparte referente à filiação e/ou 

vinculação do SINDILIMP-BA, foi restituído o montante de R$ 674.803,08 

correspondente a 32% do total restituído. No entanto, conforme já citado, o SINDILIMP-

BA não é filiada à FETTHEBASA. 

A figura abaixo, extraída do site do SINDILIMP-BA, demonstra que a entidade é ligada 

à FETRALIMP. 

Figura 16: Site do SINDILIMP-BA, indicando a sua vinculação à FETRALIMP 

 

Fonte: site da SINDLIMP-BA (http://sindilimpba.org.br/) 

Complementarmente, foi realizada consulta ao sistema CNES, disponível no endereço 

eletrônico http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-

entidades-sindicais/consultas-ao-cadastro-nacional-de-entidades-sindicais, no qual 

consta que o SINDILIMP-BA é filiado a outra federação, a saber, FECOMBASE, 

conforme pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 17: tela do CNES com informação sobre o SINDILIMP-BA 

 

Fonte: resultado de consulta ao sistema CNES, disponível no endereço eletrônico 

http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-entidades-

sindicais/consultas-ao-cadastro-nacional-de-entidades-sindicais  

Considerando que a federação informada pelo CNES está diferente da constante no site 

(FETRALIMP), foi consultado e verificado que, em momento anterior, o sindicato já foi 

filiado à FETRALIMP, e, em momento anterior, não era filiada à FETTHEBASA, 

conforme pode ser observado na figura abaixo. De qualquer forma, o que se busca 

evidenciar é que não consta, nas informações oficiais e no site da entidade, filiação do 

SINDILIMP à FETTHEBASA. 

Figura 18: tela do CNES com informação sobre o SINDILIMP-BA 
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Fonte: resultado de consulta ao sistema CNES, disponível no endereço eletrônico 

http://trabalho.gov.br/cadastro-de-entidades-sindicais/cadastros-nacional-de-entidades-

sindicais/consultas-ao-cadastro-nacional-de-entidades-sindicais  

2.2.3. Assinaturas Divergentes do Presidente da FETTHEBASA e do Chefe da 

Seção de Relações do Trabalho da SRTE–GO 

Assim como evidenciado no processo analisado no item 2.1.5, também foram 

identificadas assinaturas divergentes do Presidente da FETTHEBASA, bem como do 

Chefe da Seção de Relações do Trabalho da SRTE–GO, em diferentes processos de 

restituição conforme figuras abaixo: 

Figura 19: Assinaturas divergentes do Presidente da FETTHEBASA 

 

 

Figura 20: Assinaturas divergentes do Chefe da Seção de Relações do Trabalho da SRTE–GO 

 

O comparativo de assinaturas expostas acima reforça as indicações de irregularidades nos 

processos de restituição da FETTHEBASA. 

Portanto, a autoridade que se pronunciou no processo (SRTE/GO) não detinha 

competência para praticar o ato autorizativo, tornando o processo irregular. Tanto a 

CGFAT/MTb como a SRTE/GO, que participaram da análise do pedido, deixaram de 

apontar a existência de sindicatos sem filiação ou sem qualquer relação de atividade com 
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a FETTHEBASA, e autorizaram, indevidamente, a restituição e seu respectivo 

pagamento. 

Causa 

Inobservância de fluxos e procedimentos que tratam da rotina de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana – CSU.  

Manifestação da Unidade Examinada 

A CGFAT se posicionou, por meio da Nota Informativa Nº 001 / 2018 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, informando que: 

(...) 

Conforme nossos controles, somente o processo de entidade sindical nº 

46000.001497/2017-31 foi encaminhado diretamente à CGFAT/MTb, o que 

historicamente acontece, são processos serem protocolizados também em 

outras unidades do Ministério, como: Secretaria de Relações do Trabalho-

SRT, Secretaria Executiva-SE, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-

SPPE e Gabinete do Ministro-GM, como pode ser verificado, como exemplo, 

nos processos: 46000.002060/2016-33, 46000.002893/2016-02, 

46000.001964/2016-41, 46000.009068/2016-21, 46031.000498/2017-09, 

46000.002797/2017-37, 46031.000496/2017-10, 46000.002434/2017-00. No 

entanto, independente do setor onde foram protocolizados inicialmente, todos 

eles são encaminhados ou mesmo devolvidos, quando possível já com a 

verificação de valores internalizados na Conta Especial Emprego e Salário - 

CEES pela CGFAT, às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego 

- SRTE ou à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, conforme o caso, para 

seu andamento processual. 

(...) 

A CGFAT tem na rotina de restituição de contribuição sindical como 

responsabilidade a recepção do processo e pagamento somente, como 

determina a única norma vigente que especifica tal rotina, que é a Portaria nº 

3.397/1978(...)  

Considerando que na realidade, a ação de “controlar a movimentação da 

Conta Especial de Emprego e Salário - CEES” citada no Art.73 nunca foi 

executada pela CGFAT, mas sempre pela Agência Planalto da CAIXA, pois a 

CGFAT não possui acesso para movimentação na CEES, tem somente para 

consulta, tanto que para fazer qualquer pagamento de restituição ou repasse 

de contribuição sindical precisa enviar ofício à citada agência, então exerce 

mais a função de “acompanhar a movimentação da conta CEES”, como 

citado no Art.74.  

Também conforme Nota/Conjur/MTE/N°237/2010 de 22/07/2010 em suas 

páginas 3 e 4, a Conjur deste Ministério traz o seguinte parecer:  

“sugere-se à CGFAT que avalie, no exercício de sua competência regimental 

(art.71 XI), a necessidade do reenvio dos presentes autos ao Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para que apure 

percentuais, valores, e eventual reconhecimento de dívida, bem como 

averígue a existência de sindicatos e confederações colegitimados ao 

recebimento de cota-parte da contribuição sindical, à vista dos documentos 

juntados aos autos posteriormente à decisão de fls. 99/102, bem como de 

outros que se tornem necessários a essa verificação, observada a Portaria n° 

3.397, de 1978; procedimento este, registre-se, a ser adotados para os 

repasses relativos à confederação pleiteante no Estado do Rio Grande do Sul, 

sem prejuízo equiparado para casos semelhantes.” 
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Como se pode verificar, a Conjur/MTE orienta a CGFAT que envie um 

determinado processo de uma confederação do Rio Grande do Sul ao 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, para 

que este faça a apuração, ou seja, análise e identificação, de “valores, e 

eventual reconhecimento de dívida, bem como averígue a existência de 

sindicatos e confederações colegitimados ao recebimento de cota-parte da 

contribuição sindical”, e que se utilize o mesmo entendimento para “casos 

semelhantes”.     

Diante de todos os documentos expostos, podemos concluir que a CGFAT não 

possui a responsabilidade de realizar análise, principalmente se referentes à 

“vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade requerente e 

demais entidades citadas no pedido”. A CGFAT só faz a conferência de 

valores referentes à Conta Especial Emprego e Salário - CEES como forma 

de acompanhamento da movimentação, também com o intuito de minimizar 

possibilidades de pagamentos em duplicidade ou de valores que não tenham 

sido internalizados na referida conta. 

(...) 

Conforme já apresentado, com documentos comprobatórios, a CGFAT dentro 

desse processo de Restituição ou Repasse de Contribuição Sindical tem a 

estrita função de “caixa” ou “tesouraria”, porém como já declarado e 

apresentado, faz sim suas críticas sobre o processo, pois faz a conferência de 

valores na Conta Especial Emprego e Salário – CEES, e em alguns casos 

claramente evidenciados, faz referência a percentuais de quota-parte 

equivocadamente autorizados pelos Superintendentes Regionais do Trabalho, 

como pode ser verificado, como exemplo, em certos processos que foram 

inclusive alguns deles, apresentados a essa Equipe de Auditoria da CGU, tanto 

na SA nº 201701834/003 e SA nº 201701834/010(...)  

Fatos apresentados dos RESULTADOS ESPECÍFICOS 

(...) 

Conforme apresentado anteriormente no item 2, com documentos 

comprobatórios, a CGFAT dentro desse processo de Restituição ou Repasse 

de Contribuição Sindical, não possui a responsabilidade de realizar análise, 

ou mesmo verificação de existência de filiação de sindicatos ou relação de 

atividade destes com a entidade requerente. 

Por sua vez, a SRTE-GO informou, por meio do Memorando nº. 001/2018 - 

GABINETE/SRTE-GO/MTb, de 15/1/2018, que:  

Inicialmente frisa-se que cumprindo a legislação administrativa, 

especialmente no que tange ao processo administrativo federal, em sua Lei 

9784/99, quando um processo na qual o órgão é demandando deve-se dar o 

impulso oficial/processual, encaminhando para o devido lugar e desta forma 

tramitando-o. Assim, foi feito um pedido de restituição de contribuição 

sindical protocolado pela FETTHEBASE aqui na Superintendência de Goiás, 

foi encaminhado e tramitado para a CGFAT, Coordenação responsável pela 

análise do caso, cumprindo estritamente a legalidade que o caso necessitava. 

Frisa-se também que não houve quebra da impessoalidade, uma vez que não 

teve tramitação prioritária, cumpriu-se o que manda o fluxograma comum: 

Protocolo da SRTE/GO → Gabinete do Superintendente → CGFAT (Brasília), 

vale ressaltar ainda que no processo 46208.002413/2017-50 NÃO houve 

despacho preliminar reconhecendo qualquer direito creditório a Federação 

demandante, visto que o papel desta superintendência no caso, foi 

simplesmente de mero encaminhador do processo para o qual foi demandado, 

amparado nos procedimentos citados acima, portanto ao receber o processo 

de pedido de restituição, esta superintendência não tendo conhecimento 

técnico deste, apenas encaminha à Coordenação Geral do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador, para que assim tomasse as devidas providências cabíveis. 
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Visando a economia processual não se inovou nada, ao contrário, seguiu o 

entendimento que outrora já fora realizado por essa Superintendência nos 

Processos 46208.007534/2015-26 (OI S.A) e 46208.007531/2015-92 

(PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA) em que ambas 

requerentes protocolam os respectivos pedidos na Superintendência de Goiás, 

mesmo os contribuintes sendo do estado do Rio de Janeiro, há ainda o 

Processo 46219.013091/2015-83 que tem como requerente “Carrefour 

Comércio e Indústria LTDA” e se restituiu à época o valor de R$ 

1.676.278,04 no qual o requerente protocolou o Processo na Superintendência 

de Goiás, porém houve erro no código de barras no valor depositado pela 

empresa matriz localizada em São Paulo/SP, sob o CNPJ 45.543.915/0001-

81, portanto a época, mesmo os contribuintes sendo de outros estados, 

protocolou-se o processo em Goiás, e foi dado encaminhamento a CGFAT, 

que constatou o pagamento irregular e restituiu o contribuinte, devolvendo o 

processo para arquivo nessa Superintendência, o que se comprova que apenas 

cumpriu a rotina que já havia sido feita em anos anteriores. 

Compete ainda esclarecer que a Superintendência ao ser demandada quanto 

a devolução de contribuição sindical recolhida erroneamente, NÃO possui 

acesso a QUALQUER SISTEMA em que possa verificar a veracidade dos 

valores recolhidos, isso se mostra inclusive no regimento interno da 

Superintendência(...)  

Com base nas competências regimentais, tanto das Superintendências quanto 

das Seções de Relações do trabalho, nota-se total falta de conhecimento, 

acesso sistêmico e competência legal para análise de processo de restituição 

de contribuição sindical recolhida indevidamente ao FAT, a portaria que 

disciplina e regulamenta os processos de restituição 3.397 data de 17/10/1978, 

época esta em que pode ser que as superintendências tinham competência e 

acesso a sistemas em que fossem possíveis verificar a veracidade dos pedidos, 

o que hoje não se tem, prova disso se encontra no processo 

46208.004975/2017-38 em que a Superintendência, sem acesso a qualquer 

sistema que pudesse verificar a veracidade das informações declaradas pela 

FETTHEBASA, reconhece em princípio o valor do pedido desta, sendo este de 

R$ 6.353.975,60, e remete o processo a Brasília, porém este processo é 

devolvido a esta Superintendência após análise da CGFAT, que é o órgão que 

tem acesso sistêmico e know how técnico pra constatar se o pedido é 

condizente com os valores declarados pelo demandante, solicitando que se 

retificasse o valor correto, a saber R$ 2.105.876,30, esta por sua vez, sem 

possuir sistema, ou conhecimento técnico suficiente e amparado em processos 

anteriores já citados , reconhece o direito conforme despacho enviado pela 

CGFAT, assim sendo ressaltamos e frisamos novamente que a 

superintendência serviu apenas como mero encaminhador do processo aos 

setores responsáveis em Brasília, não fazendo a análise do mérito do pedido, 

pois tal análise é impossível de ser feita ou até mesmo contestada por esta 

superintendência ou por qualquer outra, pois estas não possuem capacidade 

técnica ou sistêmica para qualquer análise.  

Importante salientar também que quanto à filiação de sindicato em federação 

para que esta tenha direito a restituição de contribuição sindical recolhida 

erroneamente, nenhum dos instrumentos normativos que disciplinam sobre a 

matéria traz tal disposição, sendo assim, não há como o Superintendente 

utilizar deste entendimento como justificador para uma negativa, assim como 

em relação a vinculação temática seria o mesmo que dispor sobre 

enquadramento sindical, competência essa de analise que a Superintendência 

não possui, e nem pode ser feita, conforme já citado na 

NOTA/MGB/CONJUR/MTE/N° 30/2003, item 10: 

10. O enquadramento sindical foi extinto com a liberdade sindical 

consagrada pela Constituição Federal de 1988 (art. 8") que manteve, para o 

fim único de observância da unicidade sindical, o registro das entidades 
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sindicais em órgão próprio. Ressaltou o legislador Constitucional a total 

vedação de interferência ou intervenção do Poder Público na organização 

sindical. 

Embasada em todas as divergências e não possuindo conhecimento técnico, 

ferramentas de acesso à programas que subsidiasse as informações que a 

FETTHEBASE declarava no processo, e tampouco competência regimental, 

esta Superintendência remeteu o processo então a quem possui competência 

técnica de verificá-las, frisa-se novamente que não houve por parte desta 

superintendência qualquer parecer preliminar reconhecendo o crédito pedido 

a título de devolução de contribuição sindical no processo 

46208.002413/2017-50. Ao receber o processo novamente, esta 

Superintendência foi demandada pela Coordenação Geral de Recursos do 

FAT quanto à procedência do pedido, com base na falta de acesso a sistemas 

que possa subsidiar as informações oferecidas pela CGFAT, e ainda no 

despacho emitido pela SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO do 

Ministério do Trabalho em Brasília, presente às folhas 1256, 1257 deste 

processo, em que esta secretaria, que possui todas as condições e 

competências, além de acesso a todos os sistemas possíveis e necessários à 

verificação das informações contidas no processo e fornecidas pela 

FETTHEBASE, defere o pedido da referida entidade sindical, o 

Superintendente de Goiás segue então o parecer desta secretaria, aceitando o 

pedido. 

Em relação ao item 2.2.2 o relatório chama a atenção para o sindicato 

SINDLIMP – BA, e duas informações são extraídas do relatório, primeiro que 

este sindicato não tem “vinculação temática” com a FETTHEBASE, o que se 

insustenta ao verificarmos a categoria representativa da FETTHEBASE:  

(...) Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação, (...) 

Portanto podemos verificar na categoria acima que trabalhadores em asseio 

e conservação são representados pela FETTHEBASE, e ao analisar a 

categoria do Sindlimp-BA que é: “Trabalhadores em Limpeza Pública, 

Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas”, vemos a vinculação 

imediata, portanto tal sindicato pertence sim a mesma base, porém 

esclarecemos que esta vinculação não é de nossa competência, pois assim 

sendo a superintendência estaria realizando um enquadramento sindical, que 

é proibido constitucionalmente, frisamos esse item apenas para demonstrar o 

equívoco do relatório, que adiante declara ainda estar o SINDLIMP-BA 

filiada a FETRALIMP, esclarecemos que em consulta ao CNES, verificamos 

que a Federação nominada FETRALIMP, não existe, ou seja não há cadastro 

da mesma, não há registro sindical e não há código sindical desta federação, 

portanto é equivocada a informação de que o Sindlimp-BA foi filiado a 

FETRALIMP, pois conforme explicado esta não existe e não consta no CNES 

nenhuma filiação do Sindlimp-BA ao FETRALIMP validada no sistema, 

quanto ao fato do Sindlimp ser atualmente filiado a FECOMBASE, é 

importante esclarecer que os valores passados a FETTHEBASA referem-se a 

anos anteriores, quando o Sindlimp-BA não possuía filiação a outra 

federação. 

Em considerações finais, reforça-se o que tem sido explicado desde o início 

dos questionamentos destes processos, que a portaria 3.397/78 por ser muito 

antiga e inclusive anterior a constituição de 1988, está obsoleta, confusa e não 

retrata a realidade de competência dos órgãos por ela citados, pode-se 

comprovar claramente que uma Superintendência atualmente não consegue 

analisar qualquer questão de um processo de restituição de contribuição 

sindical, pelos fatores já amplamente discutidos acima, portanto pela falta de 

procedimentação correta e atualização de competências desta portaria e 

ainda com base nas rotinas de processos anteriores que seguiram o mesmo 

rito destes que são objeto de questionamento, a SRTE/GO adotou sempre os 

mesmo procedimentos que adotava em outros, o que se necessita é de uma 
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nova portaria que atualize as competências com base na realidade fática de 

cada setor envolvido no processo. 

Por fim, a SRT se manifestou, por meio do Memorando nº 22/GAB/SRT/MTb, de 

18/1/2018, informando que: 

(...) 

2. Após análises sobre o relatório nº 2017018334 da CGU, quanto aos 

procedimentos adotados nos processos relativos a restituição indevida de 

contribuição sindical citados Ofício nº 22290/2017/SE-CGU, esta Secretaria 

de Relações do Trabalho, defende com veemência que os fatos ocorridos tanto 

nos procedimentos adotados, quanto na forma como se deram os repasses 

estão eivados de irregularidades e ilegalidades, tratando, portanto, de fatos 

gravíssimos que merecem e devem ser objeto de apuração rigorosa por parte 

das autoridades deste Ministério com o fito de apurar as responsabilidades 

dos agentes que eventualmente auferiram vantagens indevidas em decorrência 

das supostas irregularidades perpetradas nos processos nºs 

46208.0002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. 

3. É importante ressaltar que somente o Exmos. Secretário Executivo e o 

Ministro de Estado do Trabalho têm competência, no âmbito deste Ministério, 

para instaurar procedimentos investigativos para apurar responsabilidades 

de servidores, por determinação expressa do art. 14, inciso IV da Portaria 

1.153 de 30/10/2017. 

4. Outro fato merecedor de atenção e de investigação constante desse 

despacho é que os fortes indícios de adulteração da assinatura do Secretário 

da SRT, [...], sendo flagrante a discrepância entre a assinatura original e a 

oposta neste documento, não necessitando ser perito para confirmar tratar-se 

falsificação grosseira, inclusive a própria data do documento. 

5. Ao ensejo, cumpre registrar que já foi instaurado pela Corregedoria 

deste Ministério, procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), sob a responsabilidade da servidora, senhora 

[...], sobre os fatos envolvendo o processo nº 46208.0002413/2017-50 de 

restituição de Contribuição Sindical em favor da FETTHEBASA, não havendo 

qualquer impedimento em se ampliar o objeto desse procedimento já 

instaurado a fim de abarcar as recomendações da Controladoria-Geral da 

União, fazendo incluir no feito os processos 46208.004975/2017-38 e 

46031.000498/2017-09, em homenagem aos princípios da economia 

processual e celeridade, evitando assim decisões conflitantes entre áreas 

diversas que tratam do mesmo assunto, caso seja instaurado um novo 

procedimento investigativo por área diversa. 

6. Segue, anexo, a resposta da SRT referente a recomendação 3.2 do 

relatório 201701834 da CGU (“Adotar providências com vistas a identificar 

as causas e implementar controles para coibir a reincidências dos erros que 

motivaram o acordo pactuado do Termo de Mediação”). Neste caso 

informamos que encontra-se em andamento na SRT proposta de minuta de 

Portaria (anexo 1) que inibe a ocorrência de incidências de erros no 

preenchimento do boleto das Guias de Contribuição Sindical Urbana - GCSU. 

Além daquela ação estamos ainda em tratativas com a CAIXA para verificar 

o impacto que a Portaria poderá afetar no Sistema de Compensação Bancária 

em especifico nas arrecadações das GCSU das entidades sindicais. 

(...) 

Destaca-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os apontamentos 

consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos adicionais sobre o 

tema em tela, encontra-se no anexo deste relatório. 
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Análise do Controle Interno 

Em relação aos apontamentos da versão preliminar, sobre as irregularidades no processo 

46208.004975/2017-38 da FETTHEBASA, 03 unidades do MTb se manifestaram, a 

saber: CGFAT, SRTE/GO e SRT. 

As unidades supracitadas consignaram os mesmos argumentos apresentados na 

Manifestação da Unidade Examinada da Constatação 2.1 deste Relatório, que trata de 

outro processo de restituição da mesma FETTHEBASA. 

A CGFAT justifica que os exames dos processos de restituição não são de sua 

competência, e sim da SRTE, demonstrando a concepção de mero caixa do órgão, com 

mínima análise crítica na aprovação do pedido de ressarcimento dos processos da 

FETTHEBASA.  

Embora a Unidade tenha informado que apenas realiza a conferência de valores referentes 

à Conta Especial Emprego e Salário - CEES e que não possui a competência de realizar 

análises, sobretudo relativas à vinculação temática (atividade econômica) entre a entidade 

requerente e demais entidades citadas no pedido, tal declaração se torna controversa a 

partir do momento em que a própria unidade, conforme já relatado na Constatação 2.1, 

no Memorando n° 552/2017 – CGFAT/SOAD/SE/MTb (constante do Processo n° 

46208.005846/2017-67, atinente a outro processo de restituição da mesma 

FETTHEBASA), procedeu à restituição do processo à SRTE/GO (que também era 

incompetente pra analisar o pedido), indicando que a SRTE/GO não era a 

superintendência competente para realizar a análise do referido requerimento.  

Assim, a despeito de não ter desempenhado a verificação da vinculação temática/filiação, 

a CGFAT, no Processo n° 46208.005846/2017-67, apontou que a SRTE/GO não era a 

superintendência competente para realizar a análise do referido processo.  

Mais uma vez, conforme já assinalado na Análise da Constatação do item 2.1 deste 

Relatório, tal situação se relaciona com o poder-dever de precaução nos atos 

administrativos, que consiste em uma cautela antecipada a determinado fato que possa 

ser prejudicial à Administração. 

Entende-se que a CGFAT, mesmo sem a obrigação positivada nos normativos que regem 

o tema, agiu sem a devida cautela ao realizar os pagamentos de restituição solicitados nos 

processos da FETTHEBASA 46208.002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. E isso é 

corroborado quando se observa que a CGFAT não atuou nesses processos como atuou no 

Processo n° 46208.005846/2017-67, cujas características e elementos eram praticamente 

idênticas, em especial, a mesma entidade pleiteante (FETTHEBASA) e a mesma 

Superintendência (Goiás), incompetente para realizar a análise. Por isso, todas essas 

características ensejavam a aplicação do mesmo nível de crítica nos processos. E, em 

decorrência das sucessivas decisões tomadas, ocasionou-se prejuízo ao erário de R$ 

2.105.876,30. 

A SRTE/GO, seguindo os moldes da resposta em relação aos apontamentos do processo 

46208.002413/2017-50, busca justificar o ato autorizativo da restituição àquela entidade 

com base no Princípio da Oficialidade e na falta de “competência legal para análise de 

processo de restituição de contribuição sindical recolhida indevidamente ao FAT”.  

Novamente, não se pode perder o foco de que os problemas relatados não decorreram do 

mero impulso oficial, mas, sim, da prática de um ato para o qual a SRTE/GO não detinha 
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competência, pois a atribuição para análise da existência do direito creditório era 

evidentemente de outra superintendência, conforme o item 3.3 da Portaria 3.397/78. 

Além disso, o processo não foi só tramitado, mas sim aprovado, sem que a federação 

beneficiada fizesse jus aos valores que lhe foram autorizados. Houve, portanto, uma 

manifestação indevidamente favorável pelo reconhecimento da existência do direito 

creditório da entidade que extrapolou o mandato conferido à SRTE/GO. 

Destaca-se, novamente, a situação do gestor da SRTE/GO informar que não possuía 

conhecimento técnico e ferramentas de acesso para verificação. Se essas eram as 

condições de fato, a atuação do gestor foi, no mínimo, temerária ao aprovar a restituição 

à FETTHEBASA.  

A Unidade também traz esclarecimentos sobre o SINDILIMP, o que ocasionou a revisão 

de alguns registros da versão preliminar do relatório sobre o sindicato. Não obstante, 

deve-se repisar que o SINDILIMP-BA não é filiado à FETTHEBASA e que as 

considerações da Unidade não foram suficientes para elidir os apontamentos sobre as 

irregularidades evidenciadas pela auditoria. 

No tocante às divergências de assinaturas nos processos de restituição, não houve 

manifestação da CGFAT nem da SRTE/GO para esse item. 

Já na manifestação da SRT, tal como resposta às irregularidades do processo 

46208.002413/2017-50, a unidade reconhece as falhas tratadas neste Relatório. 

A SRT informa a existência de fortes indícios de adulteração da assinatura do Secretário 

da SRT à época. Além disso, informa que foi instaurado pela Corregedoria do MTb 

procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), a fim de apurar as irregularidades apresentadas por esta 

CGU.  

Todos os elementos expostos indicam a possibilidade de terem sido cometidos ilícitos por 

agentes públicos do Ministério do Trabalho. 

A constatação é crítica e demandará providências efetivas do MTb para obter a restituição 

dos valores ao FAT e promover a apuração e eventual responsabilização dos agentes 

envolvidos, inclusive por meio dos devidos encaminhamentos aos órgãos competentes.  

Recomendações 

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento à Conta 

Especial Emprego e Salário - CEES do montante de R$ 2.105.876,30 (dois milhões, cento 

e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais, e trinta centavos), devidamente atualizados, 

referente à restituição irregularmente autorizada no Processo nº 46208.004975/2017-38. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente atuaram de 

forma negligente no âmbito do processo de restituição nº 46208.004975/2017-38. 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente auferiram 

vantagens em decorrência da autorização irregular de restituição no montante de R$ 

2.105.876,30 no âmbito do Processo nº 46208.004975/2017-38. 

Recomendação 4: Proceder aos devidos encaminhamentos às autoridades competentes 

para apuração de potenciais infrações nas esferas cível e penal. 
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2.3. Constatação - Autorização de restituição no Processo n° 46031.000498/2017-09 

(FENATRACOOP – Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas 

Cooperativas no Brasil) com inobservância de formalidades previstas pela Portaria 

n° 3.397/1978 

De acordo com o previsto no item 3.1 da Portaria nº 3.397/78, a solicitação da restituição 

da contribuição sindical deve ser apresentada na Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego (antiga Delegacia Regional do Trabalho) da jurisdição da entidade solicitante. 

Todavia, conforme pode ser observado na figura abaixo, o pedido da FENATRACOOP 

foi enviado ao Secretário de Relações do Trabalho, autoridade que não deveria se 

posicionar quanto ao processo em análise, haja vista que não se tratava de interposição de 

recurso. 

Figura 21: Processo de Restituição da FENATRACOOP encaminhado à SRT/MTb 

 
Fonte:  Processo n° 46031.000498/2017-09 (FENATRACOOP) 

Impende registrar que, conforme o sistema de Controle de Processos e Documentos - 

CPRODWEB do Ministério do Trabalho, não houve tramitação da documentação pela 

Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal, a fim de eventualmente 

convalidar o processo. O processo foi iniciado sem qualquer participação ou 

manifestação da SRTE/DF. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701834/009, item 7, de 24/11/2017, a 

CGFAT, por meio da Nota Informativa s/nº, de 30/11/2017, assim se manifestou a 

respeito dos pedidos de entidades com múltipla jurisdição: 

O pedido de restituição deverá ter início na SRTE da jurisdição da requerente, 

considerando-se jurisdição a  localização  de  sua  sede,  seja  única,  matriz  

ou  filial.  Não existe unidade definida para receber requerimentos de 

restituição de contribuição sindical no Ministério do Trabalho. Entidades, 

eventualmente, encaminham requerimentos à CGFAT, à Secretaria de 

Relações do Trabalho - SRT, à Secretaria de Política Públicas de Emprego - 

SPPE, ao Gabinete do Ministro- GM e outras. Nestes casos, tais pedidos são 

encaminhados ao que entendemos ser a SRTE de sua jurisdição, para então 

seguir seu trâmite processual normal.  

Como a FENATRACOOP se encontra sediada na cidade de Brasília-DF (conforme 

resultado de consulta realizada no sítio da Receita Federal), o requerimento deveria ter 

sido indeferido pelo Ministério do Trabalho e devolvido à entidade sindical para que 

aquela Federação saneasse o processo por meio do registro do pedido na unidade 

competente, isto é, a SRTE de sua jurisdição (SRTE/DF).  
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Ademais, cabe enfatizar que conforme consta na Portaria nº 3.397/78, a participação da 

SRT/MTb no processo de restituição ocorre exclusivamente em caso de recurso 

apresentado pela requerente quando houver indeferimento pela Superintendência 

Regional, conforme pode ser observado no trecho abaixo transcrito: 

3.5 Na hipótese de não ser reconhecido o direito postulado, o Delegado 

Regional do Trabalho dará conhecimento à entidade requerente, concedendo-

lhe, no mesmo ato, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recurso ao 

Secretário das Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho. 

Todavia, consta no processo 46031.000498/2017-09 que, no dia 24/3/2017, o 

Coordenador-Geral de Recursos do FAT encaminhou o Memorando n° 319/2017 - 

CGFAT/SPOA/SE/MTb para a Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTb 

solicitando posicionamento da unidade sobre a restituição.  

Em 27/3/2017, o Secretário de Relações do Trabalho, emitiu despacho favorável à 

restituição, conforme se observa na figura abaixo: 

Figura 22: Autorização do SRT/MTb concedida para andamento do Processo de Restituição da 

FENATRACOOP 

  
  Fonte: Processo n° 46031.000498/2017-09 (FENATRACOOP) 

Na sequência, transcrevem-se os itens 1.8 e 1.9 mencionados no despacho do SRT/MTb. 

1.8 A Secretaria-Geral, através da Secretaria de Orçamento e Finanças, 

autorizará a Agência Central da Filial da Caixa Econômica Federal de 

Brasília, a creditar na conta bancária do requerente a importância que lhe for 

devida, à débito da conta 0002.031.26000000/1 - Conta Especial Emprego e 

Salário.  

1.9 O processo, devidamente instruído com a juntada de cópias do documento 

de crédito referido no item anterior e do aviso de lançamento da Caixa 

Econômica Federal, será restituído á Delegacia Regional do Trabalho de 

origem para ciência ao interessado e arquivamento. 

De acordo com o previsto na Portaria nº 3.397/78, conclui-se que não caberia à CGFAT 

solicitar posicionamento à SRT/MTb, nem àquela Secretaria emitir opinião sobre o 

pedido, visto que não se tratava de recurso postulado pela requerente. 

Causas 

Inobservância de fluxos e procedimentos que tratam da rotina de restituição da 

Contribuição Sindical Urbana – CSU. 

Manifestação da Unidade Examinada 

A CGFAT se posicionou, por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 001 / 2018 – 

CGFAT/SOAD/SE/MTb, encaminhada pelo Ofício 18/2018/SE/MT, de 22/1/2018, 

informando que: 
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(...) 

Esse relato se refere ao processo nº 46031.000498/2017-09 da 

FENATRACOOP, onde a CGFAT recebeu o referido da SRT, em seguida 

realizou conferência de valores na CEES supostamente devidos à entidade 

requerente, e então devolveu àquela Secretaria por entender que se tratava de 

recurso, pois em pesquisa aos controles da CGFAT não foi encontrado 

nenhum processo em que se tratava explicitamente de recurso para restituição 

de contribuição sindical, sendo que alguns processos foram anteriormente 

pagos com autorização de outras autoridades superiores aos Superintendentes 

Regionais do Trabalho, mais especificamente Secretário de Relações do 

Trabalho/MTb (vide processo nº 46000.001964/2016-41 FENOP) e Secretário 

Executivo/MTb (vide processo nº 46206.013614/2010-26 CSPB). Além disso, 

o processo em questão, também continha decisão judicial com determinação 

à CAIXA, que é quem faz a distribuição das cotas da contribuição sindical, 

para que “a autoridade impetrada se abstenha de aplicar a portaria MTE 

982/10 em relação a impetrante, mantendo o rateio previsto nos artigos 579 e 

589 da CLT, além da disciplina prevista na Portaria 488/05, antes de sua 

modificação por aquele primeiro ato normativo.”, conforme liminar emitida 

pelo Juiz Federal Substituto da 8ª Vara /DF, [...], em 14/04/2011, e 

posteriormente confirmada pelo Acórdão do STJ, proferido pelo 

Desembargador Federal Relator, [...], datado de 20/09/2013. A SRT/MTb cita 

também em seu despacho, s/n° fls.11 e 12 do processo, datado de 27/03/2017 

e assinado pelo Secretário de Relações do Trabalho, o “Acórdão do TCU nº 

4595/2009 – 2ª Câmara, que recomenda que o Ministério do Trabalho 

promova a repartição das rendas públicas compulsórias provenientes da 

contribuição sindical, abstendo-se de exigir a indicação de Sindicatos ou 

mesmo de Federações para efetuar os repasses legais a Confederações 

Sindicais regularmente registradas”.    

Portanto, essa CGFAT somente seguiu o trâmite de enviar o processo de volta 

a SRT/MTb, para análise do direito creditório, por entender que tal processo 

estaria sendo tratado como recurso, sendo que não temos nenhum padrão 

definido para tal tipo de processo, que o Secretário de Relações do Trabalho 

teria legitimidade para tal autorização, seguindo o mesmo padrão que 

ocorreram com os processos de nº 46206.013614/2010-26 da CSPB, e de nº 

46000.001964/2016-41 da FENOP, sendo este último analisado por essa 

auditoria através de solicitação da SA n° 201701834/003, em que não foi 

apontada nenhuma irregularidade.   

Por sua vez, a SRT se posicionou, por meio do Memorando nº 22/GAB/SRT/MTb, de 

18/1/2018, informando que: 

(...) 

3. Após análises sobre o relatório nº 2017018334 da CGU, quanto aos 

procedimentos adotados nos processos relativos a restituição indevida de 

contribuição sindical citados Ofício nº 22290/2017/SE-CGU, esta Secretaria 

de Relações do Trabalho, defende com veemência que os fatos ocorridos tanto 

nos procedimentos adotados, quanto na forma como se deram os repasses 

estão eivados de irregularidades e ilegalidades, tratando, portanto, de fatos 

gravíssimos que merecem e devem ser objeto de apuração rigorosa por parte 

das autoridades deste Ministério com o fito de apurar as responsabilidades 

dos agentes que eventualmente auferiram vantagens indevidas em decorrência 

das supostas irregularidades perpetradas nos processos nºs 

46208.0002413/2017-50 e 46208.004975/2017-38. 

4. É importante ressaltar que somente o Exmos. Secretário Executivo e o 

Ministro de Estado do Trabalho têm competência, no âmbito deste Ministério, 

para instaurar procedimentos investigativos para apurar responsabilidades 
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de servidores, por determinação expressa do art. 14, inciso IV da Portaria 

1.153 de 30/10/2017. 

5. Outro fato merecedor de atenção e de investigação constante desse 

despacho é que os fortes indícios de adulteração da assinatura do Secretário 

da SRT, [...], sendo flagrante a discrepância entre a assinatura original e a 

oposta neste documento, não necessitando ser perito para confirmar tratar-se 

falsificação grosseira, inclusive a própria data do documento. 

6. Ao ensejo, cumpre registrar que já foi instaurado pela Corregedoria 

deste Ministério, procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), sob a responsabilidade da servidora, senhora 

[...], sobre os fatos envolvendo o processo nº 46208.0002413/2017-50 de 

restituição de Contribuição Sindical em favor da FETTHEBASA, não havendo 

qualquer impedimento em se ampliar o objeto desse procedimento já 

instaurado a fim de abarcar as recomendações da Controladoria-Geral da 

União, fazendo incluir no feito os processos 46208.004975/2017-38 e 

46031.000498/2017-09, em homenagem aos princípios da economia 

processual e celeridade, evitando assim decisões conflitantes entre áreas 

diversas que tratam do mesmo assunto, caso seja instaurado um novo 

procedimento investigativo por área diversa. 

7. Segue, anexo, a resposta da SRT referente a recomendação 3.2 do 

relatório 201701834 da CGU (“Adotar providências com vistas a identificar 

as causas e implementar controles para coibir a reincidências dos erros que 

motivaram o acordo pactuado do Termo de Mediação”). Neste caso 

informamos que encontra-se em andamento na SRT proposta de minuta de 

Portaria (anexo 1) que inibe a ocorrência de incidências de erros  no 

preenchimento do boleto das Guias de Contribuição Sindical Urbana - GCSU.  

Além daquela ação estamos ainda em tratativas com a CAIXA para verificar 

o impacto que a Portaria poderá afetar no Sistema de Compensação Bancária 

em especifico nas arrecadações das GCSU das entidades sindicais. 

(...) 

Destaca-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os apontamentos 

consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos adicionais sobre o 

tema em tela, encontra-se no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Para a justificar os apontamentos consignados na constatação, foram encaminhadas 

manifestações pela CGFAT e SRT em relação aos apontamentos consignados no 

Relatório Preliminar de Auditoria. 

A CGFAT informa que seguiu o trâmite de enviar o processo de volta a SRT/MTb, para 

análise da existência do direito creditório, por entender que tal processo estaria sendo 

tratado como recurso. No entanto, sua manifestação não traz maiores esclarecimentos 

quanto aos apontamentos da CGU. 

Por sua vez, a resposta emitida pela SRT demonstra que a unidade reconhece as 

irregularidades tratadas neste item. De acordo com a unidade, existem fortes indícios de 

adulteração da assinatura do Secretário da SRT à época.  

Além disso, a SRT informa que foi instaurado, pela Corregedoria daquele Ministério, 

procedimento investigativo (Ordem de Serviço Reservada nº 

09/2017/CORREG/SE/MTE), a fim de apurar as irregularidades apresentadas por esta 

CGU. 
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A constatação exige providências do MTb no sentido de apurar os fatos, promover, se for 

o caso, a devida responsabilização e obter o ressarcimento ao erário.  

Recomendações 

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento à Conta 

Especial Emprego e Salário - CEES do montante de R$ 2.530.312,08 (dois milhões, 

quinhentos e trinta mil, trezentos e doze reais, e oito centavos), devidamente atualizados, 

referente à restituição irregularmente autorizada no Processo 46031.000498/2017-09. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente atuaram de 

forma negligente no âmbito do processo de restituição nº 46031.000498/2017-09. 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade dos agentes que eventualmente auferiram 

vantagens em decorrência da autorização irregular de restituição no montante de R$ 

2.530.312,08 no âmbito do Processo 46031.000498/2017-09. 

Recomendação 4: Proceder aos devidos encaminhamentos às autoridades competentes 

para apuração de potenciais infrações nas esferas cível e penal. 

 

3. RESULTADOS DA ANÁLISE DO TERMO DE MEDIAÇÃO 

3.1. Informação - Considerações sobre o Termo de Mediação que trata de “saldo 

residual” da CSU 

Conforme mencionado na parte I deste relatório, parte dos valores da contribuição 

sindical são destinados às entidades sindicais, segundo os percentuais definidos nos 

artigos 589 a 591 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 

Todavia, as centrais sindicais teriam identificado que, entre 2008 e 2015, teria havido 

retenção, por parte do Governo Federal, de parte da contribuição sindical devida.  

Assim, as centrais sindicais procuraram o Ministério do Trabalho, com o intuito de 

solicitar a restituição de valores eventualmente devidos a essas entidades, bem como o 

Ministério Público do Trabalho – MPT, para mediar a negociação entre os sindicalistas e 

o governo. A primeira audiência da mencionada negociação ocorreu na última semana de 

setembro de 2017, e o Termo de Mediação foi celebrado no dia 5/10/2017, com a 

assinatura de sete centrais sindicais, do Ministério do Trabalho, da Caixa Econômica 

Federal e do Ministério Público do Trabalho. Cumpre destacar que a Advocacia-Geral da 

União – AGU, entidade participante do referido processo, não assinou o referido Termo 

de Mediação.   

Participaram do acordo, as seguintes centrais sindicais: 

 Força sindical; 

 CUT – Central Única dos Trabalhadores; 

 UGT – União Geral dos Trabalhadores; 

 NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores; 

 CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil; 

 CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; e 

 CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros.   
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De acordo com o trecho abaixo transcrito do Termo de Mediação, os valores não teriam 

sido repassados corretamente devido a erro dos contribuintes no preenchimento das guias 

de recolhimento da CSU. 

CONSIDERANDO que este SALDO RESIDUAL DA CONTRIBUICAO 

SINDICAL é resultado do erro por parte dos contribuintes no preenchimento, 

na GRCSU, dos campos de Identificação dos códigos das respectivas 

entidades destinatárias (Central, Confederação, Federação e Sindicato) tal 

como exemplificado acima; 

O acordo estabeleceu que é responsabilidade do Ministério do Trabalho, assim como da 

CAIXA, realizar o levantamento dos valores não repassados às entidades sindicais.  

Ficou ainda definido que compete ao Ministério do Trabalho: 

- reconstituir o Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria MTb nº 

1081/2017, para adequar a Portaria/MTb nº 3.397/78, que trata da 

restituição da CSU; e 

- editar e publicar Portaria (doravante "NOVA PORTARIA”), até o dia 

28/10/2017, fruto da proposição do Grupo de Trabalho indicado no item 

1.2 do presente Termo. 

Considerando as premissas definidas pelo Termo de Mediação, a equipe de 

auditoria realizou análise dos aspectos previstos no acordo celebrado, no qual 

foram identificados riscos e fragilidades que podem impactar tanto 

operacionalmente as unidades técnicas do Ministério do Trabalho, quanto 

financeiramente a CEES, inclusive com a possibilidade de gerar passivos à União. 

Os itens subsequentes registram os resultados das análises do Termo de Mediação 

e dos posicionamentos encaminhados pelas áreas técnicas (CGFAT, SRT e CAIXA) 

em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701834/004, enviada à Secretaria 

Executiva do MTb e ao DECOP/CAIXA, por meio do Ofício nº 19364/2017/CGTS/DS 

II/SFC-CGU.  

As considerações da CGFAT estão consignadas na Nota Informativa n° 004/2017 – 

CGFAT/ SOAD/SE/MTb, de 23/10/2017, a resposta da SRT foi encaminhada por meio 

de despacho sem número, datado de 30/10/2017, assim como por e-mail, e, por fim, o 

posicionamento da CAIXA foi apresentado por meio do Ofício nº 004/2017/DECOP, 

datado de 10/11/2017. 

 

3.2. Constatação - Ausência de mecanismos de controle implementados no processo 

de arrecadação e distribuição da CSU para evitar a reincidência dos erros que 

ocasionaram a celebração do Termo de Mediação 

O Termo de Mediação sob análise decorreu, em grande medida, de erros inerentes ao 

processo de recolhimento e distribuição da CSU, especialmente cometidos pelo 

contribuinte no preenchimento da GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição 

Sindical Urbana, conforme apontamento abaixo transcrito do referido termo. 

CONSIDERANDO que este SALDO RESIDUAL DA CONTRIBUICAO 

SINDICAL é resultado do erro por parte dos contribuintes no preenchimento, 

na GRCSU, dos campos de identificação dos códigos das respectivas entidades 

destinatárias (Central, Confederação, Federação e Sindicato) (...) 
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A mediação, nesse sentido, consiste em providência paliativa com vistas a reparar 

os efeitos financeiros ocasionados por fragilidades no processo de arrecadação e 

distribuição de recursos.  

Desse modo, tão importante quanto retificar deficiências no processamento da 

distribuição seria adotar medidas que coíbam a reincidência dessas falhas, 

especialmente com a adoção de controles que minimizem a possibilidade de erro 

por parte do contribuinte quando do preenchimento da GRCSU. 

Considerando a necessidade de melhoria nos mecanismos de controle voltados para 

o macroprocesso “Distribuição da CSU”, foi solicitado, por meio do item 1.5 da SA 

nº 201701834/004, que a unidade informasse se foram planejadas ou adotadas medidas 

para evitar a reincidência dos erros e das situações que ensejaram o processo de 

mediação e as ações previstas no Termo de Mediação. 

Em resposta, a CGFAT informou que este item deveria ser verificado junto à SRT e à 

CAIXA 

A SRT informou que as definições e ações constantes no Termo de Mediação devem ser 

tratadas no âmbito do grupo de trabalho criado pela Portaria nº 1.140, de 19 de outubro 

de 2017 e não pela SRT. De acordo com a unidade, o Grupo de Trabalho tem como 

finalidade apresentar proposta que regulará os procedimentos para distribuição dos 

valores relativos à Contribuição Sindical depositados na CEES, denominado de “Saldo 

Residual de Contribuição Sindical”. 

Por sua vez, a CAIXA informou que o Ministério do Trabalho emitiu a Portaria MTb n° 

1.140, de l9/10/2017, que constituiu Grupo de Trabalho com finalidade de apresentar 

proposta de revisão da Portaria n° 3.397/78 que trata da rotina para restituição da 

contribuição sindical recolhida indevidamente ou a maior. A unidade informou que 

possui representante no Grupo de Trabalho coordenado pelo MTb e que participa no 

papel de instituição financeira responsável por prestação do serviço de arrecadação da 

Contribuição Sindical Urbana, contribuindo nesse trabalho com esclarecimentos acerca 

de rotinas operacionais vigentes e com análise sobre a viabilidade operacional, na 

prestação do serviço financeiro, de implementação de regras que venham a ser definidas 

no âmbito do GT e publicadas pelo Ministério do Trabalho. 

Causa 

Falhas nos controles utilizados pelas unidades (SRT e CAIXA) nos processos de 

arrecadação e distribuição da CSU. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

A Caixa Econômica Federal – CAIXA está em tratativas com o Ministério do 

Trabalho para lançamento de novo modelo de Guia de Recolhimento de 

Contribuição Urbana, com campos adicionais que visam a evitar a 

reincidência dos erros que levaram à formação do chamado “Saldo Residual 

de Contribuição Sindical”. 

Ademais, o artigo 19 do texto de Portaria proposto prevê que o MTb 

disponibilize em seu portal da internet os dados  atualizados relativos a 

informações de GRSU recebidos pela CAIXA desde 2006, o que dará mais 

transparência e segurança jurídica no processo de restituição. 
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Por fim, informa-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos 

adicionais sobre o tema em tela, encontra-se reproduzida no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Conforme pode ser observado no posicionamento da CGAT, os mecanismos de 

controle a serem implementados para evitar a reincidência dos erros que 

ocasionaram o Termo de Mediação ainda estão em fase de tratativas. De acordo 

com a unidade, o aperfeiçoamento incluirá a adoção de novo modelo de Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana e a disponibilização dos dados 

atualizados da arrecadação da CSU no site do Ministério do Trabalho. 

Não se pode perder de vista que a providência esperada do gestor, em vez de 

priorizar a pactuação de um termo de mediação, seria implementar o 

aperfeiçoamento dos processos de recolhimento e repasse da contribuição sindical, 

cujas fragilidades deram ensejo a falhas no rateio entre as entidades e motivou a 

mediação, que se apresenta com diversos fatores de riscos.   

Nesse sentido, faz-se necessária a efetiva implementação desses controles, com vistas a 

evitar que as falhas ensejadoras e justificadoras do processo de mediação permaneçam, 

minimizando, assim, os efeitos decorrentes.  

Recomendações 

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a implementar controles no processo 

de arrecadação e distribuição utilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Caixa 

Econômica Federal de forma a minimizar a possibilidade da reincidência dos erros que 

originaram o acordo pactuado por meio do Termo de Mediação.  

 

3.3. Constatação – Pactuação do Termo de Mediação sem realização de estudos e 

análises prévios que fundamentassem os preceitos estabelecidos no Acordo 

relacionados aos valores a serem restituídos, como o “saldo residual” e os “valores 

não passíveis de identificação” 

De acordo com o Termo de Mediação pactuado entre o Ministério do Trabalho e 

entidades sindicais, caberá ao MTb e à CAIXA a identificação e a discriminação do 

“saldo residual” da contribuição sindical, com a especificação dos percentuais e valores 

a serem devolvidos a cada entidade sindical e a cada central sindical. 

A complexidade inerente ao tema e as dúvidas suscitadas diante da análise dos elementos 

concebidos no termo de mediação, especialmente com relação aos critérios adotados 

para apuração e repasse do denominado “saldo residual”, motivaram o envio de 

questionamentos, por parte da equipe de auditoria, às unidades técnicas CGFAT, SRT e 

CAIXA, cujos itens e respectivas respostas são apresentados na sequência. 

A primeira dúvida suscitada relacionava-se à existência do denominado “Saldo 

Residual”. Assim, foi solicitado, por meio do item 1.1 da SA nº 201701834/004, que a 

unidade informasse como foi realizado o levantamento que apontou que quantias 

significativas da contribuição sindical não tiveram a destinação final prevista nos artigos 

589, 590 e 591 da CLT. Ademais, solicitou-se o encaminhamento de cópia do 

documento que consigna os resultados desse levantamento. 
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Em resposta, a CGFAT informou que o levantamento não foi realizado por aquela 

Coordenação e que a atividade em referência poderia ter sido efetuada pela Secretaria de 

Relações do Trabalho — SRT e a CAIXA.  

Por sua vez, a SRT informa que não fez apuração dos valores e que o tema foi levantado 

quando do fechamento do Termo de Mediação assinado em 05/10/2017 sob a Mediação 

do Ministério Público do Trabalho — MPT.  

A CAIXA também informou que não realizou levantamento dos supracitados valores e 

que destinações da CSU foram realizadas considerando as informações do Ministério do 

Trabalho, respeitando o que está previsto pelas normas de regência.  

Dessa forma, embora conste no Termo de Mediação que os signatários identificaram 

que, desde 2008 até 2015, quantias significativas do arrecadado e depositado a título de 

CSU junto à CAIXA não tiveram a destinação final prevista dos artigos 589, 590 e 591 

da CLT, as manifestações das áreas técnicas demonstram que aquelas unidades não 

realizaram apuração do suposto “Saldo Residual” nem sabem informar como o 

levantamento dos valores foi realizado. Desse modo, o valor mencionado no Termo de 

Mediação não é produto de análise ou de estudo com estimativa do montante. Isto é, o 

“saldo residual”, um dos motivadores para a realização da mediação, não foi sequer 

objeto de apurações prévias. 

Outra dúvida relacionada ao Termo de Mediação trata da janela temporal 

estabelecida (2008 a 2015), razão pela qual foi solicitado, por meio do item 1.2 da SA, 

que a unidade informasse por que o levantamento contempla o período de 2008 até 2015 

e não o período de 2008 até a data atual (2017); 

A CGFAT informou que, no entendimento daquela Coordenação-Geral, esse intervalo foi 

definido considerando que, neste período, quem apurava os valores devidos às Centrais 

era a SRT em parceria com o DIEESE, e a partir do 2° semestre de 2015 a repartição foi 

automatizada no sistema da CAIXA. 

A SRT informou que não tem conhecimento dos motivos que levaram à definição da 

janela temporal 2008 até 2015. Segundo a Unidade, o que se sabe é que esse período foi 

definido através do Termo assinado 05/10/2017 sob a mediação do Ministério Público do 

Trabalho. 

Por sua vez, a CAIXA informou que o levantamento realizado, já em virtude do Grupo 

de Trabalho instituído, foi realizado conforme parâmetros ali estabelecidos e tem como 

marco final 2017. O período de 2008 a 2015 foi mencionado pelas centrais sindicais nas 

tratativas realizadas com o Ministério do Trabalho. 

Com base nas respostas das áreas técnicas, observa-se que não existe uniformidade dos 

entendimentos para definir o período de 2008 a 2015 nem fundamentação técnica para 

estabelecer a janela temporal. As justificativas apresentadas são desconexas, não 

permitindo concluir qual o critério ou entendimento efetivamente adotados para 

definição do período de apuração do denominado “saldo residual”. 

Consta no Termo de Mediação que o “saldo residual” resultaria do erro por parte 

dos contribuintes no preenchimento, na GRCSU, dos campos de identificação dos 

códigos das respectivas entidades destinatárias (Central, Confederação, Federação e 

Sindicato). Todavia, o fato de o contribuinte não indicar as entidades não implica, 

necessariamente, em erro, visto que pode ser decorrente da não existência de filiação 

entre as entidades sindicais.   
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Considerando essa possibilidade, foi solicitado, por meio do item 1.3 da SA, que a 

unidade informasse quais critérios foram utilizados para concluir que o que deu origem 

ao “saldo residual” foi o erro por parte dos contribuintes no preenchimento da GRCSU, 

conforme definido no Termo de Mediação, considerando-se que a não indicação das 

entidades na guia (campo código sindical) não decorre exclusivamente de erro, mas 

também do fato de não haver filiação das entidades de primeiro grau às entidades 

superiores. 

Em resposta, a CGFAT informou que esse item deveria ser respondido pelas unidades 

que levantaram o valor denominado como “saldo residual”.  

A SRT informou que a origem do termo “saldo residual” foi posta pelas centrais sindicais, 

em conjunto com os demais signatários, quando da formalização do Termo de Mediação. 

A unidade entende que a definição inicial do que venha a ser “saldo residual”, como foi 

relatado no Termo, foi demasiadamente ampla, porém com pouca profundidade. Foi 

definido o universo sem se saber o que continha no seu interior. Informou que, em 

reuniões do grupo de trabalho, há consenso da imprecisão da definição constante no 

Termo de Mediação e, no momento em que foi elaborada a resposta, ainda estavam 

trabalhando na definição do universo e do conteúdo do que viria a ser “saldo residual” e 

suas diferentes formas de se apresentar, o que, consequentemente, o tornaria mais bem 

delimitado. 

A CAIXA informou que o entendimento da existência de “saldo residual” da 

Contribuição Sindical Urbana não tem origem na CAIXA, e a instituição não define nem 

definiu critérios para conceituá-lo e/ou mensurá-lo. 

Observa-se, nos posicionamentos, que as unidades não emitiram opinião quanto à 

possibilidade de o “saldo residual” ser fruto da opção de não filiação das entidades 

sindicais e não devido a erros por parte do contribuinte.  

Segundo o posicionamento da SRT, o elemento central do Termo de Mediação, 

denominado “saldo residual”, apresenta definição ampla e sem detalhamento dos 

critérios utilizados para sua concepção.   

Destaca-se que a clara definição dos critérios utilizados para apuração do “saldo 

residual” é essencial para a transparência do processo de restituição previsto no acordo 

em análise.  

A identificação dos valores deverá considerar não apenas a possibilidade de erro do 

contribuinte, mas também a inexistência do código das entidades sindicais na GRCSU 

em decorrência da opção pela não filiação entre as entidades. Nessa situação, há que 

destacar que os valores são pertencentes à CEES, conforme definido pelos artigos 589 a 

591 da CLT. 

Observou-se, ainda, no Termo de Mediação que os valores “não passíveis de 

identificação” serão repassados a centrais sindicais observando o critério da 

proporcionalidade anualmente aferida, na forma da Portaria MTb nº 291/2017. 

Considerando tal previsão, foi solicitado por meio do item 2.5 da SA, que a unidade 

informasse se o “critério da proporcionalidade anualmente auferida” (referenciado no 

Termo de Mediação, Item 1.5) se refere tão somente a uma condição para confirmação 

do direito da entidade aos valores do “saldo residual” ou se consiste numa metodologia 

a ser utilizada para rateio e apuração dos valores a serem distribuídos para cada entidade 

signatária do Termo. 
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A SRT informou que o “critério da proporcionalidade anualmente auferida” (referenciado 

no Termo de Mediação, item 1.5) foi proposto pelos signatários do Termo e que consiste 

numa metodologia a ser utilizada para rateio e apuração dos valores a serem distribuídos 

para cada entidade signatária do Termo. 

A CAIXA informou que aplicará a metodologia e os critérios que forem definidos pelo 

MTb, se for o caso. 

Conforme pode ser observado no posicionamento da SRT, a adoção do critério da 

proporcionalidade foi uma proposição dos signatários do Termo de Mediação e será 

utilizada para o rateio dos valores entre as entidades participantes do Termo.  

Como forma de aprofundar o entendimento quanto às definições utilizadas no Termo de 

Mediação, foi solicitado, por meio dos itens 2.6 e 2.7 da SA, que os gestores informassem 

a diferença conceitual dos termos e os critérios utilizados para classificar os valores em 

“passíveis de identificação” (citados no item 1.4 do Termo de Mediação) e “não passíveis 

de identificação” (citados no item 1.5 do Termo de Mediação). 

Em resposta, a SRT informou que o Grupo de Trabalho ainda não fechou definição sobre 

o que venha a ser valores “passíveis de identificação” e os “não passíveis de 

identificação”. 

Por sua vez, a CAIXA informou que esses conceitos e critérios estão sendo definidos no 

âmbito do Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério do Trabalho. 

Conforme posicionamento das unidades, a conceituação e os critérios/hipóteses que 

serão utilizados para classificar os valores “em passíveis de identificação” e os “não 

passíveis de identificação” ainda estão sendo tratados pelo Grupo de Trabalho instituído 

pela Portaria MTb nº 1.140/2017. 

Solicitou-se, ainda, por meio do item 1.6 da SA, que a unidade apresentasse a 

fundamentação jurídica para distribuição de valores classificados como “não passíveis 

de identificação” para as entidades signatárias do Termo de Mediação, tendo em vista 

que, quando não há filiação, além de os respectivos valores serem considerados “não 

passíveis de identificação”, pertencem à CEES, conforme previsto nos arts. 589 ao 591 

da CLT. 

A CGFAT informou que o entendimento daquela Coordenação-Geral é que, conforme 

previsto nos arts. 589 a 591 da CLT, os valores classificados como “não passiveis de 

identificação” seriam destinados à CEES e que, se for criado outro normativo que mude 

a legislação atual, essa norma só teria validade a partir de agora.  

Nesse ponto, importa destacar que o entendimento da equipe de auditoria da CGU é o 

mesmo da área técnica, em atendimento ao disposto nos artigos 589 a 591 da CLT, os 

valores “não passíveis de identificação” devem ser considerados como recursos da CEES, 

não existindo embasamento legal para que esses valores sejam rateados entre as entidades 

sindicais. Nesse sentido, a questão deve ser discutida no âmbito do GT considerando o 

estrito cumprimento do previsto na CLT. 

Considerando as análises acima, pode-se resumir as fragilidade e riscos especialmente 

quanto aos critérios utilizados para apuração e repasse do “saldo residual” às 

entidades sindicais, da seguinte forma: 

- indefinição dos critérios utilizados para apontar a existência de significativas quantias 

da CSU a ser devolvida para as centrais sindicais (“saldo residual”); 
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- indefinição das premissas utilizadas para definir o período de apuração do “saldo 

residual” (2008 a 2015); 

- indefinição dos critérios utilizados para identificação dos valores “passíveis de 

identificação” e “não passíveis de identificação”; 

- indefinição sobre a legalidade do repasse de valores “não passíveis de identificação” 

para as entidades sindicais; 

- Ausência de mecanismos que garantam que o denominado “saldo residual” e os valores 

a serem ressarcidos a cada entidade sindical tiveram como origem erro por parte do 

contribuinte e não devido à opção de não filiação entre as entidades sindicais. 

Causa 

Pactuação do Termo de Mediação sem realização de estudos e análises prévios com vistas 

a fundamentar os preceitos estabelecidos no Acordo, entre os quais aqueles relacionados 

aos valores a serem restituídos, como o “saldo residual” e os “valores não passíveis de 

identificação”. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

A pactuação do Termo de Mediação não se aperfeiçoou em virtude da 

ausência da assinatura e respectiva homologação pela Advocacia-Geral da 

União, Órgão, cuja adesão é essencial à legitimação dos acordos 

extrajudiciais firmados pela União, caso do Termo em referência. Destaque-

se que o ato de assinatura pela AGU é condição para que o referido Termo 

produza quaisquer efeitos jurídicos, inclusive, repasse de valores. 

Ainda, os preceitos a serem definidos constam no Relatório Final do Grupo e 

na Minuta de Termo Aditivo ao Termo de Mediação proposto pelo Grupo, tais 

como, aumento do período de abrangência de 2008  ano de edição da Lei das 

Centrais - até os dias atuais (item 4.1 do relatório), conceitos e preceitos 

referentes a definições (cláusulas 2.1 e 3.1 do Termo Aditivo), regras de 

apuração e repasse (cláusula quinta do Termo Aditivo) e regras de atualização 

monetária (item 4.4 do Relatório do Grupo e cláusula 5.7 do Termo Aditivo), 

dentre outros. 

Ressalte-se que a assinatura do Termo Aditivo também depende de chancela 

pela AGU, como condição de validade. 

Ressalta-se que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os apontamentos 

consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos adicionais sobre o 

tema em análise, encontra-se reproduzida no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Primeiramente cabe observar que, conforme posicionamento dos gestores, a eficácia do 

Termo de Mediação celebrado com as Centrais Sindicais depende da homologação da 

AGU - Advocacia Geral da União, o que ainda não teria ocorrido até a data de término 

dos trabalhos de campo desta auditoria. 

Com relação aos critérios utilizados para apurar o denominado “Saldo Residual”, 

composto pelos valores passíveis de identificação e não passíveis de identificação, 

verificou-se que o Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 1.140/2017/MTb, 
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procedeu à discussão e fez a proposição dos parâmetros a serem observados quando da 

apuração do valor a ser restituído a cada entidade sindical.  

Outra definição proposta pelo referido GT foi a alteração do prazo de apuração do Saldo 

Residual. O período que inicialmente abordava 2008 a 2015, foi alterado para 2008 a 

2017, visto que o GT concluiu não haver alteração normativa que limitasse a restituição 

ao exercício de 2015.  

Destaca-se que a análise realizada por esta equipe de auditoria sobre os conceitos 

definidos pelo Grupo de Trabalho não permite sanar a dúvida acerca dos critérios 

adotados para concluir que o erro por parte dos contribuintes no preenchimento da 

GRCSU foi o fato gerador do “saldo residual”.  

Chama ainda a atenção o trecho abaixo transcrito do Relatório Final do supracitado Grupo 

de Trabalho, no qual é informado que, embora o Ministério do Trabalho detenha 

informações suficientes para a identificação das entidades sindicais destinatárias do Saldo 

Residual da Contribuição Sindical passíveis de identificação, deixou de fazer a apuração, 

até o presente momento, por entender que estaria realizando o enquadramento sindical 

vedado pelo art. 8º da Constituição Federal de 1988. 

Dessa maneira, percebe-se que o MTb detém informações suficientes para a 

identificação das entidades sindicais destinatárias do Saldo Residual da 

Contribuição Sindical passíveis de identificação. No entanto, o Ministério 

deixou de fazê-lo até o presente momento por entender que, para tanto, seria 

necessário realizar o enquadramento sindical, o que constituiria intervenção 

indevida na organização sindical, procedimento vedado pelo art. 8o, I da 

Constituição Federal. 

 

Diante do exposto, verifica-se que a implementação das proposições realizadas pelo 

Grupo de Trabalho depende, dentre outras, de alteração no Termo de Mediação por meio 

de aditivo ao instrumento celebrado, e que a validade do acordo está condicionada ao 

posicionamento favorável por parte da AGU - Advocacia Geral da União. 

Recomendações 

Recomendação 1: Não validar o Termo de Mediação sem definir os preceitos 

estabelecidos no Acordo e relacionados aos valores a serem restituídos, como o “saldo 

residual” e os “valores não passíveis de identificação”, e sem propor ações mitigatórias 

em relação aos riscos apontados pela auditoria. 

 

3.4. Constatação – Pactuação do Termo de Mediação sem realização de análises ou 

estudos prévios sobre os impactos financeiros na CEES e orçamentários nos 

recursos do Tesouro e do FAT  

No âmbito do Termo de Mediação, caberá ao Ministério do Trabalho a restituição do 

denominado “saldo residual”. Para a realização dos ressarcimentos às entidades sindicais, 

serão utilizados valores da CSU repassados à CEES.  

Tendo em vista os eventuais impactos financeiros e orçamentários inerentes à 

operacionalização desses ressarcimentos, foi solicitado, por meio do item 4.1 da SA nº 

201701834/004, que os gestores disponibilizassem os estudos realizados, contemplando 

a estimativa de valores a serem restituídos às entidades e os respectivos impactos na 

CEES e no orçamento daquele Ministério.  
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Em resposta, a CGFAT informou que os estudos com a estimativa de valores a serem 

restituídos ainda deverão ser realizados pela SRT e a CAIXA, haja vista que são os 

agentes que detêm as bases de dados que possibilitam a realização de estudos com a 

projeção desses valores. Informou, ainda, que, no tocante ao orçamento do Ministério do 

Trabalho, a Lei Orçamentaria Anual — LOA não prevê nenhuma despesa orçamentária 

em relação à restituição de contribuição sindical recolhida indevidamente. 

A SRT informou que os estudos sobre os impactos financeiros na CEES deverão ser 

tratados no âmbito do grupo de trabalho criado por meio da Portaria nº 1.140, de 19 de 

outubro de 2017, e que esses impactos não foram tratados no âmbito da unidade. 

Por sua vez, a CAIXA informou que disponibilizou os dados referentes à arrecadação de 

GRCSU ao MTb e não tem conhecimento sobre a estimativa de valores a serem 

restituídos às entidades. 

Observa-se, no posicionamento das unidades, que não houve estudo ou análise prévia 

contemplando a avaliação do impacto que a restituição do denominado “saldo residual” 

às entidades sindicais pode causar na CEES. 

Deve ser considerado que, conforme abordado no fluxo de arrecadação e distribuição da 

CSU (item 3.1 da parte I deste Relatório), os valores da CSU mantidos pela CEES são 

transferidos mensalmente para a STN e utilizados em despesas administrativas do 

Ministério do Trabalho, conforme previsto na Lei nº 9.322/96.  

Dessa forma, os valores da CSU arrecadados e destinados à CEES no período de 2008 

a 2015 (período considerado pelo Termo de Mediação) já foram repassados à STN e 

utilizados em despesas do Ministério do Trabalho e, a depender do valor que será 

apurado, o saldo da CEES não será suficiente para arcar com os montantes que forem 

apurados. Ressalta-se, ainda, que existe a possibilidade de a implementação do acordo 

gerar passivos à União. 

Assim, além da falta de definição dos critérios utilizados para apuração do “saldo 

residual”, o acordo realizado foi marcado pela inexistência de estudos prévios com vistas 

a dimensionar os efeitos da mediação na CEES e no orçamento do órgão. 

Outra situação observada no acordo e que merece atenção quanto ao impacto na 

CEES é a possível mudança de entendimento em relação à correção dos valores a 

serem ressarcidos às entidades sindicais. 

De acordo com o previsto no item 1.6 do Termo de Mediação, o índice de correção 

monetária aplicável aos valores a serem devolvidos será analisado no âmbito do Grupo 

de Trabalho referido no item 1.2. 

Todavia, na sistemática atual de restituição de valores, amparada pela Portaria nº 

3.397/78, não existe aplicação de correção monetária, sendo que a entidade recebe o 

valor nominal. 

Considerando o exposto, foi solicitado posicionamento da unidade em relação à 

mudança de entendimento, com a possibilidade de inserir sistemática de correção dos 

valores, podendo, entre outros, ensejar maior comprometimento financeiro da CEES, 

assim como abrir precedentes para que entidades que preteritamente tiveram valores 

restituídos sem correção monetária requeiram novos valores referentes à correção 

monetária não concedida anteriormente. 
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No que tange à correção dos valores a serem restituídos, a CGFAT informou que, há de 

pacificar o entendimento quanto à legalidade, considerando a inexistência de norma atual 

com esta previsão. E, se for criada uma nova Lei, esta deve limitar o período em relação 

ao qual as entidades poderão solicitar tal restituição. 

Dessa forma, o posicionamento da unidade enfatiza que atualmente não existe norma que 

possibilite a correção dos valores a serem restituídos. Com relação a esse tema, o assunto 

deve ser tratado no âmbito do Grupo de Trabalho e com apoio da Consultoria Jurídica do 

Ministério do Trabalho, de forma que o assunto seja tratado considerando tanto os 

aspectos legais quanto os impactos que uma eventual correção dos valores a serem 

restituídos causará na CEES. 

Causa 

Pactuação do Termo de Mediação sem avaliar os impactos financeiros e orçamentários 

das restituições previstas no acordo. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

O Grupo de Trabalho considerou que o Termo de Mediação apresenta pontos 

omissos, bem como necessidade de aprimoramentos, o que não lhe garante 

auto-aplicabilidade, por ausência de conceitos e critérios necessários à 

operacionalização do ali disposto. 

Para tanto, o Grupo apresentou, ao final de seus trabalhos, Minuta de Termo 

Aditivo ao Termo de Mediação com sugestão de definição dos conceitos e 

critérios apontados. 

Estudos com vistas a dimensionar o impacto do previsto no Termo de 

Mediação na CEES somente poderão ser feitos a partir da definição desses 

conceitos e critérios, o que depende de análise das partes envolvidas sobre a 

concordância da possibilidade jurídica da adesão do Aditivo proposto, 

inclusive pela instância máxima da Advocacia-Geral da União – AGU. (grifo 

acrescido) 

Com relação à atualização dos valores, o entendimento do Grupo de Trabalho, instituído 

pela Portaria nº 1.140/2017/MTb, foi pela aplicação do Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo - Especial/IPCA-E, como fator de correção monetária a ser adotado nas 

restituições a serem realizadas com base no Termo de Mediação, conforme trecho abaixo, 

transcrito do Relatório Final elaborado pelo referido GT.  

De fato, tanto a Lei Federal 6.899 de 1981, como a Constituição Federal de 

1988 alçaram a correção monetária ao patamar de instituto jurídico-

constitucional, cujo objetivo é mudar o valor nominal de uma dada obrigação 

de pagamento em dinheiro, para que essa mesma obrigação não mude quanto 

ao seu valor real.  

Nesse sentido, as Centrais Sindicais defenderam que o atual entendimento do 

E. Supremo Tribunal Federal, expressado nos julgamentos das ADI'sn9s 4357, 

4372, 4400 e 4425 e no recente julgamento (20/09/2017) do Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, em sede de repercussão geral, concluiu pela 

inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, por não ser apta a 

refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário, 

impondo, na oportunidade, a correção pelo IPCA-E. 
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Após debates, o Grupo entendeu pela definição do índice Consumidor Amplo 

- Especial/IPCA-E, como fator de correção monetária a ser adotado na 

forma do Termo de Mediação. (grifo acrescido) 

Por fim, é importante ressaltar que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados à versão preliminar deste Relatório, que contém 

esclarecimentos adicionais sobre o tema em tela, encontra-se reproduzida no anexo deste 

relatório. 

Análise do Controle Interno 

Conforme posicionamento da unidade, a estimativa do impacto do Termo de Mediação 

na CEES somente poderá ser realizada após a definição dos conceitos e critérios 

relacionados ao mencionado Termo, o que depende de análise das partes envolvidas sobre 

a concordância da possibilidade jurídica da adesão do Aditivo proposto. 

Entende-se que as partes envolvidas devem adotar todas as medidas ao seu alcance para 

implementar as providências necessárias à correção das fragilidades e da mitigação dos 

riscos. Caso contrário, a validação do termo de mediação com a consequente transferência 

de recursos sem, por exemplo, realizar a análise do impacto financeiro, pode ser entendida 

como uma atuação temerária dos representantes dos órgãos envolvidos na mediação.  

Por sua vez, em relação à atualização monetária dos valores a serem restituídos, cabe 

relembrar que as restituições realizadas com base na Portaria nº 3.397/78 não 

comtemplavam a correção dos valores. Desse modo, é no mínimo controverso incorporar 

no processo de mediação, com fragilidades e riscos inerentes, regra de correção até então 

não utilizada nos processos ordinários de restituição, impondo ao FAT uma oneração 

incremental. 

Ademais, ao se vislumbrar a regra de correção com base no IPCA, naturalmente o 

montante que será restituído pelo Termo de Mediação sofrerá substancial aumento, com 

reflexo na CEES. Isso se apresenta como uma razão adicional que torna imprescindível a 

realização do estudo do impacto financeiro a ser gerado pelo acordo.  
  
 Dessa forma, frisa-se a necessidade de que a ratificação do acordo seja precedida de 

estudos, com a participação de integrantes da STN e do FAT, de forma a avaliar os 

impactos financeiros e orçamentários decorrentes das restituições previstas no Termo de 

Mediação e a viabilidade de se implementar o acordo em face das restrições financeiras 

e orçamentárias dos órgãos envolvidos. 

Recomendações 

Recomendação 1: Não validar o Termo de Mediação, sem realizar estudos e avaliações, 

em conjunto com a STN e com o FAT, sobre os impactos financeiros e orçamentários 

decorrentes das restituições previstas no Acordo, e sem mitigar todos os riscos apontados 

pela auditoria. 

 

3.5. Constatação - Pactuação do Termo de Mediação sem previsão da fonte de 

recursos a ser utilizada para fazer face às restituições previstas pelo acordo 

Conforme abordado na Parte I, os valores da CSU destinados à CEES são mensalmente 

transferidos para a STN - Secretaria do Tesouro Nacional e destinados ao pagamento de 

despesas administrativas do Ministério do Trabalho, em observância ao previsto no art. 

4º da Lei nº 9.322/96.  
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Faz-se relevante a abordagem desse tema no contexto do Termo de Mediação (e 

respectivos ressarcimentos planejados pelo acordo), haja vista que, na hipótese de o 

saldo existente na conta corrente “CEES” ser insuficiente para pagar os valores 

concernentes ao “saldo residual” (termo cuja conceituação não foi definida pelo Termo 

de Mediação), existe a possibilidade de que a quase totalidade dos recursos que 

compõem o referido “saldo residual” já tenha sido repassada para a União. Desse modo, 

para fazer face às restituições indicadas no Termo, o MTb deverá fazer uso de fonte de 

recurso diferente da CEES, isto é, justamente aquela utilizada para efetuar os 

pagamentos dos processos ordinários de restituição aprovados pelo MTb.   

Considerando essa possibilidade, foi solicitado, por meio do item 5.3 da SA nº 

201701834/004, que a unidade informasse se existe sistemática de retorno à CEES dos 

recursos da CSU repassados ao Tesouro Nacional. Solicitou-se, ainda, caso existente, a 

descrição do respectivo fluxo, assim como a indicação da norma disciplinadora do 

procedimento. 

Em resposta ao questionamento, a CGFAT informou que, até a presente data, inexiste 

sistemática para retorno dos recursos repassados ao Tesouro para a conta CEES, e, 

havendo a necessidade de operacionalizar tal devolução, torna-se fundamental a 

participação da STN e demais atores envolvidos, a fim de disciplinar em normativo 

específico a respectiva devolução. 

Observa-se, pelo posicionamento dos gestores, que não existem procedimentos definidos 

para o retorno de valores já transferidos para a STN à CEES, caso haja a necessidade. 

Com efeito, não há conhecimento sobre a fonte de recursos a ser utilizada para fazer face 

às restituições previstas pelo acordo. 

Destaca-se que, conforme já abordado, dependendo do valor que venha a ser apurado, 

com base nas premissas do Termo de Mediação, o saldo da CEES pode não ser suficiente 

para o ressarcimento às entidades sindicais que solicitarem o ressarcimento da CSU com 

base nos termos previstos pelo Termo de Mediação, assim como àquelas que requerem a 

restituição pelo processo ordinário.  

Nessa situação, verifica-se que, além de não ter avaliado o impacto financeiro e 

orçamentário (conforme apontado na Constatação 3.4 deste relatório), o MTb 

formalizou o acordo sem sequer conhecer a fonte de recursos a ser utilizada para o 

pagamento dos valores às entidades sindicais. 

Assim, torna-se essencial definir a sistemática e a fonte de recursos que será utilizada 

para o pagamento dos valores que vierem a ser apurados como resultado do Termo de 

Mediação. Observa-se que se não houver possibilidade de utilização dos valores da 

Contribuição Sindical já transferidos para a STN, a situação poderá ensejar em uso de 

recursos do Orçamento Geral da União, situação que deveria ter sido previamente tratada 

junto à STN – Secretaria do Tesouro Nacional e ao CODEFAT - Conselho Deliberativo 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Por fim, deve ser destacado que, quando da entrada dos recursos da CSU na STN, 30% 

dos valores que ingressam sofrem incidência da DRU -  Desvinculação de Receitas da 

União. Desse modo, embora as entidades solicitem o ressarcimento do valor integral 

recolhido, parte do valor é objeto de desvinculação e, com efeito, não fica sob a gestão e 

a responsabilidade do Ministério do Trabalho. 

Nesse sentido, o MTb deve realizar estudos e interlocuções com os demais atores 

envolvidos no processo (STN e CODEFAT) com vistas a definir como será 
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operacionalizado o pagamento das restituições referentes ao Termo de Mediação, 

considerando a DRU. 

Causa 

Pactuação do Termo de Mediação sem definir a fonte de recursos para fazer face às 

restituições previstas no acordo. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

A pactuação do Termo de Mediação não se aperfeiçoou em virtude da 

ausência da assinatura e respectiva homologação pela Advocacia-Geral da 

União, Órgão, cuja adesão é essencial à legitimação dos acordos 

extrajudiciais firmados pela União, caso do Termo em referência. Destaque-

se que o ato de assinatura pela AGU é condição para que o referido Termo 

produza quaisquer efeitos jurídicos, inclusive, repasse de valores. 

Ainda, os preceitos a serem definidos constam no Relatório Final do Grupo e 

na Minuta de Termo Aditivo ao Termo de Mediação proposto pelo Grupo, tais 

como, aumento do período de abrangência de 2008  ano de edição da Lei das 

Centrais - até os dias atuais (item 4.1 do relatório), conceitos e preceitos 

referentes a definições (cláusulas 2.1 e 3.1 do Termo Aditivo), regras de 

apuração e repasse (cláusula quinta do Termo Aditivo) e regras de atualização 

monetária (item 4.4 do Relatório do Grupo e cláusula 5.7 do Termo Aditivo), 

dentre outros. 

Ressalte-se que a assinatura do Termo Aditivo também depende de chancela 

pela AGU, como condição de validade. 

Por fim, cabe informar que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos 

adicionais sobre o tema em tela, encontra-se reproduzida no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Conforme se observa, a unidade informa que a eficácia do Termo de Mediação depende 

da chancela da Advocacia-Geral da União. Destaca-se, que, na manifestação, não há 

referência à fonte de recursos ou aos procedimentos que serão adotados para obtenção 

dos valores a serem ressarcidos às centrais sindicais.  

As partes envolvidas deveriam dispor, previamente à pactuação, de informações sobre a 

fonte de recursos e sobre os procedimentos a serem adotados para avaliar a exequibilidade 

do acordo. Conforme apontamento da CGU, isso não ocorreu, o que demonstra que o 

termo foi pactuado sem planejamento e sem definição de todos os conceitos e informações 

necessários para subsidiar as decisões e medidas pactuadas. 

Nesse sentido, verifica-se que o Ministério do Trabalho deve realizar estudos e 

interlocuções com os demais atores envolvidos no processo (STN e CODEFAT) com 

vistas a definir como será operacionalizado o pagamento das restituições referentes ao 

Termo de Mediação, considerando a DRU. Caso contrário, a validação do termo de 

mediação sem no mínimo se prever a fonte de recursos podem ser entendidas como uma 

postura temerária dos representantes dos órgãos envolvidos na mediação.  
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Recomendações 

Recomendação 1: Não validar o Termo de Mediação sem realizar estudos, em conjunto 

com a STN e com o FAT, para definir os procedimentos a serem adotados para eventual 

restituição de valores que já foram repassados àquela Secretaria, considerando, inclusive, 

a incidência da DRU sobre os recursos que já foram repassados ao Tesouro. 

 

3.6. Constatação - Ausência de procedimentos para identificar os valores já pagos 

em processos ordinários de restituição (conforme as regras da Portaria nº 3.397/78), 

ocasionando risco de multiplicidade de pagamentos a entidades a serem ressarcidas 

com embasamento no Termo de Mediação 

O Termo de Mediação em análise prevê a restituição às centrais sindicais de valores que 

não teriam sido destinados às entidades sindicais no período de 2008 a 2015, devido a 

erro por parte do contribuinte no preenchimento da GRCSU - Guia de Recolhimento da 

Contribuição Sindical Urbana. 

Porém, deve ser observado que o fluxo definido pelo item 3 da Portaria nº 3.397/78 

já prevê a possibilidade de que as entidades solicitem a restituição de valores da 

CSU em situações de repasse indevido. Dessa forma, existe o risco de que eventuais 

valores apurados pelo trâmite previsto no Termo de Mediação já tenham sido 

restituídos com base na supracitada Portaria.   

Considerando a situação, foi solicitado, por meio do item 2.9 da SA 201701834/004, 

que a unidade informasse os procedimentos que serão adotados para garantir que não 

haverá pagamentos em duplicidade, isto é, novos repasses - seja pelo trâmite 

regulamentar da supracitada Portaria ou pela sistemática pactuada no Termo de 

Mediação - a entidades que eventualmente já receberam restituição (mesma entidade ou 

entidades que receberam impropriamente em nome de outra). 

Em resposta, a SRT informou que ainda não foi definida a metodologia para confirmação 

de direitos e apuração de valores, tampouco os procedimentos a serem adotados para 

evitar pagamentos em duplicidade a empresas que já receberam restituição. Informou, 

entretanto, que quando da definição da metodologia, esta será orientada pelas seguintes 

premissas: a) Devem ser realizadas as glosas dos valores do estudo que vier a ser 

realizado, referentes a todos os repasses já efetuados pelo CGFAT, no período delineado 

pelo Termo de Mediação; b) Deverão ser abatidos todos os estornos efetuados pela 

CAIXA, constantes no relatório TCSSB16, no período especificado pelo Termo. Serão 

consideradas, também, outras ocorrências (não detalhadas pela unidade) que tenham 

impacto nos valores a serem restituídos, de modo que se coíbam pagamentos em 

duplicidade. A unidade, informa, ainda, que, na confirmação de direitos e apuração de 

valores a serem restituídos, serão utilizados todos os artefatos jurídicos e administrativos 

que nortearão os repasses dos valores da contribuição sindical, considerando o período a 

que se refere.  As análises serão, em princípio, realizadas caso a caso. 

A CAIXA informou que não houve, até o momento de sua manifestação, definição de 

metodologia para a realização de pagamentos e que a mitigação do risco de duplicidade 

deverá ser contemplada na metodologia, quando definida pelo MTb. 

Com base no posicionamento das unidades, observa-se que as áreas técnicas ainda não 

possuem definidos procedimentos de controle que evitem o pagamento de valores que 

eventualmente já tenham sido restituídos pelos trâmites da Portaria nº 3.397/78.  
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Destaca-se que tal situação poderá acarretar prejuízos à CEES, bem como ensejar em 

apuração de responsabilidade daqueles que venham a permitir, ou que não adotem 

providências suficientes para evitar, o duplo pagamento.  

Causa 

Pactuação do Termo de Mediação sem considerar os riscos de multiplicidade de 

pagamentos às entidades a serem ressarcidas com embasamento no mencionado Termo. 

Manifestação da Unidade Examinada 

Em resposta ao relatório preliminar, a CGAT informou por meio da Nota Informativa 

CGAT/AESAM/GM/ nº 001/2018, encaminhada pelo Ofício nº 18/2018/SE/MTb, de 

22/1/2018, que: 

O Relatório Final do Grupo de Trabalho, em seu item 4.3, indica critérios 

para apuração dos valores relativos a Saldo Residual devido às Centrais 

definidos na proposta de Termo Aditivo apresentado. 

Dentre as deduções a serem feitas para a referida apuração consta a relativa 

aos valores já pagos em processos ordinários de restituição. 

Repise-se que se trata de proposta que, para que produza efeitos jurídicos, 

depende de adesão de todos os envolvidos, inclusive, da instância máxima da 

Advocacia-Geral da União – AGU. 

Por fim, é importante ressaltar que a resposta integral do Ministério do Trabalho sobre os 

apontamentos consignados à versão preliminar deste Relatório, com esclarecimentos 

adicionais sobre o tema em tela, encontra-se reproduzida no anexo deste relatório. 

Análise do Controle Interno 

Conforme posicionamento da unidade, o relatório do Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria nº 1.140/2017/MTb indica que os valores já ressarcidos com base em pedidos 

disciplinados pela Portaria nº 3.397/78 deverão ser deduzidos dos montantes a serem 

restituídos pelo Termo de Mediação. Todavia, no relatório não existe detalhamento dos 

procedimentos a serem adotados para essa compensação. 

É inequívoco o entendimento de que, antes de qualquer validação do termo, haja definição 

clara dos procedimentos a serem utilizados para identificar restituições já realizadas às 

entidades e evitar pagamentos em duplicidade. 

Entende-se que a inexistência ou a falta de previsão de procedimento a ser adotado para 

esse fim inviabiliza o acordo de mediação, dado o elevado risco de transferências de 

recursos que já podem ter sido destinados anteriormente para as entidades signatárias sob 

o fundamento da restituição. 

Pelo exposto neste relatório, os processos e controles internos do Ministério do Trabalho 

em relação às restituições se apresentam bastante frágeis. Com efeito, o processo de 

verificação dos pagamentos já realizados a essas entidades podem se mostrar complexos 

e estar além da efetiva capacidade do MTb em identificar efetivamente essas 

transferências pretéritas.   

Assim como apontado em relação à fonte de recursos e aos impactos financeiros e 

orçamentários, considera-se temerário validar o ajuste sem ao menos conhecer a efetiva 

capacidade ou exequibilidade na identificação de pagamentos já realizados.  
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Recomendações 

Recomendação 1: Implementar rotinas para identificar valores referentes a recolhimentos 

da CSU que já foram objeto de ressarcimento por meio do trâmite definido pela Portaria 

nº 3.397/78. 

Recomendação 2: Não validar o Termo de Mediação sem antes desenvolver e 

implementar rotinas para identificar e bloquear o pagamento de valores já ressarcidos em 
processos ordinários de restituição (conforme as regras da Portaria n° 3.397/78).  

 

4. CONCLUSÕES 

Os trabalhos realizados pela auditoria permitiram avaliar o macroprocesso “Restituição 

da Contribuição Sindical Urbana” sob seus aspectos estruturantes, para verificar 

normativos, processos e controles internos relacionados ao tema, bem como de processos 

específicos, com vistas a verificar a aderência da atuação do Ministério do Trabalho aos 

normativos que atualmente disciplinam a restituição da CSU. A auditoria contemplou, 

ainda, a avaliação do Termo de Mediação celebrado entre o MTb - Ministério do 

Trabalho e Centrais Sindicais com intermediação do Ministério Público do Trabalho. 

No tocante aos Resultados Estruturantes, foram identificadas diversas fragilidades na 

norma reguladora dos pedidos de restituição, no fluxo de análise de potencial direito 

creditório existente e em elementos integrantes dos processos de restituição constantes do 

escopo da auditoria. 

A Portaria nº 3.397/78, que disciplina o fluxo dos requerimentos de restituição da CSU, 

se apresenta desatualizada com referência a unidades e autoridades não mais existentes 

na estrutura atual do MTb. Ademais, verifica-se uma marcante indefinição das 

competências dos atores e unidades participantes do macroprocesso, além de lacunas 

normativas sobre aspectos formais e procedimentais do processo de restituição. Desse 

modo, foi recomendado que o Ministério do Trabalho proceda a atualização da 

supracitada Portaria.  

Especificamente quanto às lacunas normativas, as falhas verificadas submetem o 

processo de restituição a riscos de reconhecimento indevido da existência do direito 

creditório, pois os papeis a serem desempenhados e os critérios a serem utilizados não 

são claramente definidos. Assim, recomendou-se que seja definida a unidade responsável 

pela recepção dos pedidos de entidades com múltipla jurisdição, o prazo decadencial e 

prescricional dos valores reclamados pelas entidades sindicais e o critério a ser utilizado 

para comprovar a existência do direito creditório. Recomendou-se, ainda, que seja 

definida a documentação comprobatória a ser apresentada em processos de restituição da 

CSU. 

Outra fragilidade verificada na Portaria nº 3.397/78 que merece atenção é a ausência de 

definição para que a Coordenação-Geral do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CGFAT 

realize verificações para confirmar o direito pleiteado pelas entidades. Como forma de 

implementar esse controle - que, inclusive, poderia ter evitado problemas relacionados a 

processos críticos, como os da FETTHEBASA e FENATRACOOP -, recomendou-se 

que, quando da revisão da supracitada Portaria, seja avaliada a pertinência de incluir a 

CGFAT como instância de verificação da existência do direito creditório, bem como de 

decisão sobre a liberação ou não do montante a ser restituído. 
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No tocante ao resultado da análise de processos específicos, foram identificadas 

irregularidades graves em 3 (três) casos, sendo 2 (dois) referentes à entidade 

FETTHEBASA e 1 (um) concernente à entidade FENATRACOOP. 

Entre as situações verificadas nesses processos, destacam-se os seguintes achados:  

pedidos de restituição protocolizados em unidade alheia à jurisdição da entidade; 

existência de pagamentos para sindicatos sem qualquer vinculação temática com a 

requerente; manifestação da SRT mesmo não se tratando de interposição de recurso, ou 

seja, fora da sua competência recursal; existência de assinaturas aparentemente 

divergentes; entre outros. Os elementos verificados indicam a possibilidade de terem sido 

cometidos ilícitos por agentes públicos do Ministério do Trabalho.  

Considerando a gravidade da situação, foi recomendado que o Ministério do Trabalho 

adote providências para apuração de responsabilidade dos que deram origem aos fatos 

apontados, faça os devidos encaminhamentos às autoridades competentes e adote as 

providências necessárias para a recuperação dos valores restituídos indevidamente.  

E, finalmente, a análise do Termo de Mediação, do mesmo modo, demonstrou diversas 

fragilidades, com a necessidade de ajustes para mitigar os riscos identificados pela 

auditoria. O termo de ajuste – embora ainda não homologado – foi realizado sem 

definição sobre conceitos fundamentais inerentes ao acordo, tais como “saldo residual de 

contribuição sindical” e “valores não passíveis de identificação”, a partir dos quais se 

definirão os rateios a serem realizados às entidades sindicais. Ademais, o acordo 

prescindiu de estudos e avaliações prévias sobre os impactos financeiros e orçamentários 

a serem acarretados assim como da definição da fonte de recursos para fazer face às 

despesas. 

Como forma de mitigar essas situações, foram recomendadas providências, que incluem:  

definição de critérios utilizados para apuração e repasse do “saldo residual” às entidades 

sindicais; análise sobre os impactos financeiros e orçamentários sobre a CEES – Conta 

Especial Emprego e Salário, sobre o FAT e sobre o orçamento do Tesouro; definição de 

controles para evitar o pagamento de valores já restituídos com base no fluxo da Portaria 

nº 3.397/78 e definição dos procedimentos que permitam o retorno à CEES dos valores 

da CSU transferidos para o Tesouro Nacional (STN).   

Por fim, considerando as situações identificadas, recomendou-se que não se valide o 

Termo de Mediação até que sejam adotadas as medidas necessárias para corrigir as falhas 

e mitigar os riscos apontados neste Relatório de Auditoria. 

 

 

 

 

 

 


