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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 – AAC referente à 
gestão do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) no 
exercício de 2019. 

 

Os exames realizados tiveram 
como objetivo central avaliar 
os controles internos com 
impacto nas Demonstrações 
Contábeis do fundo.  

 

Além disso foi avaliada a 
estrutura de governança 
estabelecida para por em 
prática a execução das 
políticas públicas à cargo do 
FAT, em especial a forma que 
a unidade realiza o 
planejamento das ações, o 
monitoramento dos 
resultados e a gestão de 
riscos. 

 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

O FAT é destinado ao custeio do Programa Seguro-
Desemprego, ao pagamento do Abono Salarial e ao 
financiamento de programas de educação profissional e 
tecnológica e de desenvolvimento econômico, a cargo do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. 

Para operacionalizar tais políticas, o fundo gere mais de R$ 
349 bilhões em ativos e contou, no exercício de 2019, com 
um orçamento de cerca de R$ 77 1bilhões. 

  

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

No que se refere à estrutura de governança da unidade, foram 
constatadas as seguintes fragilidades: 

• Fragilidades na avaliação dos resultados das políticas 
públicas financiadas com recursos do FAT; e 

• Fragilidades na gestão de riscos do Fundo. 

No que se refere aos controles internos da unidade com 
impacto no reconhecimento, mensuração e evidenciação de 
informações contábeis, foram constatadas: 

• Fragilidades nos controles internos relativos ao 
reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
despesas com Seguro Desemprego. 

• Fragilidades nos controles internos relativos à gestão 
do Abono Salarial 

• Fragilidades na gestão financeira do Fundo; e 

• Evidenciação de transações intragrupo na 
Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, 
prejudicando o entendimento do resultado do 
exercício. 

 

 

 

 

 

 
                Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

                 FONTE: https://www.administracao.go.gov.br 

 

 
1Valor da Dotação constante da LOA, conforme Relatório de Gestão 2019 do FAT. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CGFIN - Coordenação Geral Financeira  

CGU – Controladoria – Geral da União.  

CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

CRTCI - Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade 

Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 

IMO - Intermediação de Mão de Obra 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA - Lei Orçamentária Anual  

ME - Ministério da Economia  

MP – Ministério do Planejamento 

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PIS – Programa de Integração Social 

PPA – Plano Plurianual 

PNMPO - Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

PROGER – Programa de Geração de Emprego e Renda 

QSP - Qualificação Social e Profissional 

RML – Reserva Mínima de Liquidez 

SEGECEX – Secretaria – Geral de Controle Externo 

SIGFAT - Sistema de Gestão Financeira do FAT 

TCU – Tribunal de Contas da União 
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1 INTRODUÇÃO 

Visão geral do FAT 

De acordo com o artigo nº 2392 da Constituição Federal de 1988, as receitas do 
Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP) estão vinculadas ao Programa Seguro Desemprego, ao Abono 
Salarial, a outras ações de Previdência Social e ao financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES. 

Com base nesse mandamento constitucional, a Lei nº 7.998/90 instituiu o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – CODEFAT e estabeleceu normas gerais para o Seguro Desemprego e o 
Abono Salarial.  

O FAT está inserido no âmbito das políticas públicas de emprego, que podem ser 
classificadas em políticas ativas e políticas passivas3. As políticas passivas buscam 
oferecer algum tipo de assistência financeira temporária aos trabalhadores que se 
encontram em situação de vulnerabilidade. Já as políticas ativas visam fomentar a 
geração de emprego. Como exemplos de políticas passivas temos os benefícios do 
Seguro Desemprego e do Abono Salarial. Já a Intermediação de Mão de Obra (IMO), as 
políticas de Qualificação Social e Profissional (QSP) e os programas destinados à geração 
de emprego e renda são exemplos de políticas ativas. 

A operacionalização das políticas a cargo do FAT envolve, de forma sintética, a 
arrecadação de recursos, a alocação em pagamento de benefícios sociais (despesas) e 
as transferências para o BNDES (investimentos). Além dessas atividades operacionais há 
atividades de supervisão e gestão financeira orçamentária e contábil. 

A maioria dos recursos fixados na Lei Orçamentária Anual (LOA)4 são 
direcionados ao programa 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária. 
Neste programa estão inseridas as ações de Seguro Desemprego (ação 00H4) e Abono 
Salarial (ação 581), que correspondem a despesas estimadas em, respectivamente, R$ 
40 bilhões e R$ 19 bilhões por ano. Já o programa 0902 se refere às transferências ao 
BNDES, com despesas estimadas em R$ 19 bilhões, para financiamento de programas 
de desenvolvimento econômico (ação 0158), conforme previsto na Constituição. Essas 
três ações representam 99,30% do total da despesa fixada na LOA. 

São executadas ainda outras ações orçamentárias no âmbito do FAT, entre as 
quais: 

 
2 A partir da EC 103/2019 as receitas do PIS/PASEP ficaram vinculadas também a outras Ações de Previdência Social. 

3 O Tribunal de Contas da União, a partir do TC 018.840/2014-0, apresentou Relatório Sistêmico do Trabalho, até o ano de 2013, em que se discutiu a aplicação 

dos recursos da Função Trabalho. Nessa avaliação constatou-se que, em que pese aumento significativo no aporte de recursos, os recursos foram destinados, 

prioritariamente, para políticas passivas, o que não contribui para atacar as causas do problema. 

4 http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/orcamento-anual-de-2019. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/orcamento-anual-de-2019
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• Qualificação social e profissional (por meio do Qualifica Brasil) – objetiva 
a qualificação social e profissional de trabalhadores/as, certificação e 
orientação do/a trabalhador/a brasileiro/a. 

• Intermediação de mão-de-obra – busca recolocar o trabalhador no 
mercado de trabalho; 

• Identificação profissional e Estudos e Estatística do Trabalho. 

Para o custeio dessas despesas, o FAT mantém um valor denominado Reserva 
Mínima de Liquidez - RML. Essa Reserva não poderá ser inferior ao montante5 
equivalente a 3 (três) meses de pagamentos do benefício do Seguro Desemprego e do 
Abono Salarial. A RML é aplicada em fundos de investimento. O valor que excede essa 
reserva pode ser destinado a Depósitos Especiais, que são os recursos alocados no 
Programa de Geração de emprego e Renda (PROGER), por meio de empréstimos 
realizados por instituições financeiras oficiais, conforme a regulamentação do CODEFAT. 

Desde a criação do Ministério da Economia – ME em 2019, a gestão das 
atividades relacionadas ao FAT, que antes era executada apenas no Ministério do 
Trabalho, passou a envolver três Secretarias desse novo ministério: Secretaria Especial 
da Fazenda; Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; e 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 

São agentes operadores das políticas a Dataprev (Seguro Desemprego), a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil (Abono Salarial). Essas empresas atuam na 
operacionalização dessas políticas, sob a gestão/supervisão das unidades do ME. São 
também atores na execução das ações do FAT instituições financeiras oficiais, no âmbito 
dos empréstimos por meio de Depósitos Especiais (PROGER).  

A gestão operacional das ações do FAT é realizada, portanto, por unidades do 
ME, com o apoio de agentes operadores. A gestão financeira, orçamentária e contábil 
fica a cargo da Coordenação Geral Financeira – CGFIN (antiga CGFAT), com supervisão 
da setorial contábil. 

O CODEFAT, por sua vez, é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, 
composto por seis representantes dos trabalhadores, seis dos empregadores e seis do 
governo. Entre as funções do conselho, destaca-se o estabelecimento das diretrizes do 
FAT, como a aprovação do orçamento do fundo e a regulamentação das políticas 
públicas. Além disso cabe a ele a aprovação da prestação de contas, que inclui as 
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, constituindo-se, portanto, em instância 
de governança. Verifica-se, assim, um modelo de gestão compartilhada entre o 
CODEFAT e as secretarias do ME, com apoio de agentes operadores.  

Escopo 

Visando aumentar a transparência, a credibilidade e a utilidade das contas públicas 
e considerando, ainda, as alterações no processo de prestação de contas previstos na 

Instrução Normativa TCU nº 84/2020, a presente auditoria tem por tema central a Avaliação 
 

5 Art. 9º da Lei nº. 8.019/1990 
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da confiabilidade e efetividade dos controles internos relativos às Demonstrações 
Contábeis do FAT. 

Além disso, o trabalho inclui em seu escopo os seguintes assuntos: 

• Avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do artigo 13 
da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, que inclui a avaliação do Rol de 
Responsáveis e do Relatório de Gestão; 

• Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela unidade para 
monitoramento dos resultados; 

• Avaliação quanto ao atendimento das determinações constantes do Acórdão 
15.129/2018 - TCU – 1ª Câmara, referente a implementação do SIGFAT; e 

• Avaliação quanto à implementação da gestão de riscos a partir da Instrução 
Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 

No que se refere à avaliação dos controles internos, considerando avaliação de 
risco realizada, os testes substantivos e de controle foram restritos aos programas 
Seguro Desemprego e Abono Salarial, quanto às despesas. Quanto às receitas, a 
avaliação foi restrita aos Depósitos Especiais e FAT Constitucional. 

 Não foi objetivo da auditoria emitir uma opinião sobre o conjunto das 
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do FAT. 

Não constituiu escopo da auditoria: 

• emissão de opinião sobre a fidedignidade das Demonstrações Contábeis. A 
opinião se restringe aos controles internos; 

• avaliação da conformidade da gestão orçamentária e financeira do fundo; 

• não foi objeto de testes os controles internos relativos aos seguintes itens 
patrimoniais: caixa e equivalentes de caixa, créditos a receber e respectivos 
ajustes para perdas, estoques, imobilizado, intangível, fornecedores, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias; e 

• em relação ao Seguro Desemprego e Abono Salarial não foram realizados 
testes substantivos sobre os sistemas informatizados de suporte. As 
avaliações se deram por meio de avaliações de desenho dos controles e a 
partir de testes substantivos realizados em auditoria anterior. 

Metodologia 

Durante o planejamento inicial dos trabalhos foram realizadas diversas reuniões 
com os representantes da unidade auditada, questionamentos por meio de solicitações 
de auditoria, participações em reuniões do CODEFAT, elaboração de fluxogramas. A 
partir dessas análises foi possível construir o entendimento da unidade, no qual foram 
identificadas as principais atividades e, consequentemente, dos objetos auditáveis 
(macroprocessos). 

Identificados os objetos auditáveis foi construída a Matriz de Riscos do FAT, com 
base nos parâmetros do “Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos” do TCU. 
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A avaliação identificou cinco elementos que compõe o ciclo de transações da 
unidade, envolvendo a arrecadação, aplicação nas áreas operacionais (Seguro, Abono, 
Qualificação Profissional etc.), aplicações financeiras e retorno dos investimentos. Por 
fim as rotinas de supervisão, gestão financeira e contábil.  

Foram mapeados 12 objetos auditáveis (macroprocessos) com 25 riscos 
associados. Em resposta a esses riscos foram identificados 52 controles-chave. A 
metodologia consistiu em estimar o risco inerente relativo a cada risco e realizar 
avaliação preliminar dos controles, resultando em estimativa de risco residual.  

A avaliação do risco residual é uma combinação entre a estimativa do risco 
inerente (probabilidade x impacto) e a avaliação preliminar dos controles 
implementados em resposta a esses riscos. A avaliação foi realizada com base no 
julgamento profissional da equipe. 

Assim, os resultados constantes da Matriz de Riscos construída possibilitaram 
uma visão estratégica e ampla dos principais objetos auditáveis e seus respectivos riscos. 
Essa visão foi compatibilizada com o escopo da auditoria, o que possibilitou o 
direcionamento dos testes. 

Avaliação da conformidade das peças 

O processo de contas, de modo geral, está aderente aos requisitos exigidos pela 
legislação, em especial a Instrução Normativa do TCU nº 63/2010; e a Decisão Normativa 
do TCU nº 178/2019. No entanto, foram verificadas algumas falhas formais. 

Em relação ao Relatório de Gestão, verificou-se que, da forma como apresentado 
atualmente, ele não atende a estrutura do relato integrado 6 pois não há informações 
que possibilitem avaliar os resultados de gestão das políticas públicas financiadas. As 
informações apresentadas têm como foco o desempenho financeiro e orçamentário. 
Essa inconformidade na apresentação do Relatório de Gestão ocorre, sobretudo, pela 
ausência de definição de objetivos e metas para as políticas públicas, o que impossibilita 
a avaliação geral dos resultados da unidade e a gestão de riscos, bem como pela 
reduzida interação, no processo de prestação de contas, entre as unidades responsáveis 
pela gestão operacional, pela gestão financeira e pela governança. Essas fragilidades 
serão detalhadas no item 2.1 deste relatório. 

No que se refere ao Rol de Responsáveis, verificou-se que era integrado pelos 
conselheiros do CODEFAT, juntamente com o Contador e os ordenadores de despesa. 
Foram realizados ajustes no Rol de forma a melhor refletir a estrutura de governança e 
gestão do fundo, no qual se verifica um modelo de gestão compartilhada. Assim, foi 
realizada a inserção dos gestores da Secretaria Especial da Fazenda; Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade; e da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho. Conforme já mencionado, essas unidades são corresponsáveis pelas políticas 
públicas do FAT, devendo atuar no estabelecimento de controles internos, gestão de 
riscos e atingimento das metas de desempenho, a partir das diretrizes do conselho. No 
mesmo sentido, foram excluídos do Rol de Responsáveis os ordenadores de despesas e 
o contador, visto não atuarem em nível estratégico de gestão. 

 
6 Cartilha Relatório de Gestão – Guia de Elaboração na Forma de Relato Integrado 2019, elaborada pela 
Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo – Semec do TCU. 
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Avaliação do monitoramento das recomendações da CGU 

Com o objetivo de avaliar o estoque de recomendações disponibilizadas pela 
CGU para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, verificou-se, junto ao sistema E-
Aud, a existência de 80 registros, dos quais 51 constavam como atendidos, 13 como 
cancelados e 16 como em execução, o que, nesse último caso, significa que ainda 
estavam em monitoramento. Dos 16 registros pendentes, dois são da Unidade 
FUNPROGER, vinculada ao FAT, mas fora do escopo da auditoria em tela.             

Dessa maneira, foi realizada a análise sobre o histórico das 14 recomendações 
pendentes de atendimento, avaliando-se (i) como o ME vem atuando no sentido de 
atender as recomendações pendentes; e (ii) de que forma as recomendações pendentes 
de atendimento impactam a gestão da Unidade. 

Com base na avaliação das 14 recomendações, observou-se que as pendências 
de atendimento se relacionavam à 2 relatórios de auditoria da CGU, sendo que: 

i. nove recomendações eram referentes ao relatório nº 201601924 e já estavam 
sendo tratadas no monitoramento das impropriedades dispostas no Acórdão 
15129/2018-TCU-1ª Câmara, não obstante ainda houvesse a necessidade de 
posicionamento do Gestor por meio do Sistema E-aud; e  

ii. cinco recomendações do relatório nº 201800915, que se referiam ao último 
trabalho de auditoria realizado no FAT pela CGU, sendo que todos os prazos de 
atendimento foram extrapolados sem que houvesse manifestação do Gestor.  

 

Por fim, a partir do histórico dos 14 registros pendentes de atendimento, 
verifica-se que o FAT precisa aprimorar monitoramento das recomendações, visto que, 
não houve manifestações no Sistema E-aud. A ausência de atendimento das 
recomendações pendentes impacta negativamente na gestão da Unidade, conforme 
fragilidades apontadas neste relatório de auditoria (Item 2). 

 

2 RESULTADOS DOS EXAMES 

 

2.1 Fragilidades na estrutura de governança 

 

A gestão do FAT envolve a arrecadação de receitas utilizadas para a 
implementação de diversas políticas públicas, tais como: Seguro Desemprego, Abono 
Salarial, FAT Constitucional, Qualificação, etc. Nesse processo, o CODEFAT estabelece 
orçamento e as diretrizes das políticas, que são executadas por secretarias do Ministério 
da Economia. Os resultados da gestão são refletidos nas Demonstrações Contábeis do 
fundo, aprovadas pelo CODEFAT. 

No processo de auditoria, foram verificadas fragilidades nos mecanismos de 
governança do FAT, relacionadas ao processo de definição de estratégia governamental, 
monitoramento dos resultados e gestão dos riscos envolvidos no processo.  

O Decreto nº 9.203/2017, define governança pública como o “conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
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direcionar e monitorar a gestão”. No que se refere à estratégia, esse Decreto prevê a 
“definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e 
alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos 
de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido” e, ainda, a 
necessidade de as  instâncias e as práticas de governança  incluírem, no mínimo, formas 
de acompanhamento de resultados; soluções para melhoria do desempenho das 
organizações; e instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em 
evidências. 

Nesse sentido, verificou-se que não há objetivos claramente definidos na gestão 
das políticas nem planejamento e metas, além de não haver efetiva gestão dos riscos 
associados aos objetivos. Contribuem para as fragilidades encontradas, a insuficiência 
e, em alguns casos, ausência de informações relevantes para a tomada de decisão. Outra 
possível causa para as fragilidades na governança do fundo é a reduzida interação, no 
processo de prestação de contas, entre as unidades responsáveis pela gestão 
operacional, e unidades responsáveis pela gestão financeira e de governança. 

 

2.1.1 Fragilidades na avaliação dos resultados das políticas públicas financiadas com 
recursos do FAT. 

 

Por meio de análise de respostas a solicitações de auditoria, participação em 
reuniões e análise de atas do CODEFAT, foram realizados testes destinados a identificar 
como o Conselho realiza monitoramento periódico das políticas do FAT. 

O CODEFAT realiza monitoramento periódico das políticas do FAT com base em 
informações fornecidas por unidades do Ministério da Economia. Os principais 
relatórios disponibilizados para subsidiar as deliberações do Conselho são Boletim de 
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda; Boletim de Informações Financeiras 
do FAT e Relatório de Execução da Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 
Especiais do FAT.  

Além da apresentação desses relatórios, o CODEFAT delibera anualmente sobre 
as Prestações de Contas do Fundo, constantes do Relatório de Gestão, que possui 
indicadores de gestão financeira.  

Entre esses instrumentos se destaca o Boletim de Políticas Públicas de Emprego, 
Trabalho e Renda, o qual possui indicadores ligados a algumas das principais ações do 
FAT (Seguro Desemprego, Abono Salarial, Depósitos Especiais/PROGER, Qualificação 
Profissional e Intermediação de Mão de Obra).  

O fato de existir instrumento para monitoramento é um aspecto positivo, e 
precisa ser destacado. No entanto, foram detectadas fragilidades. Em síntese, conclui-
se que o monitoramento das políticas públicas realizado no âmbito do FAT não é efetivo, 
pois, não foram definidas diretrizes estratégicas com objetivos e metas a serem 
alcançados e os indicadores utilizados no monitoramento possuem limitações. As 
situações encontradas são as seguintes: 

• Ausência de Planejamento Estratégico definindo os objetivos e metas das 

políticas financiadas com recursos do FAT;  
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• Indicadores de desempenho do FAT não permitem avaliar dimensões como 

eficácia, eficiência e efetividade de políticas públicas financiadas com recursos 

do FAT; 

• Baixa efetividade dos indicadores de desempenho para a tomada de decisões 

estratégicas no âmbito da gestão e da alta administração; e  

• Ausência de indicadores de desempenho para o FAT Constitucional; 

Como critérios de referência foram considerados: 

• Técnica de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos (TCU, 
2000); 

• Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública, 2ª versão (TCU, 2014); e 

• Decreto nº. 9.203, de 22 de novembro de 2017. 

As principais causas das situações encontradas são: 

• Ausência de vinculação dos indicadores de desempenho existentes a metas; 

• Ausência de documentos formalizados orientando a forma de utilização dos 
indicadores para avaliação da gestão, bem como a coleta, processamento e 
monitoramento dessas informações; e  

• Reduzida interação entre as unidades responsáveis pela gestão operacional, 
pela gestão financeira e pela governança do Fundo.  

Na sequência, as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

Ausência de Planejamento Estratégico definindo os objetivos e metas das políticas 
financiadas com recursos do FAT.  
 

Em consulta ao Relatório de Gestão do FAT, exercício 2019, não há informações 
sobre planejamento estratégico do Fundo. Há apenas menção ao Planejamento 
Estratégico do ME, mas não foi demonstrado como as principais ações do FAT estão 
inseridas neste instrumento de planejamento.   

Conforme informado pela unidade, quando o FAT estava vinculado ao Ministério 
do Trabalho, os seus programas e ações estavam previstos na Planejamento Estratégico 
deste Ministério, aprovado pela Portaria nº 1.129/2017.  

O Ministério da Economia absorveu, em janeiro de 2019, as atividades do FAT 
anteriormente geridas pelo Ministério do Trabalho, mas ainda não foi implementado 
Planejamento Estratégico. Acerca da inexistência do documento, a unidade destacou 
que “embora até o presente momento não tenha sido finalizada pelo Ministério da 
Economia nova versão desse instrumento, as prioridades do Fundo são orientadas tanto 
pelo PPA como pela LDO vigentes”.  

O contexto destacado, portanto, evidencia que o FAT não tem um instrumento 
específico de planejamento, fato que traz consequências para a governança do Fundo. 
Tanto o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quanto o Referencial 
Básico de Governança do TCU, preveem que as instâncias internas de governança são 
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responsáveis por definir e avaliar a estratégia da organização. A estratégia compreende 
os objetivos, iniciativas, indicadores e metas de desempenho. 

A Portaria TCU SEGECEX nº 33/2010, por sua vez, deixa clara a necessidade de 
uma relação entre indicadores e metas, ao prever que o ”Indicador de desempenho (ID) 
é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o 
objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas”.  

Conforme análise do Relatório de Gestão e do Boletim de Políticas Públicas de 
Emprego, Trabalho e Renda; bem como de resposta a solicitações de auditoria, 
verificou-se que nenhum dos indicadores constantes desses documentos estão 
associados a metas de desempenho. 

Simplesmente definir indicadores e apresentar os resultados no final do exercício 
não leva a melhorias nos processos e produtos que estão sendo medidos pelos 
indicadores. Como não há objetivos e metas definidos formalmente em instrumento de 
planejamento, a exemplo do Planejamento Estratégico, há prejuízos para o 
monitoramento das ações do FAT e para interpretação acerca da adequação dos 
resultados atingidos. 

  

Indicadores de desempenho do FAT não permitem avaliar dimensões como eficácia, 
eficiência e efetividade de políticas públicas financiadas com recursos do FAT.  

 

 O escopo de avaliação dos indicadores teve por base o Relatório de Gestão de 
2019 e o Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda do 4º trimestre de 
2019, respectivamente, o documento de prestação de contas à sociedade e o  principal 
instrumento utilizado para submeter os resultados de programas financiados pelo FAT 
para o CODEFAT. 

De acordo com a Portaria TCU SEGECEX nº 33/2010, o indicador de eficiência 
mede relações entre quantidade de produto e custo dos insumos ou características do 
processo, como o tempo de produção. O indicador de eficácia, por sua vez, mede 
quantidade de produto, alcance metas de entrega de bens e serviços e o indicador de 
efetividade mede o alcance dos objetivos finalísticos, traduzidos em solução ou redução 
de problemas na sociedade. A avalição dessas dimensões leva em conta variáveis como: 
tempo, custo, quantidade e qualidade.  

Em análise do Relatório de Gestão de 2019, verificou-se os seguintes indicadores: 
i) índice de realização de receitas; e, ii) índice de variação do patrimônio.  

O Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda do 4º trimestre de 
2019, por sua vez,  apresenta indicadores relativos às seguintes temáticas: Conjuntura; 
Intermediação de mão de obra; Seguro Desemprego; Qualificação Profissional; Geração 
de emprego e renda; Abono Salarial; Carteira de Trabalho e Previdência Social. Em 
muitos casos, há mais de um indicador por temática.  

Entre os indicadores do Boletim, alguns possuem informações relevantes para o 
processo decisório, a exemplo dos seguintes:  

 
Tabela 1 – Exemplos de indicadores com informações que possibilitam avaliar o desempenho das políticas. 

Temática Indicador Descrição 
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Seguro Desemprego Taxa de cobertura percentual de segurados em 
relação ao potencial de 
trabalhadores requerentes. 

Seguro Desemprego Segurados reincidentes percentual de segurados 
reincidentes em relação ao total 
de segurados. 

Qualificação Profissional Taxa de Aproveitamento de 
Aprendizes 

percentual de aprendizes que 
terminaram o programa de 
aprendizagem e foram 
readmitidos no mercado de 
trabalho formal. 

Intermediação de Mão de Obra Taxa de colocação no mercado 
de trabalho formal 

percentual de admissões no 
mercado de trabalho formal, 
que resultaram do processo de 
intermediação de mão de obra 
do SINE. 

Fonte: Boletim das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda do 4º trimestre de 2019. 

 

No entanto, verificou-se a ausência de indicadores de desempenho que 
permitem monitorar adequadamente os resultados de outras das principais ações sob a 
responsabilidade do FAT nas dimensões de eficiência, eficácia e/ou efetividade em 
relação a áreas relevantes do FAT. A tabela 2 a seguir evidencia as áreas e os respectivos 
indicadores existentes. 

 
Tabela 2 – áreas do FAT e respectivos indicadores. 

Temática  Indicadores 

Gestão Financeira • índice de realização de receitas.  

• índice de variação do patrimônio. 

Depósitos Especiais • quantidade de contratos firmados. 

• valor total de recursos repassados. 

• estoque das empresas contratantes do Proger. 

• quantidade de clientes atendidos. 

• quantidade de contratos realizados. 

• valor concedido. 

Abono Salarial • quantidade de abonos pagos.  

• valor total de recursos pagos. 

Fonte: Fonte: Boletim das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda do 4º trimestre de 2019 e 
Relatório de Gestão do FAT 2019. 
 

Na sequência serão tratados os indicadores constantes do Relatório de Gestão 
(relativos à gestão financeira), os indicadores referentes aos Depósitos Especiais 
(Proger) e ao Abono Salarial. 

O índice de realização de receitas reflete o percentual total de receitas realizadas 
frente ao total de receitas orçadas, constantes da LOA. De acordo com o Relatório de 
Gestão do FAT referente ao exercício de 2019 (pág. 43) “O índice de realização das 
receitas orçamentárias do FAT é utilizado como indicador de eficiência, uma vez que 
considera a capacidade de cobrir os custos para a execução das ações dos programas 
custeados pelo FAT, em um determinado período”.   

Como o indicador se restringe às receitas realizadas frente às orçadas, verifica-
se não atendimento ao propósito descrito no Relatório de Gestão, ou seja, de medir o 
desempenho do conjunto de ações do FAT, visto que trata apenas da eficácia do 
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processo de arrecadação de recursos a cargo da RFB. Essa informação, embora relevante 
para tomada de decisão, não possibilita avaliações da eficiência na gestão do conjunto 
de ações financiadas com recursos do FAT.  

Além disso, o índice de realização de receitas não permite avaliar a gestão do 
FAT, visto que a gestão da arrecadação é realizada pela Receita Federal do Brasil. Desse 
modo, o referido indicador pode ser utilizado para efeito de avaliações e projeções 
gerenciais, mas não para avaliação dos resultados da gestão exercida no âmbito do FAT. 

Já o “índice de variação do patrimônio” é utilizado como indicador de eficácia da 
formação de Patrimônio do Fundo, medido pela relação entre saldos do Patrimônio no 
exercício atual frente ao exercício anterior. Do mesmo modo que o índice de realização 
de receitas, o referido indicador não está associado diretamente a alguma ação 
finalística do fundo. A informação fornecida é se Patrimônio do fundo está aumentando 
ou diminuindo ao longo do tempo.  

Indicadores de gestão financeira e patrimonial são importantes, no entanto, não 
devem ser avaliados de forma isolada. A avaliação deve levar em consideração os 
objetivos do fundo. Nesse sentido, a falta de clareza na definição dos objetivos 
(conforme discutido no item anterior) prejudica a análise e pode levar a conclusões 
equivocadas. Por exemplo, o aumento do patrimônio, do ponto de vista da gestão 
financeira e patrimonial, é uma situação desejada; no entanto, variações positivas no 
patrimônio podem significar ineficiência na alocação de recursos, indo de encontro com 
os objetivos da política pública. 

No que se refere ao Abono Salarial, os indicadores disponíveis, conforme tabela 
2, são:  quantidade de abonos pagos; e valor total de recursos pagos. A ação, em 2019, 
representou um gasto para o FAT de R$ 17,2 bilhões7. Esses indicadores representam 
apenas um somatório dos valores e quantidades ao longo do tempo. Essa informação, 
em que pese possibilitar a construção de outros indicadores, a partir do relacionamento 
com outras variáveis, não permite avaliar dimensões como custo, tempo, ou alcance das 
ações, o que prejudica análises quanto ao desempenho da política pública. 

Os Depósitos Especiais representam valores relevantes para o FAT. Em 2019, se 
verificou um investimento acumulado de R$ 10,2 bilhões8 em Programas de Geração de 
Emprego e Renda. Da mesma forma que ocorre no Abono Salarial, os indicadores 
relativos aos Depósitos Especiais, constantes do Boletim de Políticas Públicas de 
Emprego, Trabalho e Renda do 4º trimestre de 2019, representam apenas somatórios 
de valores e quantidades. Com base exclusivamente nesses indicadores, portanto, a 
análise quanto ao desempenho da política pública fica prejudicada, pelos motivos já 
expostos.  

No entanto, no que se refere aos Depósitos Especiais, apesar das fragilidades dos 
indicadores constantes do Boletim de Políticas Públicas de Emprego, foram verificadas 
algumas avaliações externas, e avaliações do próprio gestor (CGEM/SEMP), que trazem 
elementos sobre a efetividade da política, conforme informado pela unidade e 
confirmado por meio de análise do Relatório Informe PROGER9. Como resultado dessas 
avaliações resultou o indicador “Crescimento do Emprego Pós – Crédito  

 
7 Relatório de Gestão do FAT. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Nota 11, tabela 20, pág. 77. 
8 Relatório de Gestão do FAT. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Nota 5, tabela 7, pág. 68. 
9 Informe PROGER JAN – JUN 2019, disponível em: http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/programas-de-geracao-de-

emprego-e-renda-proger/informe-proger/ 
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O indicador produzido nessas avaliações pode ser utilizado como medida de 
efetividade da política, se definida uma metodologia uniforme ao longo do tempo, e 
reportado periodicamente ao conselho. No entanto, da mesma forma que constatado 
em relação aos indicadores do Boletim de Políticas Públicas de Emprego, não são 
estabelecidas metas de efetividade, nem são disponibilizados todos os exercícios 
integrando a prestação de contas, o que prejudica a avaliação dos resultados. 

 

Baixa efetividade dos indicadores de desempenho para a tomada de decisões 
estratégicas no âmbito da gestão e da alta administração. 

 
Conforme já discutido nos itens anteriores, os indicadores utilizados para 

monitoramento no âmbito do FAT possuem diversas limitações. Como resultado dessas 
limitações, verificou-se que a alta administração do Fundo, no caso o CODEFAT e seu 
grupo de apoio, não tem realizado discussões sobre o desempenho atingido pelas ações 
financiadas com recursos do FAT. 

O CODEFAT aprova a prestação de contas nas reuniões, mas não há evidências 
nas atas de reuniões, relativas ao período de 2019, que os indicadores definidos estão 
atingindo os objetivos pretendidos ou estão sendo utilizados pelos gestores para a 
tomada de decisões gerenciais, como, por exemplo, alterações na alocação 
orçamentária ou na regulamentação das políticas públicas.  

Vale ressaltar, que nos termos do Regimento Interno do CODEFAT, cabe àquela 
instância: 

I - aprovar as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT, segundo critérios definidos pela Lei nº 
7.998/90, e em consonância com a política de emprego e desenvolvimento 
econômico; e 

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

Desse modo, com base nas avaliações realizadas, não se verificou documentação 
comprobatória que evidencie que os indicadores estão sendo úteis para a gestão da 
Unidade. A adoção de instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado 
em evidências, como previsto no decreto nº 9.203/2017, portanto, fica prejudicada. 

No mesmo sentido, verificou-se 15 indicadores constantes do Anexo I do 
Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), ano base 2019, 
relativos ao Programa 2071 – Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, 
programa que tem relação com o FAT. Nenhum desses indicadores atingiu o índice de 
referência em 2019. Do mesmo modo que os indicadores constantes do Relatório de 
Gestão e do Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, não se 
verificaram discussões no Conselho e seu grupo técnico sobre o não atingimento dos 
resultados previstos.  

 

Ausência de indicadores de desempenho para o FAT Constitucional. 

  



 

19 
 

Em que pese a existência de indicadores de desempenho para muitas das ações 
do FAT, verificou-se ausência de indicadores de desempenho atribuídos ao FAT 
Constitucional, mesmo sendo essa uma das principais ações executada. Em 2019, por 
exemplo, foi liquidado o montante de R$ 17,45 bilhões para a ação relativa à 
transferência de recursos ao BNDES. 

De acordo com o manual do TCU, Indicadores de Desempenho e Mapa de 
Produtos “é preciso que os indicadores cubram todos os produtos-chave”. No mesmo 
sentido, de acordo com esse manual, o “indicador deve ser a expressão dos produtos 
essenciais de uma atividade ou função”. 

Em 2019, constam aplicações de R$ 282 bilhões10 junto ao BNDES. Dada a 
materialidade da gestão dos recursos do FAT Constitucional, considera-se que se trata 
de uma ação chave no âmbito do fundo, que deve ter seus resultados monitorados pela 
gestão em relação aos objetivos estabelecidos. 

Em termos de transparência e accountability é importante a existência de 
indicador para o acompanhamento dessa ação, sobretudo em função dos valores 
envolvidos. A ausência de indicador de desempenho prejudica a avaliação e 
monitoramento dos resultados dessa ação governamental, em especial quanto à 
eficiência, eficácia e efetividade.  

Em manifestação relacionada aos achados apresentados, a unidade concordou 
parcialmente com os apontamentos. Foi realizada, sobretudo, ponderação sobre os 
indicadores do FAT Constitucional. Sobre essa temática, a unidade informou que está 
realizando interlocução junto ao BNDES com vistas ao aprimoramento dos mecanismos 
de transparência e, nesse sentido, poderá ser discutida a construção de indicadores de 
desempenho.  

O FAT, por ser ator relevante no processo, responsável pelo financiamento da 
ação e pela prestação de contas, deve instituir indicadores de desempenho que 
permitam avaliar os resultados. Para isso, a discussão com o BNDES é vista como 
necessária, pois a instituição atua na operacionalização da política, detendo maior nível 
de informações. No entanto, a participação do BNDES no processo não exime o FAT de 
construir indicadores que permitam contribuir para a avaliação de desempenho da 
política. 

 
2.1.2 Fragilidades na Gestão de Riscos do FAT 

 

O desafio da governança nas organizações do setor público é determinar quanto 
risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos. O instrumento para lidar com 
esse desafio é a gestão de riscos, que tem por objetivo produzir informações para 
subsidiar as instâncias de governança no processo decisório (TCU, 2014).   

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, determina que os órgãos 
e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização 
de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança. 

Nesse sentido, foi avaliado o estágio de gestão de riscos no âmbito do FAT. Em 
resumo, foram identificadas iniciativas pontuais de gestão de riscos e a inserção de 

 
10  Relatório de Gestão do FAT. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Nota 4, tabela 4, pág. 66. 
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alguns objetos de risco do FAT no processo de gestão de riscos do Ministério da 
Economia, que ainda é incipiente. Desse modo, verificou-se que a gestão de riscos do 
FAT não atende aos parâmetros da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. 
Assim, os riscos das políticas públicas financiadas com recursos do fundo, atualmente, 
não são adequados e sistematicamente identificados, analisados, avaliados, tratados e 
monitorados, no âmbito da alta administração. Entre as consequências desse fato, 
verifica-se a ausência de informações em subsídio ao processo decisório e a ausência de 
mecanismos de controle implementados em resposta a riscos relevantes. 

 

As fragilidades encontradas podem ser resumidas nos seguintes tópicos: 

• Ausência de política de gestão de riscos sob a ótica do FAT; e 

• Ausência de identificação, análise, tratamento e monitoramento de riscos 
relativos às políticas financiadas com recursos do FAT.  

 

Como critérios de referência foram considerados: 

• Instrução Normativa Conjunta MP CGU nº 01/2016, que dispõe sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal; 

• Resolução CRTCI nº 2/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de 
Riscos do Ministério da Economia; 

• Resolução CRTCI nº 7/2019, que dispõe sobre o gerenciamento de riscos 
no âmbito do Ministério da Economia no biênio 2019-2020; 

• Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 
Brasileiro de Gestão Corporativa; e 

• Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública do Tribunal de Contas da União. 

 

As principais causas das situações encontradas são: 

• Ausência de iniciativas do CODEFAT no que se refere à gestão de riscos; 

• Ausência de Planejamento Estratégico do FAT, com a formalização dos 
objetivos do fundo;   

• Reduzida interação e coordenação entre as unidades responsáveis pela 
gestão operacional, pela gestão financeira e pela governança do Fundo na temática 
gestão de riscos.; e 

• Estágio inicial de maturidade em gestão de riscos das principais unidades 
do Ministério da Economia que atuam com recursos do FAT. 

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

Ausência de política de gestão de riscos do FAT 
 

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, trata de mecanismos de 
governança, controle interno e gestão de riscos para os órgãos do poder executivo 
federal. No que se refere à gestão de riscos, essa norma determina que “os órgãos e 
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entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar 
o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos 
estratégicos”. 

De acordo com o artigo 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 
01/2016, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão instituir política de 
gestão de riscos, devendo especificar, pelo menos os seguintes elementos: (i) princípios 
e objetivos organizacionais; (ii) diretrizes; e (iii) competências para efetivação da gestão 
de riscos.  

Com relação ao tema, a norma determina que a política de gestão de riscos 
deverá conter as seguintes diretrizes: 

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos 
processos e às políticas da organização; 

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 
monitorados os riscos; 

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela 
gestão de riscos; 

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e 

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos;   

Com relação ao elemento “princípios e objetivos organizacionais”, como a 
unidade não possui Planejamento Estratégico definindo os objetivos e metas 
organizacionais, conforme abordado no item específico, não há como integrá-lo à gestão 
de riscos, segundo prevê o artigo 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 
01/2016.   

Do mesmo modo, no que se refere aos demais itens a constarem da política de 
gestão de riscos, no caso as “diretrizes” e as “competências”, não se verificou a 
formalização desses itens. Assim, a partir das análises realizadas, conclui-se que não há 
política de gestão de riscos estruturada contendo os elementos descritos na Instrução 
Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 relativos ao FAT.  

Em manifestação, a unidade demonstra o histórico da gestão de riscos no âmbito 
do FAT. Como informado, desde quando o Fundo estava vinculado ao extinto Ministério 
do Trabalho, até recentemente, não havia uma estrutura responsável pela gestão de 
riscos, conforme no trecho a seguir: 

“A Secretaria-Executiva do CODEFAT (...) não tinha estrutura própria, inclusive 
para gerenciar riscos. No entanto, ressalta-se que sempre existiu o cuidado com 
o tratamento de diversos riscos (...) Cita-se, como exemplo, os batimentos do 
sistema de pagamento do seguro desemprego com o SISOBI (sistema de controle 
de óbitos) e com o CAGED (registra reemprego), o que evita pagamentos do 
benefício sem amparo legal.”. 

Como mudança nesse cenário, a unidade cita a instituição do Comitê de Gestão 
de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério da Economia – CRTCI pela 
Portaria ME nº 123/ 2019. As unidades que executam ações do FAT têm assento neste 
Comitê. Outro elemento apresentado foi a instituição da Política de Gestão de Riscos do 
Ministério da Economia pela Resolução CRTCI nº 2/ 2019. 
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Por meio da Resolução CRTCI nº 2, foi estabelecido que a responsabilidade de 
patrocinar, estruturar e efetivar a gestão de riscos é do dirigente máximo de cada Órgão 
e Entidade vinculadas, nos seguintes termos: 

“Art. 9º Os Órgãos e Entidades executarão suas políticas setoriais, normas e 
métodos de gestão de riscos buscando gradual convergência com os princípios, 
diretrizes, objetivos e responsabilidades desta Resolução.”. 

Já a Resolução CRTCI nº 7/2019 estabeleceu que os órgãos e entidades 
integrantes do CRTCI deverão aplicar o ciclo de gerenciamento de riscos a objetos 
prioritários selecionados, tais como processos e projetos, demonstrando os critérios 
determinantes para a escolha. Além disso, consta dessa norma, a apresentação de 
relatos formais sobre a operacionalização do ciclo de gerenciamento de riscos. Estes 
itens deverão ser apresentar conforme o seguinte cronograma previsto na norma: 

I - Em nov. 2019: apresentação dos objetos prioritários selecionados e dos 
critérios determinantes para a escolha, por cada órgão ou entidade; e 

II - Em jun. 2020 e nov. 2020: relatos formais sobre a operacionalização do ciclo 
de gerenciamento de riscos, em formato a ser definido pela Secretaria Executiva 
do CRTCI. 

A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego apresentou como projetos 
prioritários o “contrato de impactos social” e “ política de fundo a fundo”; a Secretaria 
do Trabalho apresentou o “processo de registro sindical” e a “solicitação de seguro-
desemprego trabalhador via web”; e o Departamento de Gestão de Fundos apresentou 
como prioridade a materialização do projeto a implementação do SIGFAT (Sistema de 
Gestão Financeira do FAT). 

Verificou-se, entretanto, a partir da documentação apresentada pela unidade, 
diversas fragilidades em relação ao processo em curso, podendo ser listadas as 
seguintes: 

• ausência de participação do CODEFAT no processo; 

• incoerência no critério de seleção dos objetos prioritários de risco; 

• o processo de gestão de riscos é realizado sob a ótica do ME, e de suas 
Secretarias, desconsiderando a visão sob o ponto de vista dos objetivos das políticas 
públicas do FAT;  

• reduzida coordenação e interação das secretarias finalísticas do 
Ministério da Economia envolvidas na operacionalização de políticas públicas e/ou na 
gestão financeira do FAT; e 

• atraso no cronograma definido na Resolução CRTCI nº 7/2019. 

O processo de gestão de riscos do Ministério da Economia, conforme 
apresentado, está ainda em fase inicial. Verificou-se que as secretarias responsáveis pela 
gestão de políticas públicas financiadas com recursos do FAT estão participando do 
processo, no entanto, não se observou a participação do CODEFAT.  

Conforme o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, IBGC 
2015, compete ao conselho aprovar políticas específicas para o estabelecimento dos 
limites aceitáveis para a exposição da organização a esses riscos e, em conjunto com a 
Diretoria, desenvolver uma agenda de discussão de riscos estratégicos, conduzida 
rigorosamente ao longo de todo ano. 
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A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 estabelece em seu artigo 
19 que: “O dirigente máximo da organização é o principal responsável pelo 
estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de gerenciamento de 
riscos, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o 
aperfeiçoamento dos controles internos da gestão”. 

O FAT, em que pese realizar a operacionalização das suas políticas por meio de 
agentes operadores e gestão compartilhada com Secretarias do Ministério da Economia, 
deve possuir uma política de riscos específica que se adapte à política de gestão de riscos 
do ME, conforme prevê o artigo 9° da Resolução CRTCI nº 2, ou, no mínimo, participar 
do processo de gestão de riscos em curso no âmbito deste ministério. 

Ao questionar a unidade sobre os critérios de seleção dos objetos prioritários de 
risco, constatou-se que não há metodologia para identificação desses objetos. Ao serem 
questionadas, as Secretarias não apresentaram metodologia, mas apenas justificativas 
para seleção dos itens, que são incoerentes ao se considerar o FAT como um todo. 
Inicialmente, a Coordenação – Geral de Colegiados informou que o critério geral foi a 
materialidade. No entanto, se verificou que cada unidade selecionou os riscos com base 
em critério próprio, sem, no entanto, apresentar uma metodologia para seleção. 

A seleção dos itens, portanto, representa a visão isolada de cada Secretaria. Em 
muitas situações, entretanto, os riscos existentes nas Secretarias podem não coincidir 
com o os riscos sob o ponto de vista do fundo, até porque essas secretarias gerem outras 
políticas públicas.  Dessa forma, não há uma metodologia de seleção integrada que 
resulte na seleção de itens considerando o FAT como um todo.  

Esse formato resultou em seleção de itens com baixa materialidade “contrato de 
impactos social”, “política de fundo a fundo”; e “processo de registro sindical” em 
detrimento de riscos com alto risco e materialidade, a exemplo do Abono Salarial. A 
criticidade pode ser até um critério de seleção, no entanto, deve haver metodologia que 
deixe claro os critérios, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Como se trata de um 
fundo, essa metodologia deve ser integrada, e não realizada de maneira isolada sem a 
participação e coordenação da alta administração do FAT.  

Assim, por meio do processo de seleção dos objetos prioritários de risco, verifica-
se que o processo de gestão de riscos é realizado pela ótica de riscos do Ministério da 
Economia, desconsiderando as peculiaridades do FAT. 

Por fim, verifica-se que o próprio processo em curso não cumpriu o cronograma 
proposto na Resolução CRTCI nº 7/2019, que previa para junho de 2020 os relatos 
formais sobre a operacionalização do ciclo de gerenciamento de riscos, mas a 
documentação não foi apresentada. 

 

Fragilidades no processo de identificação, análise, tratamento e monitoramento de 
riscos relativos às políticas financiadas com recursos do FAT.  
 

No que se refere à gestão de riscos, a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 
01/2016, prevê os seguintes tópicos. 

• objetivos da gestão de riscos; 

• política de gestão de riscos; 

• estrutura do modelo de gestão de riscos; e 
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• definição de responsabilidades. 

Como tratado no item anterior, o FAT não dispõe de uma política de gestão de 
riscos e nem há definição dos objetivos organizacionais e de gestão de riscos, como 
previsto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016.  

Do mesmo modo, a unidade não dispõe de uma estrutura e nem há definição de 
responsabilidades, como tratado a seguir. 

No que se refere à estrutura de gestão de riscos a Instrução Normativa Conjunta 
MP/CGU nº 01/2016, prevê os seguintes elementos: ambiente interno; fixação de 
objetivos; identificação de eventos; avaliação de riscos; resposta a riscos; atividades de 
controle interno; informação e comunicação; e monitoramento. 

Ao ser questionada sobre o item estrutura de gestão de riscos a unidade 
apresentou a seguinte resposta: 

“O gerenciamento de riscos é assunto em discussão recente dentro do Ministério 
da Economia, cujas discussões e disseminação de práticas estão sendo 
estruturados no âmbito do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle 
e Integridade do Ministério – CRTCI. Embora tanto o Conselho como as áreas que 
participam da gestão do FAT mapeiem, considerem e monitorem variáveis que 
ofereçam ameaça aos processos e ao desempenho do Fundo, essa prática não é 
realizada de uma forma estruturada, conforme as técnicas mais modernas para 
tratamento do tema. É esperado que o CRTCI promova a cultura e os 
treinamentos necessários para que o tema riscos passe a ser explorado e 
evidenciado em relatórios segundo as práticas mais modernas por gestores e 
servidores.” 

Portanto, conclui-se que há iniciativas pontuais, como a que ocorre no âmbito 
do Seguro Desemprego e na gestão dos investimentos no Extramercado. No entanto, 
não foi ainda implementada uma estrutura de gestão de riscos como previsto na 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016.  

A ausência de política de gestão de riscos e da efetivação do processo de gestão 
de riscos com base na implementação de uma estrutura formal resulta na ausência de 
identificação, análise, tratamento e monitoramento de riscos relevantes. A principal 
consequência dessa fragilidade é a ausência de informações relevantes levadas ao 
conhecimento da alta administração que podem impactar na gestão das políticas 
públicas.  

De acordo com Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, IBGC 2015, os 
negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, financeira, 
regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental. Por sua vez a 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 prevê, entre outras possíveis, as 
seguintes tipologias: riscos operacionais; riscos de imagem; riscos legais.   

Os riscos a que a organização está sujeita devem ser gerenciados para subsidiar 
a tomada de decisões pelos administradores. Os controles internos são os instrumentos 
ou práticas implementadas com o objetivo de tratar os riscos que podem impactar o 
atingimento dos objetivos organizacionais. Os controles são implementados, portanto, 
em resposta aos riscos. Caso não haja um adequado gerenciamento de riscos, isso pode 
comprometer o melhor dimensionamento da implementação dos controles em áreas 
críticas. Por outro lado, em áreas menos críticas, pode haver um superdimensionamento 
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desses controles, ou seja, seu custo pode ser maior que os benefícios esperados. 
Portanto, há necessidade de que o Conselho pondere a implementação dos controles 
frente aos riscos organizacionais. Por isso a importância do gerenciamento de riscos nas 
organizações. 

Conforme tratado em outros tópicos, foram evidenciados, pela equipe de 
auditoria, alguns riscos que podem impactar nos objetivos do FAT, entre os quais: 

• fragilidades nos controles internos relativos à gestão do Abono Salarial 
(item 2.2.2); 

• ausência de mapeamento de ações judiciais contra o FAT (item 2.2.1); 

• evidenciação inadequada das Demonstrações Contábeis (todos os 
subitens do item 2.2, fragilidades nos controles internos, implicam em risco de 
distorções nas informações contábeis); e 

• fragilidades na gestão financeira do FAT (item 2.2.3);  

Esses riscos podem não estar sendo levados ao conhecimento alta 
administração, como se verificou pela ausência de discussões sobre gestão de riscos nas 
reuniões do CODEFAT.  

Essas informações, por seu caráter técnico, devem ser fornecidas por áreas de 
gestão. Nesse sentido, conforme o IBGC 2015, a diretoria, além da identificação de 
riscos, deve ser capaz de aferir a probabilidade de ocorrência e a exposição consolidada 
a riscos, incluindo os aspectos intangíveis. Cabe também às áreas técnicas implementar 
medidas para prevenção ou mitigação dos principais riscos a que a organização está 
sujeita.  

Acerca dos resultados dos testes, o Departamento de Gestão de Fundos do 
Ministério da Economia manifestou-se reconhecendo a existência de “espaço para 
melhorias, especialmente no que se refere à estruturação de um processo sistematizado 
para a gestão de riscos no âmbito de rotinas específicas do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador”. Destacou, ainda, que o contexto de fusão de diversos ministérios no 
Ministério da Economia afetou a implementação de gestão de riscos, havendo níveis de 
maturidade distintos e iniciais na pasta.  

Por outro lado, apresentou seu ponto de vista no que se refere ao papel exercido 
pelo CODEFAT, e, de modo mais amplo, aos demais conselhos dos fundos federais, 
destacando a “importância de se compreender bem o modelo de gestão compartilhada 
sob o qual funciona o Fundo de modo a direcionar corretamente as recomendações dos 
achados de auditoria” e as limitações existentes. 

Acerca do papel do CODEFAT, o entendimento da equipe de auditoria converge 
com o do Departamento no que se refere ao papel de instância de governança do 
Conselho. 

Tal fato, portanto, significa que não se espera do Conselho o exercício de atos de 
gestão e implementação das políticas públicas a cargo do FAT. Isso porque, conforme 
prevê o Manual de Governança Pública do TCU, as instâncias de governança relacionam-
se com processos de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de 
decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas.  
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Espera-se do CODEFAT, considerando que atue exercendo, entre outras 
competências formalmente estabelecidas, as seguintes funções11: 

• definir o direcionamento estratégico; 

• supervisionar a gestão;  

• envolver as partes interessadas;  

• gerenciar riscos estratégicos; e 

• promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a 
transparência 

 

À gestão do FAT, exercida pelas Secretaria Especial da Fazenda; Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; e Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, espera-se a implementação de programas; a garantia de 
conformidade com as regulamentações; o reporte do progresso de ações; a garantia da 
eficiência administrativa; e a manutenção da comunicação com as partes interessadas. 

O que se verifica atualmente, entretanto, é que na temática gestão de riscos, a 
atuação do Conselho é incipiente, enquanto o seu papel de comunicação, de análise e 
avaliação; de liderança, de tomada de decisão e direção; de controle, de monitoramento 
e de prestação de contas exige maior protagonismo. 

Sendo assim, cabe ao conselho deliberativo propor uma agenda de discussão e 
as diretrizes sobre a gestão de riscos, como a definição da estratégia organizacional e a 
política de gestão de riscos da unidade. Por outro lado, cabe às áreas executivas o 
fornecimento de informações relevantes para o processo decisório e a implementação 
da gestão de riscos e dos controles a serem estabelecidos como respostas aos riscos. 

 

 

 

2.2 Fragilidades nos Controles Internos 

 

O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer 
informação para fins de prestação de contas, responsabilização (accountability) e 
tomada de decisão.  

Nesse sentido, conforme dispõe a NBC TSP – Estrutura Conceitual, existem 
características qualitativas da informação incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito 
Geral das Entidades do Setor Público (RCPG) que tornam a informação útil para os 
usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. 

Entre as características existentes, destaca-se a representação fidedigna que 
estabelece que: 

 “para ser útil como informação contábil, a informação deve 
corresponder à representação fidedigna dos fenômenos 
econômicos e outros que se pretenda representar. A 

 
11 Funções da governança elencadas no Referencial Básico de Governança  - Aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública (TCU, 2014). 
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representação fidedigna é alcançada quando a representação do 
fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. “  

 

Os controles internos relacionados às demonstrações contábeis atuam no 
sentido de prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas 
demonstrações contábeis. 

Nos tópicos seguintes serão detalhadas as fragilidades de controle interno 
identificadas que podem impactar no processo de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação das informações contábeis. 

 

2.2.1 Fragilidades nos controles internos relativos ao reconhecimento, mensuração e 
evidenciação das despesas com Seguro Desemprego. 

 

O regime de competência é obrigatório no setor público. Esse regime de 
contabilização está previsto no inciso II, art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 
reproduzido a seguir: 

 

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime 
de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos 
financeiros pelo regime de caixa” 
 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8 ª edição: 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público, assim como qualquer outro ramo da 
ciência contábil, obedece aos princípios de contabilidade. Dessa forma, aplica-se 
o regime da competência em sua integralidade, ou seja, os efeitos das transações 
e outros eventos sobre o patrimônio são reconhecidos quando ocorrem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 

 

Alinhado ao citado dispositivo legal da LRF, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, e as disposições do 
MCASP, destacam a necessidade do reconhecimento das despesas em obediência ao 
regime contábil da competência, evidenciando as obrigações no passivo conforme a 
ocorrência do fato gerador.  

A partir de entrevistas realizadas com os gestores, análise das solicitações de 
auditoria encaminhadas, foi possível avaliar o fluxo operacional do Seguro Desemprego. 
Em resumo, após a ocorrência do desemprego involuntário, os trabalhadores realizam 
as solicitações para recebimento de parcelas do Seguro Desemprego. O Ministério da 
Economia então, com a operacionalização realizada pela DATAPREV, adota controles 
internos para validar as solicitações frente aos critérios legais e operacionais 
estabelecidos. Após aprovados, os benefícios passam para a etapa de reconhecimento 
das despesas. 

Os testes realizados tiveram por escopo a avaliação do desenho e efetividade dos 
controles implementados. No que se refere a fases de constituição das despesas, 
verificou-se fragilidades nos controles estabelecidos para reconhecimento, mensuração 
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e evidenciação das despesas do Seguro Desemprego. As fragilidades apontadas resultam 
no descumprimento do regime de competência que prevê o reconhecimento das 
receitas e despesas em função da ocorrência do fato gerador. 

 

Em resumo, foram verificadas as seguintes situações: 

• Ausência de reconhecimento de passivos referente a parcelas vincendas do 

Seguro Desemprego; 

• Ausência de provisionamento referente às despesas com recursos 

administrativos; e  

• Ausência de provisionamento referente às despesas com sentenças judiciais. 

 

Como critérios de referência foram considerados: 

• Inciso II, art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;  

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição; e 

• Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Estrutura 

Conceitual – NBC TSP EC.  

 

As principais causas das situações encontradas são: 

• Ausência de controles internos contábeis suficientes para reconhecimento 
das despesas do Seguro Desemprego em função do fato gerador; e 

• Fragilidades na supervisão exercida pela Setorial Contábil.  
 

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

Ausência de reconhecimento de passivos referente a parcelas vincendas do Seguro 
Desemprego.  
 

A sistemática atual estabelecida para reconhecimento das despesas, e do 
respectivo passivo, do Seguro Desemprego não é realizada com base no fato gerador da 
obrigação, conforme prevê o regime da competência. 

Em relação às despesas de seguro desemprego, os benefícios são concedidos 
após sistemática de verificações informatizadas, resultando em parcelas a serem 
disponibilizadas pelo ME à Caixa Econômica Federal, para que esta efetue o pagamento 
aos beneficiários. 

O processo de validação das solicitações resulta nos lotes de pagamentos 
semanais. Esses lotes de pagamentos são extraídos do Sistema Base de Gestão do 
Seguro Desemprego pela Coordenação – Geral de Gestão de Benefícios. Os lotes se 
referem às parcelas aprovadas, após processo de validação. Após a extração dessas 
informações, é encaminhado processo com os lotes para a Coordenação Geral 
Financeira – CGFIN, que realiza a contabilização.  
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Nesse sentido, os testes realizados identificaram que o reconhecimento da 
despesa patrimonial, Variação Patrimonial Diminutiva, ocorre com base nos valores a 
pagar dos lotes de pagamento, desconsiderando o fato gerador da despesa. Assim, 
constata-se que tal procedimento não se adequa ao princípio da competência para as 
despesas do Seguro Desemprego. 

A NBC TSP Estrutura Conceitual – NBC TSP EC apresenta a seguinte definição de 
passivo, no item 5.5.1: 

  

“Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção 
deva resultar na saída de recursos da entidade.”. 
 

Sobre a definição de passivo, entende-se que o termo “obrigação presente”, a 
qual é ocasionada por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) 
ou por obrigação que não possa ser evitada pela entidade, mesmo que não decorra de 
imposição legal. No caso do Seguro Desemprego, a obrigação presente decorre de 
dispositivo constitucional, conforme previsto no inciso II, Art. 7º da Constituição Federal 
– CF/88, reproduzido a seguir: 

 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;” 

 

Ainda em relação aos conceitos da NBC TSP EC, a norma indica, no item 1.13, que 
“quando for definido que a obrigação é exigível por força de lei, não há dúvida que a 
entidade não tem realisticamente alternativa alguma para evitar a obrigação e que, 
consequentemente, o passivo existe.”. 

 

Conforme as regras previstas, o empregado com carteira assinada, que cumprir 
os requisitos previstos na legislação (a exemplo 12de não estar em gozo de benefício 
previdenciário e de prestação continuada; não possuir renda própria; não estar em gozo 
de Seguro Desemprego) faz jus ao Seguro Desemprego, na modalidade trabalhador 
formal, no caso de desemprego involuntário que se caracteriza pela demissão sem justa 
causa.  

O Seguro Desemprego concedido na modalidade trabalhador formal é a principal 
modalidade em termos de valores, mas o programa conta também com as modalidades 
pescador artesanal, trabalhador resgatado e bolsa qualificação. Do mesmo modo, as 
despesas nas demais modalidades devem ser reconhecidas a partir de seus respectivos 
fatos geradores, independentemente do pagamento.  

No entanto, na sistemática atual, como as despesas são reconhecidas com base 
no valor dos lotes de parcelas semanais, há parcelas já compromissadas não 
reconhecidas como despesa. Como não há controle do montante das parcelas já 

 
12 A Lei 7.998/1990, em seu art. 3º, define requisitos a serem considerados para concessão do Seguro 
Desemprego. 
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aprovadas e pendentes de pagamento, é possível concluir que o passivo do Seguro 
Desemprego está subavaliado no valor dessas parcelas já aprovadas. 

Conforme previsto no MCASP, um passivo deve ser reconhecido quando: 

 

a. Satisfizer a definição de passivo; e 
b. Puder ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, 
levando em consideração as restrições sobre a informação contábil. 
 

Como se pode observar, para o reconhecimento, o primeiro passo é satisfazer a 
definição. Conforme já discutido, os valores de solicitações de Seguro Desemprego já 
aprovadas, constantes dos lotes de pagamento, constituem obrigações para o fundo. 
Neste conceito se enquadram as parcelas vincendas.  

Quanto ao segundo quesito para reconhecimento, a mensuração, a unidade, em 
manifestação quanto ao fato apresentado, informou que é possível, a partir de 
informações do Sistema Base de Gestão do Seguro Desemprego, obter o valor a ser 
contabilizado com base no regime de competência, ou seja, a partir do surgimento da 
obrigação para o fundo e do direito a receber pelo beneficiário.  

Portanto, os testes realizados evidenciaram que controles internos existentes 
não permitem segregar as informações dos lotes de pagamento com base nos períodos 
dos respectivos fatos geradores das despesas e, em consequência, não permitem o 
reconhecimento de passivos relacionados a parcelas vincendas do seguro desemprego 
já concedido, tampouco das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) correspondentes. 
No entanto, a unidade se manifestou no sentido de que realizará estudo com vistas a 
ajustar as Demonstrações Contábeis para o exercício de 2020. 

 

Ausência de provisionamento referente às despesas com recursos administrativos. 
 

Conforme já discutido, os pagamentos são concedidos após sistemática de 
verificações informatizadas. No entanto, a solicitação pode ser negada, quando os 
requisitos estabelecidos para concessão não são atendidos. Nesses casos, há previsão 
para o trabalhador entrar com recurso administrativo para que a negativa administrativa 
seja revista. 

A partir das informações apresentadas pela unidade, verificou-se um percentual 
alto de deferimento de recursos administrativos, superior a 70% no triênio, que resultou 
em desembolsos financeiros para o FAT, conforme detalhado na tabela a seguir. 

 
Tabela 3 – Recursos administrativos do Seguro Desemprego nos 3 últimos exercícios. 
 
            

Exercício Quantidade de recursos (a)  Valor Parcelas Pagas (b)  Valor por Recurso (b/a) 

2017 253.650   1.257.312.071,41    4.956,88  

2018 213.043   1.090.593.431,73    5.119,12  

2019 306.934   1.610.821.850,94    5.248,10  

Média 257.876   1.319.575.784,69   5.108,04 

Fonte: informado pela unidade a partir de dados do Sistema Base de Gestão do Seguro Desemprego  
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Conforme se verifica da tabela, no último triênio o valor médio de pagamentos 
com recursos administrativos foi de R$ 1,3 bilhão e no último exercício esse gasto foi 
superior a R$ 1,6 bilhão.  

Como se trata de recursos administrativos, é possível que parte dos pagamentos 
tenham como competência exercícios anteriores. No entanto, da forma como ocorre 
atualmente o processo de reconhecimento das despesas do Seguro Desemprego, por 
meio de lotes, não há verificação quanto ao período de competência dos pagamentos, 
conforme pode ser observado pela manifestação da unidade: 

 

Como pode ser verificado na explicação acima sobre o procedimento de lote, 
informamos que ele não possui informações específicas sobre parcelas, mas 
apenas os valores totais gerados para pagamento. Os microdados, ou seja, os 
dados de cada pagamento em si, são transmitidos da Dataprev para o agente 
pagador Caixa, que é quem faz o pagamento. Portanto, por meio do 
procedimento de lote realizado por esta Coordenação, não é possível verificar os 
tipos de pagamentos específicos feitos, nem a que período se referem. 

 

Desse modo, fica evidenciado que os pagamentos decorrentes de recursos 
administrativos possuem valor relevante e não há controles implementados que 
permitam o reconhecimento das despesas com base no período de competência do fato 
gerador. 

De acordo com o MCASP: 

 Provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos 
pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos 
capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que 
possuem prazo ou valor incerto (grifo nosso) 

Conforme a definição apresentada, as provisões são um tipo específico de 
passivo, mas não se confundem com os demais, visto que há incerteza quanto ao prazo 
ou o valor dos desembolsos futuros.  

O MCASP, traz as os seguintes requisitos para reconhecer uma provisão:  

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 
resultado de evento passado; 

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Os recursos administrativos constituem uma obrigação presente da unidade, 
mesmo que não formalizada.  

Quanto ao segundo requisito, probabilidade de ocorrência, o MCASP prevê que 
uma saída de recursos é considerada como provável se a probabilidade de o evento 
ocorrer for maior que a de não ocorrer. No caso dos recursos administrativos, com base 
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nos dados apresentados, verifica-se que a probabilidade do desembolso ocorrer é maior 
do que 70%, ou seja, é esperado que ocorra o desembolso. 

Quanto ao terceiro requisito, estimativa confiável, pelos dados apresentados 
pela unidade, há registros organizados de pagamento que possibilitam levantar uma 
série histórica dos valores a título de recursos administrativos. Verifica-se também que, 
a partir dessa série histórica, é possível estimar o valor a ser pago no futuro, por meio 
do percentual histórico de deferimento, que se manteve relativamente constante nos 
últimos exercícios. 

 

Ausência de provisionamento referente às despesas com sentenças judiciais. 
 

A partir das informações apresentadas pela unidade, verificou-se que, a exemplo 
das demandas judiciais, não há controles estabelecidos para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação de passivos relativos às despesas decorrentes de sentenças 
judiciais, em que pese o valor elevado dos pagamentos nos últimos 3 exercícios, 
conforme de verifica da tabela 2 a seguir: 

 
Tabela 4 – Sentenças judiciais contra o Seguro Desemprego nos 3 últimos exercícios. 
            

Exercício Número de sentenças (a) Valor Parcelas Pagas (b) Valor por Sentença (b/a) 

2017 408.518 1.915.032.507,33 4.687,76 

2018 316.036 1.513.519.431,32 4.789,07 

2019 276.412 1.357.608.121,85 4.911,54 

média 333.655 1.595.386.686,83 4.781,54 

Fonte: informado pela unidade a partir de dados do Sistema Base de Gestão do Seguro Desemprego 
 

Os dados apresentados na tabela 2 demonstram a relevância e recorrência dos 
pagamentos com sentenças judiciais, que em média ultrapassaram 1,5 bilhão no triênio. 
No entanto, conforme detalhado a seguir, o registro não é realizado conforme o regime 
de competência. 

A contabilização, conforme manifestação da unidade, ocorre apenas no 
momento do pagamento, nos lotes de parcelas do Seguro Desemprego, porém sem 
especificar o montante que se refere às sentenças judiciais.  

Além de não haver especificação da natureza dessas despesas, não há 
apropriação com base no período do fato gerador das obrigações. Por exemplo, se o 
trabalhador apresenta alguma ação judicial em 2019, solicitando pagamento, não 
necessariamente o fato gerador ocorreu neste ano. Na verdade, como, geralmente, o 
processo judicial é moroso o mais provável é que o fato gerador tenha ocorrido em 
exercícios anteriores. Vamos supor, neste exemplo, que a demissão tenha ocorrido em 
2015 e o trabalhador ingressou com uma ação judicial neste ano. Neste caso, não seria 
possível ainda registrar um passivo em função de incerteza sobre a existência da 
obrigação. No entanto, vamos supor que o departamento jurídico considere essa ação 
como uma perda provável para o FAT (probabilidade maior que 50%). Neste caso, 
haveria segurança razoável para se concluir que haverá um desembolso futuro, restando 
dúvida sobre o montante a ser pago e quando será pago. Em situações como essa, o 
passivo deve ser provisionado, desde que haja uma estimativa de mensuração razoável. 
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Assim, conforme o regime de competência, uma das possibilidades seria, por 
meio de sistema de controle, identificar as ações judiciais contra o FAT e estimar a 
probabilidade de perda nessas ações. Nos casos em que se considere que a ação irá 
gerar uma provável saída de recursos, deveria ser estimado o montante a pagar, 
permitindo a contabilização dessa obrigação. Outra possibilidade seria estimar o 
montante das obrigações com sentenças judiciais a partir de dados históricos, a exemplo 
de média móvel ou algum modelo estatístico de previsão. Qualquer dessas 
possibilidades atende ao que prevê o regime de competência, que é a contabilização a 
partir do fato gerador e não apenas no momento do pagamento (regime de caixa).  

Portanto, do mesmo modo que ocorre em relação aos pagamentos de recursos 
administrativos, no caso dos pagamentos de sentenças judiciais há elementos 
suficientes que permitem o provisionamento de despesas com sentenças judiciais pois: 
a) sentenças judiciais classificadas como possíveis desembolsos de recursos 
caracterizam obrigações presentes sob o ponto de vista do regime de competência; b) 
há provável saída de recursos para liquidar obrigações com sentenças judiciais, haja vista 
os pagamentos ocorridos nos exercícios anteriores; e c) é possível estimar, de forma 
confiável, o valor da obrigação, pois, há base de dados disponível. 

A ausência de controles que permitam a identificação e o provisionamento das 
despesas com sentenças administrativas e judiciais poderá implicar em distorção nas 
Demonstrações Contábeis do Fundo, visto que o montante do passivo pode estar 
subavaliado, o que resulta em uma visão limitada do patrimônio do Fundo. 

Em relação aos fatos apresentados referentes às fragilidades no processo de 
reconhecimento, mensuração e evidenciação das Despesas do Seguro Desemprego; a 
unidade apresentou manifestação da área técnica, responsável pela gestão operacional 
do Seguro Desemprego, e da Diretoria de Finanças e Contabilidade, responsável pela 
supervisão dos procedimentos contábeis e pela elaboração das Demonstrações 
Contábeis do fundo.  

Em síntese, a manifestação da área técnica é no sentido de que o atual 
procedimento de contabilização, no qual a documentação de suporte para os 
lançamentos contábeis advém dos lotes de pagamentos, “não tem a pretensão ou as 
informações necessárias para subsistir o registro de passivo contábil”. O objetivo deste 
procedimento é “subsidiar a CGFIN em relação aos valores a serem descentralizados à 
Caixa paga pagamento do Seguro-Desemprego”, o que resulta, portanto, na 
contabilização pelo regime de caixa, conforme apontado neste Relatório.  

Foi informado ainda que o sistema Base de Gestão do Seguro Desemprego possui 
informações que permitiriam a estimativa das parcelas vincendas e das provisões 
judiciais e administrativas, de modo a subsidiar a mensuração das despesas do Seguro 
Desemprego conforme o regime de competência. 

Do mesmo modo, a Diretoria de Finanças e Contabilidade reconhece que há 
fragilidades no atual processo de reconhecimento das despesas com base no regime de 
competência. Para aprimorar o processo de contabilização, conforme informado por 
essa diretoria, será elaborado um “plano de providências” com a participação das 
Secretarias envolvidas, visando mapear o processo de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação das despesas do Seguro Desemprego, que irá incluir as parcelas vincendas, 
as provisões administrativas e judiciais.  
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2.2.2 Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do Abono Salarial 
 

Foi avaliado o processo de identificação de beneficiários do Abono Salarial, etapa 
que visa aferir, com base nos critérios estabelecidos, os trabalhadores que possuem 
direito a receber o benefício. 

A Lei nº 7.998/90, atualizada com base em legislações posteriores, regulamentou 
este benefício, prevendo, em seu artigo 9º, os requisitos para recebimento. Para ter 
direito, o trabalhador precisa: 

• Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; 

• Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o 
ano-base; 

• Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, no ano-base 
considerado para apuração; e 

• Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

O processo de identificação dos beneficiários do Abono Salarial 13é diferente do 
processo de solicitação de benefícios no Seguro Desemprego. No caso do Seguro 
Desemprego, o processo se inicia a partir de solicitação do beneficiário. No caso do 
Abono Salarial, não ocorre solicitação do trabalhador, o próprio governo, por meio da 
base de dados da RAIS, realiza o processo de identificação dos beneficiários frente aos 
critérios previstos na Lei nº 7.998/90. 

Os agentes operadores CAIXA e Banco do Brasil são os responsáveis pela 
operacionalização do processo de identificação e de pagamento aos beneficiários do 
Abono. Para a identificação, os operadores recebem a RAIS do Ministério da Economia 
e selecionam os beneficiários, conforme as regras do programa. 

O Ministério da Economia, portanto, é o responsável pela gestão do processo 
identificação de beneficiários, que é a avaliação de quais os trabalhadores têm direito 
ao recebimento do Abono Salarial no período frente aos requisitos definidos na 
legislação. Um dos riscos existentes nesse processo é a identificação de trabalhadores 
que não atendem os requisitos e, consequentemente, a apropriação de uma despesa 
indevida.  

O escopo do teste está restrito à avaliação do desenho dos controles 
estabelecidos tanto pelos gestores da política como pelos agentes operadores, a partir 
das informações fornecidas. Não foram realizados testes substantivos para validar as 
informações fornecidas.  

Considerando o escopo descrito, foram verificadas as seguintes fragilidades no 
desenho dos controles avaliados: 

• Ausência de mecanismos de controle interno relativos à supervisão do processo 

de identificação de beneficiários; 

 
13 Conforme resposta à SA 21200022/009, Nota Técnica SEI 30934/2020/ME, está em curso alteração no processo de identificação 
dos beneficiários, que passará a ser executado pela DATAPREV por meio de dados do e-social. No entanto, a unidade informou que 
não houve ainda a conclusão do processo em função dos impactos da COVID – 19, razão pela qual a previsão de implementação 
passou para  o calendário de 2021/2022. 
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• Fragilidades nos controles exercidos pelos agentes operadores; e 

• Risco decorrente da relação contratual com os agentes operadores. 

 

Os critérios de avaliação utilizados foram os seguintes: 

• Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 
Executivo Federal; 

• COSO ICIF, 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission); 

• Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública do Tribunal de Contas da União; 

• Teoria da Agência descrita por Jensen e Meckling (1976); e 

• Procedimentos de Controle executados no âmbito do Seguro Desemprego; 

As principais causas das situações encontradas são: 

• Ausência de mapeamento dos processos da Coordenação – Geral de Gestão 
de Benefícios; 

• Ausência de gestão de riscos; 

• Fragilidades na supervisão das atividades exercidas pelos agentes operadores 
e da respectiva gestão contratual; e 

• Ausência de sistemas de gestão, bem como de acesso aos sistemas 
operacionais geridos pelos agentes operadores. 
 

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

Ausência de mecanismos de controle interno relativos à supervisão do processo de 
identificação de beneficiários. 

 

O COSO ICIF2013, prevê cinco componentes da estrutura de controles internos: 
ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 
comunicação e atividades de monitoramento. 

Esses componentes são especificados com 17 princípios, que representam os 
conceitos fundamentais associados a cada componente. Para essa avaliação em 
específico foi considerado o componente “atividades de controle”, que possui os três 
princípios a seguir: 

• A organização seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem 
para mitigar os riscos; 

• A organização seleciona e desenvolve atividades de controle gerais sobre 
tecnologia da informação para suportar a realização dos objetivos; e 

• A organização estabelece atividades de controle por meio de políticas e 
normas que estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam 
em prática essas políticas. 
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Os componentes e princípios do COSO ICIF 2013 mencionados acima também 
constam da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, respectivamente nos 
artigos 11 e 8. 

A IN MP/CGU nº 01/2016, no inciso III do artigo 11, define atividades de controle 
da seguinte forma: 

São atividades materiais e formais, como políticas, procedimentos, técnicas e 
ferramentas, implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o 
alcance de objetivos organizacionais e de políticas públicas. Essas atividades 
podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos de risco) ou detectivas 
(possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos de risco), implementadas 
de forma manual ou automatizada. As atividades de controles internos devem 
ser apropriadas, funcionar consistentemente de acordo com um plano de longo 
prazo, ter custo adequado, se abrangentes, razoáveis e diretamente relacionadas 
aos objetivos de controle. 

A norma supracitada traz ainda exemplos de atividades de controles, entre os 
quais destacamos as seguintes: procedimentos de autorização e aprovação; segregação 
de funções (autorização, execução, registro, controle); verificações; conciliações; 
supervisão. 

Conforme foi verificado a partir de inspeções realizadas no Ministério da 
Economia, as atividades realizadas no âmbito do processo de identificação de 
beneficiários do Abono Salarial estão restritas à aprovação das rotinas executadas pelos 
agentes operadores e à gestão e fiscalização contratual. No entanto, verificou-se que os 
gestores não têm acesso aos sistemas operacionais e não há rotinas de controle para 
respaldar a validação das atividades exercidas, o que implica em alto nível de assimetria 
de informações e risco para os gestores responsáveis pela validação. 

A atividade de controle referente ao processo de identificação de beneficiários 
do Abono Salarial, nesse sentido, é realizada integralmente pelos agentes operadores 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, sem a existência das atividades de controle, 
como as mencionadas no COSO e na IN MP/CGU nº 01/2016. Os “procedimentos de 
autorização e aprovação”, embora existentes, não são efetivos, pois são meramente 
formais e não mitigam os riscos.   

Do mesmo modo, como o controle chave é executado integralmente pelos 
agentes operadores, há ausência de mecanismos de segregação de funções. Essas 
fragilidades apontadas, somadas ao fato de inexistirem rotinas de verificações e 
conciliações, resultam na ausência de mecanismos efetivos de supervisão, implicando 
em riscos. 

 

Fragilidades nos controles exercidos pelos agentes operadores. 

 

Com relação ao controle chave exercido nos agentes operadores, verifica-se 
estar com o desenho do controle em nível maior de estruturação das rotinas, em 
comparação aos estabelecidos pelos gestores, nos termos do framework utilizado, haja 
vista a existência nos agentes operadores de manuais e rotinas internas formalizadas. 
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No entanto, em que pese a materialidade dos recursos envolvidos no Abono 
Salarial14,verificou-se que o processo de identificação de beneficiários carece de 
metodologias mais robustas para cruzamento das bases de dados internas com fontes 
externas.  

A ausência de confronto da base de dados utilizada com outras bases 
governamentais implica em risco de identificação de beneficiários que não atendem aos 
requisitos e, consequentemente, pagamento de despesas indevidas.  Cita-se, a título de 
exemplo, alguns cruzamentos que são realizados15 no âmbito do Seguro Desemprego 
que a unidade pode avaliar implementá-los no Abono Salarial, quando cabível: CPF de 
beneficiários constantes da base do SISOBI; CPF de beneficiários do PIS com renda no 
SIAPE, CPF de beneficiários constante do cadastro de empresário; CPF com renda 
previdenciária. 

Outra fragilidade encontrada é a ausência de mapeamento e estudos de novas 
situações de risco, incluindo fraudes. Essa prática já ocorre, por exemplo, no âmbito do 
Seguro Desemprego. Conforme previsto COSO ICIF 2013, e na IN MP/CGU nº 01/2016, 
os controles internos devem ser preventivos. Essa visão também consta do Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa, conforme se verifica a seguir: 

O sistema de controles internos não deve focar-se exclusivamente em monitorar 

fatos passados, mas também contemplar visão prospectiva na antecipação de 

riscos. A diretoria deve assegurar-se de que o sistema de controles internos 

estimule os órgãos da organização a adotar atitudes preventivas, prospectivas e 

proativas na minimização e antecipação de riscos. 

Desse modo, tomando por referência os procedimentos de controle existentes 
no Seguro Desemprego, que são geridos pela mesma Coordenação – Geral, verifica-se 
que há espaço para melhorias na gestão dos controles internos implementados. 

 

Risco decorrente da relação contratual com os agentes operadores.  

 

Outra fragilidade encontrada se dá em função do relacionamento contratual do 
Ministério da Economia com os agentes operadores. Por meio dessa relação são 
delegadas aos agentes operadores atividades de competência do Ministério da 
Economia. Tal relacionamento se enquadra na Teoria da Agência descrita por Jensen e 
Meckling (1976), a qual prevê conflitos de interesse entre o agente delegante (principal) 
e agente delegado (agente): 

 

14 Anualmente são realizados, em média, 22 milhões de pagamentos de abono salarial, com despesas na ordem de R$ 16 Bilhões. 

Figura 1 – Resultados anuais Abono Salarial - 2015 a 2019

Fonte: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda apresentado na 157ª reunião ordinária do CODEFAT, em 
14/05/2020. Observação: Em 2019 esse valor cai aproximadamente pela metade em função dos números de 2019 ainda não estarem 
disponíveis devido ao calendário só encerrar no ano de 2020.  

15 Relatório de Auditoria da CGU n° 201900981 
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We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 
(the principal) engage another person (the agent) to perform some service on 
their behalf which involves delegating some decision making authority to the 
agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good 
reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the 
principal. 

Como ocorre nas relações dessa natureza, os interesses do Principal e Agente 
não necessariamente são coincidentes, e implicam em risco para o principal. Uma das 
maneiras de solucionar os conflitos de agência é por meio de mecanismos de incentivo 
para mitigar os riscos da relação.  

No entanto, no caso em tela, não há monitoramento e nem mecanismos de 
incentivo. Pelo contrário, há desincentivo para que o agente cumpra o mandato 
estabelecido com o principal de forma eficiente, ou seja, realize com a maior diligência 
possível o processo de identificação dos beneficiários, já que os contratos celebrados 
preveem remuneração que varia conforme o número de trabalhadores identificados. 

Na relação proposta, os agentes visam maximizar seus interesses. Conforme 
informado pela unidade16, a tarifa prevista no contrato com a Caixa é de R$ 1,00 (um 
real) e no Banco do Brasil é de R$ 2,07 (dois reais e sete centavos) para cada trabalhador 
identificado. O interesse do Agente, portanto, é maximizar o seu ganho, o que implica 
no maior número possível de beneficiários com o menor custo unitário de identificação.  

Ocorre que o menor custo, aliado à remuneração apenas nos casos em que 
foram identificados trabalhadores para o recebimento do Abono, implica, em tese, em 
menor qualidade ou rigor dos testes realizados. Desse modo, o atual desenho do 
controle estabelecido resulta em maior risco de pagamento de despesas em 
inconformidade aos critérios previstos, em função de ausência de mecanismos de 
monitoramento e/ou de mecanismos adequados de incentivo. 

A unidade concordou com os fatos apontados acerca da gestão do Abono 
Salarial. Como solução, informou que será desenvolvido sistema próprio para realizar o 
processo de identificação de beneficiários. Está previsto com a implementação desse 
sistema o cruzamento de bases de modo a verificar situações como: “óbito, 
aposentadoria, empresa encerrada, conferência de CPF com a base da Receita Federal, 
entre outras”, tendo por referências as atividades do Seguro Desemprego. A unidade 
informou ainda que serão feitos ajustes na relação contratual de modo a mitigar os 
riscos existentes.  Conforme informado, a implementação desse sistema estava prevista 
para 2020/2021, mas foi interrompida em função da Covid – 19.  

 

2.2.3 Fragilidades na gestão financeira do FAT 
 

A gestão financeira do FAT envolve a arrecadação de recursos que são utilizados 
para financiar despesas, sendo as principais com Seguro Desemprego e Abono Salarial. 
Já os recursos transferidos ao BNDES, e os recursos aplicados em Depósitos Especiais, 
são considerados investimentos, visto que há expectativa de recebimento futuro, além 
de gerarem receitas financeiras para o fundo. Conforme as Demonstrações Contábeis 

 
16 Conforme resposta à SA 21200022/003, Nota Técnica SEI 4694/2020/ME 
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do fundo, o montante desses dois investimentos ultrapassa R$ 292 bilhões17, o que 
demonstra grande materialidade. 

No que se refere aos Depósitos Especiais, a gestão operacional da política é 
realizada pela CGEM/ME, por meio do sistema SAEP - Sistema de Acompanhamento da 
Execução do PROGER, restringindo-se aos aspectos físicos e operacionais das operações. 
A gestão financeira das operações é realizada pela CGFIN, que realiza a contabilização 
dos investimentos realizados junto ao FAT Constitucional e Depósitos Especiais no Ativo 
do FAT e as receitas financeiras mensais. 

No que se refere ao FAT Constitucional, não há um sistema para gestão 
operacional como ocorre nos Depósitos Especiais. Conforme informado pela unidade, 
há previsão de utilizar o SAEP para auxiliar na gestão. Com essa alteração a unidade 
passaria a utilizar dados analíticos das operações, mas essa alteração ainda não foi 
implementada. Atualmente, o controle das aplicações no BNDES, decorrentes das 
transferências constitucionais, é realizado na mesma divisão da CGFIN, nos mesmos 
moldes do controle dos Depósitos Especiais. 

O controle dessas operações é realizado por meio de planilhas eletrônicas, a 
partir dos extratos bancários recebidos das instituições financeiras. Trata-se de 
conferência do valor das receitas financeiras a partir dos extratos bancários, ou seja, um 
procedimento de recálculo. Esse procedimento visa subsidiar o registro contábil das 
receitas a serem apropriadas nas Demonstrações Contábeis do FAT. 

A fim de avaliar o desenho do controle e a sua efetividade, foram analisados os 
controles implementados no âmbito da gestão financeira realizada pela CGFIN referente 
aos Depósitos Especiais e FAT Constitucional. O teste de efetividade se deu por meio da 
avaliação do recálculo realizado para as receitas financeiras dessas duas aplicações. O 
principal risco que esses controles visam mitigar é o erro no montante apropriado como 
receitas de juros pelas instituições financeiras federais, que resultaria em subavaliação 
das receitas nas Demonstrações Contábeis do FAT.  

O escopo do teste foi restrito às atividades financeiras, com foco no impacto nas 
Demonstrações Contábeis do fundo. Não houve, portanto, avaliação do impacto da 
política pública junto aos beneficiários, nem quanto aos controles operacionais das 
instituições financeiras e da CGEM/ME.  

Os critérios de avaliação utilizados foram os seguintes: 

• Instrução Normativa Conjunta MP CGU nº 01/ 2016, que dispõe sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 
Executivo Federal; 

• COSO ICIF, 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission); 

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição; 

• Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público – Estrutura 
Conceitual – NBC TSP EC; 

• Acórdão 15.129/2018 - TCU – 1ª Câmara; e 

• Item 1.7.1 do Acordão nº 7045/2019-TCU – 1ª Câmara. 

 

 
17 282 bilhões referentes ao FAT Constitucional (tabela 5, Nota 4, pág. 67 do RG 2019 do FAT) e 10 bilhões referentes aos 
Depósitos Especiais (tabela 7, nota 5, pág. 68 do RG 2019 do FAT). 
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Como resultado da avaliação, concluiu-se que os controles realizados pela CGFIN, 
em que pese serem realizados por planilhas eletrônicas, não permitiram a ocorrência de 
falhas relevantes. 

Os testes consistiram na realização de recálculo para se verificar a conformidade 
e aplicação das taxas de remuneração das operações referentes ao Fat Constitucional e 
Depósitos Especiais (Selic, TLP, TJLP e Cambial). Para isso, foram utilizadas as planilhas 
referentes a janeiro de 2020 e realizado o cotejamento das taxas Selic, TJLP e TLP com 
as taxas divulgadas pelo BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN.  

Posteriormente, verificou-se a aplicação dessas taxas nos montantes de recursos 
devidos ao FAT. Ademais, foram verificadas as consistências das taxas de câmbio 
utilizadas pela CGFIN e BNDES nas operações de Fat Cambial.   

A partir da avaliação realizada, não foram encontradas inconsistências 
relevantes nos cálculos realizados, apesar do risco existente. No entanto, o processo 
apresenta fragilidades, decorrentes dos controles estabelecidos, sobretudo pela 
ausência de automatização do processo, que deveria ser realizado com apoio de sistema 
informatizado, o que resultaria em ganhos de eficiência para o processo e diminuição 
do risco residual.  

Os resultados das avaliações serão tratados na sequência, relatando-se as 
fragilidades existentes e o atraso no processo de construção do SIGFAT – sistema em 
desenvolvimento para melhoria da gestão dos programas, conforme os seguintes 
tópicos: 

 

• Fragilidades na gestão Financeira do FAT; e 

• Atrasos no cronograma de implementação do SIGFAT. 

 

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentados 
mais detalhes. 

 

Fragilidades na gestão financeira realizada no âmbito da CGFIN. 

 

Em que pese os exames realizados não demonstrarem a materialização do risco 
existente, foram detectadas fragilidades. O critério de referência utilizado foi o COSO 
ICIF, framework de controle interno amplamente utilizado para avaliação da maturidade 
dos controles internos, e a IN MP/CGU nº 01/2016a qual incorporou essa regra como 
uma norma para o executivo federal, no que se refere a controles internos. 

Acerca dos controles observados na Unidade, a referida IN dispõe sobre 
atividades de controle interno, componente que é implementado pela gestão no intuito 
de diminuir os riscos e assegurar o alcance de objetivos organizacionais e de políticas 
públicas. Contudo, conforme demonstrado nos testes realizados, não se verificaram 
algumas atividades de controle interno relevantes, tais como: procedimentos de 
autorização e aprovação; controles de acesso a recursos e registros. 

Nesse contexto, em relação aos procedimentos de tecnologia da informação, 
observa-se o seguinte princípio na IN MP/CGU nº 01/2016e no COSO ICIF: “adequado 
suporte de tecnologia da informação para apoiar a implementação dos controles 
internos da gestão”. No entanto, conforme verificado, a gestão financeira do FAT é 
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realizada sem o auxílio de um sistema de gestão adequado. Grande parte do trabalho é 
feito por meio de planilhas eletrônicas, que possuem operacionalização complexa e 
baixo nível de segurança da informação. A implementação de um sistema informatizado 
com requisitos de segurança da informação supriria grande parte das fragilidades 
apontadas. 

A ausência de um sistema de gestão implica, ainda, em ineficiência para o 
processo, pois grande parte do trabalho realizado atualmente poderia ser 
automatizado, a exemplo das seguintes atividades: importação de informações no site 
do Banco Central; importação de informações dos extratos bancários das instituições 
financeiras; automatização da conciliação dos saldos das aplicações financeiras e 
respectivas receitas financeiras (recálculo).  

Tais atividades operacionais demandam muito tempo dos servidores, devido à 
complexidade de alguns cálculos e o volume de trabalho. Assim, a automatização do 
processo poderia resultar em ganhos de produtividade e alocação da mão de obra 
disponível em outras atividades a cargo da unidade. 

Outra consequência da ausência de sistema de informação é o elevado nível de 
risco residual do processo. Entre os riscos a que a unidade está exposta, devido à 
ausência de sistema de gestão, podem ser citados: risco de erro de cálculo nas planilhas; 
risco de perda de informações; risco de manipulação de informações pela ausência de 
controle de acesso; etc.  

Além disso, a ausência de sistema de informação traz prejuízos à gestão das 
políticas públicas, a exemplo da ausência de produção de relatórios gerenciais, que 
poderiam fornecer informações úteis para a gestão desses investimentos, tanto acerca 
das finanças, quanto acerca das políticas públicas do FAT.  

Tais fragilidades encontradas não representam elemento novo, tendo sido 
objeto de auditorias anteriores. No Relatório de Auditoria da CGU nº 201601924, a 
equipe de auditoria apresentou diagnóstico semelhante, a partir de avaliação do FAT 
Constitucional. 

A principal causa das fragilidades apontadas, conforme exposto, é a ausência de 
sistema de gestão que ofereça adequado suporte de tecnologia da informação para 
apoiar a implementação dos controles internos do FAT. Dessa maneira, observa-se que 
o diagnóstico das fragilidades da gestão é de conhecimento da unidade (Relatório de 
Auditoria da CGU nº 201601924), que realiza o mapeamento da necessidade da 
implementação de sistema informatizado desde 2002, momento em que se iniciou o 
processo de criação do Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (SIGFAT), inconcluso até os dias atuais, conforme será detalhado no item 
seguinte. 

 
Atrasos no cronograma de implementação do SIGFAT. 

 

A avaliação consiste na análise quanto ao atendimento das determinações do 
TCU constantes do Acórdão nº 15.129/2018 - TCU – 1ª Câmara, que verificou a prestação 
de contas anuais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) relativas ao exercício de 
2015. O acórdão se refere à construção do SIGFAT, sistema a ser utilizado para facilitar 
a gestão financeira a cargo da então CGFAT (atual CGFIN). 



 

42 
 

Em 2002, haja vista as fragilidades encontradas na gestão financeira do FAT, 
entre as quais as expostas no item anterior, foi contratada consultoria pelo então 
Ministério do Trabalho, por meio da qual se concluiu pela necessidade de sistema 
informatizado de gestão de recursos do FAT. O resultado dessa avaliação resultou no 
início de construção do SIGFAT. No entanto, por diversas falhas no processo de 
construção da ferramenta, ocorreram atrasos na implementação da solução, o que 
resultou em apontamentos da CGU e determinações do TCU.  

A corte de contas, haja vista os atrasos, conforme evidenciado pelo Relatório da 
CGU 201601924, por meio do Acórdão nº15.129/2018 - TCU – 1ª Câmara, determinou, 
no item 9.4.1, que fosse apresentado “plano de ação para implementação do Sistema 
de Informações Gerenciais do FAT (Sigfat), nele inscrevendo os prazos e os responsáveis 
associados a cada medida e as justificativas para cada opção que vier a adotar para 
assegurar o prosseguimento do projeto”. 

Visando atender à referida determinação, a unidade apresentou cronograma 
para implementação do sistema SIGFAT, no qual foram previstas três ações: 1) 
mapeamento de processos; 2) mapeamento de competências e 3) desenvolvimento do 
sistema. Essas ações estão divididas em etapas. 

Foi emitido também Acordão nº 7045/2019-TCU – 1ª Câmara, que em seu item 
1.7.1, determinou ao Ministério da Economia - ME a apresentação mensal de 
informações com vistas ao efetivo cumprimento dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acordão nº 
15129/2018-TCU-1ª Câmara. Conforme se verificou em processo disponibilizado à CGU, 
o ME tem respeitado essa determinação, no que se refere ao item 9.4.1 avaliado. 

Entretanto, com base na documentação apresentada pela unidade, constatou-
se descumprimento ao cronograma acordado com o TCU, em função do atraso na 
execução de etapas referentes à ação 2, de mapeamento de competências.  

Conforme previsto no Quadro 1 - Cronograma do Plano de Ação do SIGFAT a ação 
2 se refere ao Mapeamento de Competências para a qual foi prevista a realização de 6 
etapas:   

Quadro 1 – Cronograma de implementação de ações do SIGFAT. 

   Etapas referentes à ação 2 – mapeamento de competências Início Fim 

1) Autorização da autoridade competente para abertura de 
Ordem de Serviço-OS 

abr-20 abr-20 

2) Elaboração de Projeto Executivo; mai-20 jun-20 

3) Capacitação da equipe de mapeamento;   jun-20 jul-20 

4) Levantamento das competências; jul-20 set-20 

5) Inventário de competências;  set-20 out-20 

6) Identificação e análise das lacunas de competências.      out-20 nov-20 

Fonte: Anexo ao OFÍCIO SEI Nº 36720/2019/ME, constante do Processo SEI/ME SEI 12600.105684/2019-
73. 

Conforme evidenciado no Quadro 1, o cronograma pactuado com o TCU previa, 
para mês de setembro de 2020, a finalização das etapas 1, 2, 3, 4 e o início da etapa 5. 
No entanto, não houve cumprimento do cronograma previsto, conforme manifestação 
da própria unidade 18junto ao TCU, reproduzida a seguir: 

 
18 Por meio do Ofício SEI nº 172795, de 16/07/2020 constante do Processo SEI/ME SEI 12600.105684/2019-73 
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A respeito da Ação 2 do Plano de Ação - Mapeamento de Competências, com 
programação de elaboração entre os meses de abril e novembro de 2020, a ser 
desenvolvida pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Secretaria de Gestão 
Corporativa (SGC) do Ministério da Economia, conforme informado por meio do 
OFÍCIO SEI Nº 199085/2020/ME, SEI n° 9871470,  foi realizada a contratação da 
consultoria da Ernst Young para realizar oficinas de mapeamento de 
competências, porém, em face da pandemia do Covid-19, não foi possível 
realizá-las. Até o momento, não houve atualização a respeito do andamento da 
ação pela DGP. Dessa maneira, este Departamento encaminhará ofício 
solicitando informações. (grifo nosso) 

Conclui-se, portanto, que a ação 2 encontra-se em atraso em relação ao 
cronograma pactuado com o TCU. Entre as causas dos atrasos, verificou-se fragilidade 
no processo de comunicação entre o Departamento de Gestão de Fundos e a Diretoria 
de Gestão Estratégica - DGE/SGC/SE/ME, que seria a responsável pela execução da ação. 
Conforme consta do processo analisado, o Departamento de Gestão de Fundos só se 
comunicou com a área técnica em 10/07/2020.  

Os fatos foram apresentados a unidade, que concordou com as fragilidades 
apontadas, inclusive com o atraso no cronograma.  No entanto, houve discordância 
quanto à causa apontada para o atraso no cronograma: “fragilidade no processo de 
comunicação entre o Departamento de Gestão de Fundos e a Diretoria de Gestão 
Estratégica - DGE/SGC/SE/ME”. De fato, talvez a principal causa do atraso seja a 
ausência de um adequado planejamento da contração e gestão dos riscos envolvidos. 
No entanto, como apresentado pela própria manifestação da unidade, a cobrança por 
providências só ocorreu no dia 10/06/2020, por meio do OFÍCIO SEI168193/2020/ME 
(com reiteração 29/09/2020 por meio do OFÍCIO SEI 243524/2020/ME) e a resposta da 
área responsável no dia 04/08/2020, por meio do OFÍCIO SEI 189908/2020/ME. Assim, 
verifica-se que a comunicação entre as áreas ocorreu já no final do prazo previsto para 
implementar as ações previstas no cronograma, conforme evidenciado pelos ofícios 
encaminhados, o que, certamente, contribuiu para o atraso. 

A situação de atrasos é preocupante devido ao histórico 19de implementação do 
SIGFAT, que, em que pese conclusão das etapas prévias ao desenvolvimento do sistema, 
não foi efetivamente disponibilizado até o momento e pode sofrer novas prorrogações 
considerando o contexto de pandemia decorrente da COVID 19.  

 

2.2.4 Evidenciação de transações intragrupo na Demonstração das Variações 
Patrimoniais - DVP, prejudicando o entendimento do resultado do exercício. 
 

A partir de análise das Demonstrações Contábeis do FAT, verificou-se que o 
formato de apresentação das informações contábeis não reflete de modo adequado a 
realidade, podendo distorcer o entendimento quanto às principais transações. A 
situação encontrada pode ser resumida conforme a seguir: 

 

 
19 Conforme evidenciado no Relatório nº 201601924 da CGU, as etapas prévias à contratação do sistema foram concluídas ainda em 
2002, resultando na definição dos  seguintes módulos para o SIGFAT: 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. No entanto, mesmo após esse planejamento, o projeto não foi implementado. 
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• Evidenciação inadequada da Demonstração das Variações Patrimoniais do FAT 

em função de inclusão de movimentações financeiras entre Unidades Gestoras 

do FAT. 

 

Foi identificada a seguinte causa da situação encontrada: 

• Ausência de exclusão de transações intragrupo na DVP. Esses valores, por 

representarem transações financeiras dentro das unidades gestoras do próprio 

FAT, não alteram o Patrimônio Líquido do fundo. No entanto, a inserção desses 

itens na DVP prejudica o entendimento da informação contábil, conforme será 

exposto nesse procedimento. 

 

Como critério de referência foi considerado: 

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição. 

Ao se avaliar a DVP da unidade, verificou-se grande proporção de transferências 
e delegações recebidas/concedidas. A partir da Figura 2 a seguir é possível visualizar 
essa situação.  

Figura 2 – Demonstração das Variações Patrimoniais do FAT - 2019 

 

Fonte: Relatório de Gestão do FAT – 2019 (pág. 53) 

A análise da DVP permite identificar que os itens mais representativos dessa 
Demonstração Contábil são as “transferências e delegações recebidas”, 56,47%, e 
“transferências e delegações concedidas”, 65,34%. 
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Conforme as Notas Explicativas, essa situação decorre do fato de essas 
transferências estarem relacionadas às transações intragrupo: “Transferências e 
Delegações Concedidas estão relacionados majoritariamente às movimentações 
financeiras efetuadas entre UG’s do FAT20” (grifo nosso). Como se trata, em sua maioria, 
de transações entre UG’s integrantes do mesmo grupo, os saldos tendem a se anular 
reciprocamente, não modificando efetivamente o patrimônio líquido. 

Ao se avaliar o balancete do FAT, identifica-se que a conta de VPA 4.5.1.1.2.03.00 
- SUB-REPASSE RECEBIDO, no valor de R$ 61.977.722.644,51, corresponde à 
contrapartida da conta de VPD 3.5.1.1.2.03.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO, de mesmo 
saldo.  

O mesmo ocorre nas contas 3.5.1.2.2.05.00 MOVIMENTACOES DE VARIACAO 
PATRIMONIAL DIMINUTIVA e 4.5.1.2.2.05.00 MOVIMENTACOES DE VARIACAO 
PATRIMONIAL AUMENTATIVA no valor de R$ 13.745.210.221,20. 

 

Ao tratar da conceituação das operações intraorçamentárias, o MCASP traz a 
seguinte  

(...) operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais 
entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e da 
seguridade social (OFSS) do mesmo ente federativo. Por isso, não representam 
novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas 
movimentação de recursos entre seus órgãos. 

Sobre o processo de consolidação das contas o MCASP traz a seguinte regra: 

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos 
das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de 
modo a disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando 
uma visão global do resultado. 

(...)  

Para fins de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, devem ser 
excluídos os seguintes itens, por exemplo: 

a. as participações nas empresas estatais dependentes; 

b. as transações e saldos recíprocos entre as entidades; e 

c. as parcelas dos resultados do exercício, do lucro / prejuízo acumulado e do 
custo dos ativos que corresponderem a resultados ainda não realizados. 

A partir das regras constantes do MCASP para o processo de consolidação das 
Demonstrações Contábeis dos entes federativos, conclui-se, por analogia, que, para a 

 
20 Nota Explicativa número 10, tabela 16, página 75 do Relatório de Gestão 2019 do FAT.  
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elaboração das Demonstrações Contábeis separadas dos órgãos e entidades integrantes 
do setor público, as transações reciprocas também devem ser eliminadas. 

No mesmo sentido, de acordo com MCASP, um dos objetivos da elaboração e 
divulgação da informação contábil é o fornecimento de informações para tomada de 
decisão. Este manual define alguns atributos que tornam a informação contábil útil aos 
usuários. Entre esses atributos, destacam-se a Representação Fidedigna e a 
Compreensibilidade. 

De acordo com atributo da Representação Fidedigna a informação contábil deve 
retratar a substância das transações econômicas de forma completa, neutra e livre de 
erros e distorções. Desse modo deve ser retratada a essência da realidade econômica 
da unidade, independente da forma jurídica. 

Já de acordo a requisito de Compreensibilidade é a qualidade da informação 
contábil que permite que os usuários compreendam o seu significado a partir da 
natureza da informação apresentada. A compreensão é aprimorada quando a 
informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. 

Conforme exposto, as transações intragrupo prejudicam a compreensibilidade 
da DVP, visto grande parte das transferências e delegações recebidas/concedidas não 
alteram efetivamente o patrimônio líquido por tratar-se de movimentações financeiras 
entre as Unidades Gestoras do FAT.  

Nesse sentido, a evidenciação realizada não representa a essência da realidade 
econômica do órgão. Para retratar uma informação contábil que atenda aos atributos 
previstos no MCASP e permitir ao usuário uma melhor compreensão da situação 
patrimonial e financeira do FAT, as operações entre as unidades gestoras do mesmo 
grupo devem ser eliminadas, devendo ser evidenciadas apenas transferências 
recebidas/concedidas por outros órgãos e entidades não integrantes da estrutura do 
FAT. 

Sobre a situação, a Diretoria de Finanças e Contabilidade do Ministério da 
Economia, destacou concordância com a equipe de auditoria ao afirmar que “da forma 
como a DVP é extraída, as informações produzidas não refletem de modo adequado a 
realidade, podendo distorcer o entendimento quanto às referidas transações”. No 
entanto, informou acerca de limitação no SIAFI que, no nível de órgão, ainda não dispõe 
de parametrização para identificar e excluir no âmbito do mesmo órgão, de forma 
sistematizada, tais transações. 

Com base no exposto, visando qualificar a informação constante das demonstrações 
contábeis, cabe à unidade evidenciar em Notas Explicativas as transações entre as 
unidades gestoras do próprio órgão decorrentes de “Transferências e Delegações 
Concedidas” e “Transferências e Delegações Concedidas” da DVP. 
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3 RECOMENDAÇÕES 
 

1 – Ao CODEFAT – Estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, modelo de 
gestão da estratégia que estabeleça as atribuições de avaliação, direcionamento e 
monitoramento do FAT, e como as partes interessadas são envolvidas nessas atividades. 
(Achado n° 2.1.1) 

 

2 – Ao CODEFAT - Estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, 
Planejamento Estratégico do FAT, com a definição de elementos como a missão, visão, 
objetivos e metas do fundo. (Achado n° 2.1.1) 

 

3 – Ao CODEFAT - Aprimorar, em conjunto com o Ministério da Economia, os indicadores 
de desempenho para as políticas públicas financiadas com recursos do FAT, vinculadas 
aos objetivos e metas do Planejamento Estratégico do FAT, que permitam avaliar a 
eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas. (Achado n° 2.1.1) 

 

4 – Ao CODEFAT - Deliberar, em conjunto com o Ministério da Economia, acerca da 
conveniência e oportunidade de se estabelecer Política de Gestão de Riscos específica 
do FAT, ou utilizar a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Economia. Após a 
definição da estratégia de atuação, implementar medidas para garantir a atuação 
integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao 
Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos 
do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no 
Planejamento Estratégico. (Achado n° 2.1.2) 

 

5 - Ao CODEFAT - Após a definição da estratégia de atuação, estabelecer, em conjunto 
com o Ministério da Economia, estrutura de gerenciamento de riscos do FAT de acordo 
com os elementos constantes da IN MP/CGU nº 01/2016, que garanta  atuação 
integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao 
Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos 
do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no 
Planejamento Estratégico. (Achado n° 2.1.2) 

 

6 – À SEPRT, em conjunto com a SE, desenvolver e implementar metodologia para 
garantir o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação das despesas do Seguro 
Desemprego, em conformidade ao regime de competência, apropriando ao resultado 
do exercício, por exemplo, as provisões administrativas, provisões judiciais e as parcelas 
de Seguro Desemprego já aprovadas mais ainda não pagas. Realizar os ajustes 
necessários e evidenciar a metodologia utilizada e os efeitos dos ajustes realizados em 
Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia 
vier a ser implementada. (Achado n° 2.2.1) 

 

7 – À SEPRT - Apresentar plano de ação para correção das fragilidades relacionadas à 
supervisão do processo de identificação de beneficiários do Abono Salarial que aborde, 
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dentre outros aspectos, o acesso às bases de dados necessárias a adequada confirmação 
da elegibilidade dos beneficiários do Abono e, ainda, eventuais medidas adotadas para 
mitigar os riscos identificados pela auditoria no caso de atraso e/ou impossibilidade de 
desenvolvimento do sistema próprio. (Achado n° 2.2.2) 

 

8 – Ao CODEFAT, em conjunto com o Departamento de Gestão de Fundos, apresentar 
plano de ação para a implementação de atividades de controles internos, conforme IN 
MP/CGU nº 01/2016. (Achado n° 2.2.3) 

 

9 – À SE - Divulgar, nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis do Fundo, 
quadros que evidenciem a exclusão das transações entre unidades gestoras do FAT nos 
grupos “Transferências e Delegações Concedidas” e “Transferências e Delegações 
Concedidas” da DVP, de forma a contribuir com uma melhor compreensão da situação 
patrimonial e financeira do Fundo. (Achado n° 2.2.4) 
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4 CONCLUSÃO 

 

O FAT é um fundo público que se constitui em um relevante instrumento no 
contexto das políticas públicas de trabalho, com um orçamento de cerca de R$ 77 
bilhões. Nesse sentido, são direcionados recursos para o pagamento de benefícios 
sociais (Seguro Desemprego e Abono Salarial), para políticas ativas (Qualificação 
Profissional e Intermediação de Mão de Obra) e para estímulo à geração de emprego 
(Transferências ao BNDES e Depósitos Especiais).  

Haja vista a relevância e materialidade das políticas do FAT, verifica-se 
necessidade de aperfeiçoamento da gestão do fundo no que tange aos mecanismos de 
governança e controles internos.  

No que se refere às fragilidades ligadas aos mecanismos de governança, foram 
identificadas fragilidades no processo de monitoramento e avaliação das políticas 
públicas e fragilidades no processo de gestão de riscos. 

Conforme identificado não há mecanismos adequados de avaliação dos 
resultados das políticas públicas do FAT, sobretudo pela ausência de estabelecimento 
de Planejamento Estratégico com os objetivos, metas de desempenho. Além disso, não 
há clara atribuição de responsabilidades. Essas fragilidades trazem prejuízos ao processo 
de accountability, no sentido de ausência de transparência quanto às medidas de 
eficiência e efetividade das políticas, impedindo a responsabilização por eventuais 
insucessos na gestão. 

Verificou-se também fragilidades na gestão de riscos. Há algumas iniciativas 
pontuais, mas não há um processo de gestão de riscos baseado nos objetivos das 
políticas do FAT (até porque não há objetivos formalmente definidos). Há processo de 
gestão de riscos em curso no ME, mas da forma que foi iniciado não agrega valor a 
gestão do FAT. 

Já em relação aos controles internos foram identificadas fragilidades no processo 
de contabilização das despesas do Seguro Desemprego, que, da forma como ocorre, 
pelo regime de caixa, não possibilita o correto registro das obrigações, resultando na 
subavaliação do Passivo e do Patrimônio Líquido do fundo.  

No que se refere ao Abono Salarial, foram identificadas fragilidades no desenho 
dos controles estabelecidos, implicando em risco de pagamento de despesas indevidas, 
em função da ausência de adequada supervisão dos agentes operadores, bem como 
necessidade de aperfeiçoamento dos testes realizados pelos agentes operadores. 

Conforme identificado em auditorias anteriores, há fragilidades na gestão 
financeira exercida na CGFIN em função da ausência de sistema informatizado, 
problema já identificado desde 2002. A construção do sistema, SIGFAT, está em curso, 
porém com atrasos.  

Além desses fatos foi identificado que a forma de evidenciação das informações 
na DVP não está sendo realizada conforme que prevê a boa prática contábil, 
necessitando de ajustes de modo a evidenciar a realidade econômica do fundo. 

As fragilidades relacionadas aos mecanismos de governança possuem estreita 
relação com as fragilidades no âmbito dos mecanismos de controle interno, já que os 
controles internos são estabelecidos em resposta aos riscos identificados. Desse modo, 
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a ausência de gestão de riscos pode implicar em fragilidades no estabelecimento dos 
controles e, consequentemente, maior risco de distorção nas informações contábeis. 

Assim, o objetivo que se pretende alcançar, a partir das conclusões deste 
relatório, é fomentar a discussão sobre melhores práticas de governança, gestão de 
riscos e controles internos na unidade, o que pode agregar no processo de accountability 
e em maior eficiência na gestão das políticas públicas do FAT. 
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6 APÊNDICES 

Apêndice I – Análise da manifestação da Unidade Auditada. 
 

A manifestação da Unidade Auditada ocorreu por intermédio dos seguintes 
documentos: 

• Manifestação do Departamento de Gestão de Fundos (Nota Informativa SEI nº 
28492/2020/ME) 

• Manifestação da Coordenação - Geral de Gestão de Benefícios referente ao 
Seguro Desemprego (Nota Informativa SEI nº 28137/2020/ME) 

• Manifestação da Subsecretaria de Emprego referente ao PROGER (Nota Técnica 
SEI nº 46478/2020/ME) 

A seguir são apresentados o resumo da manifestação da Unidade e a análise da 
equipe desta CGU. 

 

Manifestação do Departamento de Gestão de Fundos (Nota Informativa SEI nº 
28492/2020/ME) 

 

De modo geral a unidade apresentou concordância com os fatos apresentados 
no Relatório Preliminar e demonstrou disposição para implementar as recomendações 
propostas, enfatizando a necessidade de participação do Ministério da Economia na 
mobilização de esforços no sentido da construção do Planejamento Estratégico do FAT 
e de seus indicadores de desempenho. 

O único ponto de divergência apresentado foi com relação à citação da página 
16 do Relatório Preliminar sobre intervenção do FAT no mercado de trabalho por meio 
de suas políticas públicas. Foi realizado ajuste no relatório retirando essa afirmação. 

A unidade destacou, ainda, a importância do correto direcionamento das 
recomendações do processo de auditoria. Acerca de tal ponderação, a equipe de 
auditoria fez constar nos encaminhamentos das recomendações a necessidade de 
interlocução dos diferentes atores envolvidos na governança e gestão do FAT para que 
se efetivem os aprimoramentos almejados. 

 

Manifestação da Coordenação - Geral de Gestão de Benefícios referente ao Seguro 
Desemprego (Nota Informativa SEI nº 28137/2020/ME) 

De modo geral, a unidade manifestou concordância com os argumentos 
apresentados no Relatório Preliminar. Apresentou, entretanto, ressalvas quanto às 
citações feitas no Relatório Preliminar sobre o momento de ocorrência do fato gerador 
da Despesa com Seguro Desemprego.  

O argumento apresentado é de que o fato gerador só ocorre a partir do 
momento que a solicitação feita pelo empregado é habilitada pelos gestores do Seguro 
Desemprego.  

Os fatos apresentados no Relatório, no entanto, concluem apenas são no 
sentido de que o regime de competência não está sendo cumprido no que se refere ao 
registro das despesas com Seguro Desemprego pois só são apropriadas as despesas no 
momento do pagamento (regime de caixa), fato ao qual há expressa concordância da 
Unidade.  
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A identificação e posterior definição do marco de ocorrência do fato gerador, 
portanto, não foi objeto de definição por parte da equipe de auditoria.  

Caberá aos gestores da CGGB, juntamente com a área de contabilidade do 
Fundo, definir e implementar metodologia que garanta o reconhecimento das 
obrigações relacionadas ao seguro desemprego em atenção ao regime de competência. 
A metodologia será objeto de avaliação por parte da CGU no âmbito de auditoria 
financeira que terá por escopo a avaliação das Demonstrações Contábeis do FAT 
relativas ao exercício de 2020 e deverá considerar, naturalmente, o momento de 
ocorrência do fato gerador para que sejam reconhecidas as obrigações, ainda que em 
primeiro momento sob a forma de provisões. 

 

Manifestação da Subsecretaria de Emprego referente ao PROGER (Nota Técnica SEI nº 
46478/2020/ME) 

Por meio da Nota Técnica SEI nº 46478/2020/ME a unidade traz, em resumo, três 
solicitações de alterações no Relatório Preliminar. 

• Adequação de redação para refletir corretamente a natureza extraorçamentária 

das aplicações financeiras em depósitos especiais remunerados, que servem de 

base para a execução do Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT – 

Proger; 

• Retirada da menção ao PNMPO, já que o FAT é apenas uma das fontes de 

recursos para o Programa e, quando executado com recursos do FAT, sua 

operacionalização se dá no âmbito do Proger, por meio da linha de crédito FAT-

PNMPO. Assim, a menção ao Proger já abarca a parte do PNMPO executada com 

recursos do FAT; 

• Ajuste de redação para melhor refletir o estágio atual de monitoramento e 

avaliação do Proger, considerando os indicadores já disponibilizados, a existência 

de um sistema de gestão (o SAEP) e o histórico de avaliações periódicas do 

Programa. 

  Quanto ao primeiro aspecto, foi realizado ajuste para retratar as ações 
orçamentárias atualmente executadas. 

No segundo aspecto apresentado, que trata da citação de que o PNMPO é uma 
ação orçamentária do FAT já que o PROGER é gênero e o PNMPO seria uma de suas 
espécies de aplicação, foi excluída a citação de forma a deixar a descrição mais clara.  

No terceiro aspecto abordado, a unidade apresentou argumentos quanto às 
fragilidades relativas ao processo de monitoramento, em que foi demostrado, partindo 
dos indicadores constantes do Boletim de Políticas Públicas de Emprego, ausência de 
metas atribuídas aos indicadores e necessidade de aperfeiçoamento desses indicadores 
de modo que se tornem úteis para subsidiar a avaliação da política pública gerida, 
sobretudo em termos de eficiência, eficácia e efetividade.  

Em sua manifestação a unidade afirma que realiza monitoramento por meio de 
indicadores constantes do Relatório de Execução dos Depósitos Especiais – RePDE e do 
Informe PROGER, que são relatórios apresentados periodicamente ao CODEFAT, a partir 
de informações do Sistema de Acompanhamento da Execução das Aplicações 
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Financeiras do FAT – SAEP, sistema que capta dados declaratórios das instituições 
financeiras que operam com recursos do PROGER.  

Além disso, comunicou que o PROGER está inserido em processo de avaliação 
junto ao Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios da União – CMAS, tendo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA como coordenador da avaliação. 

No entanto, em que pese a citação da existência dos RePDE e de Relatório de 
avaliação elaborado pelo IPEA, as documentações não foram compartilhadas com a CGU 
durante as diversas etapas do processo de auditoria – incluída a manifestação ao 
Relatório Preliminar. Tampouco foi evidenciada a disponibilização dos relatórios ao 
CODEFAT para que o Conselho possa exercer o seu papel de acompanhar e avaliar os 
programas realizados.  

Em razão de tal fato, a equipe realizará a análise de tais documentos no 
monitoramento das recomendações expedidas, visando, sobretudo, evitar eventual 
duplicidade e/ou contradição com as recomendações expedidas no trabalho submetido 
ao CMAS.  

Vale ressaltar, novamente, que o escopo da avaliação considerou apenas o 
Boletim de Políticas Pública de Emprego, razão pela qual não se avaliou o RePDE, o 
Informe PROGER, e o resultado de avaliações externas eventualmente realizadas. 

Em que pese tal fato, ressalta-se a relevância do encaminhamento do Relatório 
de Execução dos Depósitos Especiais – RePDE com as informações previstas na 
Resolução CODEFAT nº 841/201921 ao CODEFAT, sobretudo aquelas relacionadas à 
avaliação de desempenho e resultados das aplicações e seus indicadores, considerando 
a modalidade de financiamento, o porte das empresas financiadas e a distribuição 
geográfica das contratações.  

Tais informações, se adequadamente construídas e comunicadas, tem potencial 
para aprimorar o processo de tomada de decisão materializado, por exemplo, na 
elaboração da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT – PDE e na definição 
de metas para os números de contratos a serem realizados em cada programa ou linha 
de crédito. 

 
21  “Art. 3º As instituições financeiras deverão encaminhar à Secretaria Executiva do CODEFAT relatórios 
gerenciais anuais, segregados por programa ou linha de crédito especial, contendo dados sintéticos das 
aplicações dos depósitos especiais do FAT e do empréstimo do FAT ao BNDES, relativos ao período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro, contendo, no mínimo:  
(...) 
IV - modalidade de financiamentos (linhas de crédito no âmbito de programa);  
V - porte das empresas financiadas, classificadas por faturamento;  
VI - distribuição geográfica das contratações, por unidade da federação e regiões;  
VII - avaliação de desempenho e resultados das aplicações e seus indicadores; VIII - análise de impacto 
sobre a geração de empregos;  
(...) 
 
Art. 4º As instituições financeiras deverão manter atualizados, junto à Secretaria Executiva do CODEFAT, 
dados dos programas e linhas de crédito especiais contratados com recursos dos depósitos especiais e do 
empréstimo constitucional do FAT ao BNDES, evidenciando, no mínimo:  
I - modalidades e bases operacionais de financiamento (finalidade, público alvo, principais itens 
financiáveis e não financiáveis, limites, tetos e prazos financiáveis, encargos financeiros, garantias, etc.); 
e  
II - formas de acompanhamento das operações financiadas”. 
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Com relação ao Informe PROGER, que, apesar de não encaminhado pela 
unidade, foi obtido em consulta ao portal do FAT, e confirmada a existência de indicador, 
resultante de avaliações quanto a efetividade, realizadas por instituições externas e pela 
própria unidade.  

Neste informe, que é apresentado ao CODEFAT, semestralmente, há resultados 
de avaliações externas e avaliações realizadas pela própria unidade, resultando em 
indicador de efetividade “Crescimento do Emprego Pós – Crédito (%)”. 

O indicador apresentado traz elementos importantes que permitem extrair 
conclusões quanto à efetividade da política, mas carece de índice de referência, de 
explicitação dos resultados do indicador para todos os exercícios; e de metas vinculadas 
aos objetivos estabelecidas no Planejamento Estratégico. Além disso, há espaço para 
melhorias relacionadas a explicitação de uma única metodologia de cálculo do indicador 
a ser seguida de forma uniforme ao longo dos exercícios e da sua inclusão no Boletim 
de Políticas Públicas de Emprego, principal instrumento utilizado para submeter os 
resultados de programas financiados pelo FAT para o CODEFAT. 

Com relação às metas, a principal argumentação apresentada pela unidade, em 
relação ao relatório preliminar, é a de que “embora não existam metas estabelecidas, 
a CEGEM/SEMP monitora os resultados do Programa em termos da criação de 
empregos, trabalho realizado com base na aplicação de modelo de geração de emprego 
do BNDES (MGE), o qual fornece estimativas da quantidade de postos de trabalho 
gerados a partir dos empreendimentos apoiados financeiramente pelas Instituições 
Financeiras Oficiais Federais que operam com recursos dos depósitos especiais do FAT.” 
(grifo nosso). 

Além disso, destaca que em função da existência de fatores que fogem ao 
controle da unidade, decorrentes, por exemplo, da conjuntura econômica ou 
tecnológica, seria “difícil, e talvez não faça sentido, estabelecer metas para criação de 
empregos – embora esse seja o principal objetivo do Programa”. 

Acerca de tais argumentações, cabe citar o Guia Prático de Análise Ex Post22, o 
qual em seus capítulos 9 e 10, apresenta reflexões importantes sobre a importância e 
os desafios de avaliar o impacto e o retorno econômico e social de políticas públicas: 

“A avaliação de impacto difere das avaliações específicas apresentadas 
nos capítulos anteriores essencialmente por buscar quantificar os 
efeitos causais da política. Uma vez quantificados os resultados causais 
de uma política, é importante utilizá-los para realizar uma análise de 
custo-benefício, ou um dos outros indicadores de sua viabilidade 
econômica – apresentados no capítulo 10 –, para ter a resposta sobre 
se vale a pena executar a política, ou seja, se os seus benefícios são 
superiores aos seus custos.  

Afirmar que certo resultado é causado por uma política específica não 
é uma tarefa estatística trivial. Diversas estratégias empíricas podem 
ser consideradas para se isolar o efeito de uma dada política da 
influência de outros fatores sobre os seus indicadores de resultado. 
Neste capítulo, tais estratégias empíricas serão apresentadas de forma 

 
22 Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post, volume 2 / Casa Civil da Presidência da 
República ... [et al.]. – Brasília : Casa Civil da Presidência da República, 2018. 
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que se compreenda a intuição de cada estratégia, bem como quais as 
suas principais vantagens e desvantagens.” (grifo nosso) 

“Valeu a pena? Essa é, no fundo, a pergunta-base da avaliação 
econômica ex post. Não basta saber quanto custou e quais foram os 

impactos de um projeto: é preciso também tornar esses valores 
comparáveis com outras utilizações alternativas dos recursos. As 
técnicas de análise de custo-benefício tornam viável esse tipo de 
operação" 

Tal avaliações, em razão de sua complexidade, podem apresentar maior 
dificuldade de implementação, mas o apoio disponibilizado pelo IPEA e as informações 
existentes no sistema SAEP podem contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da 
unidade e a definição de metas que permitam comparar o desempenho do programa 
com outras alternativas existentes. 

Desse modo, apesar dos esforços notadamente apresentados pela unidade na 
gestão do PROGER, as informações produzidas carecem de aprimoramento, haja vista 
as fragilidades dos indicadores, e a ausência de metas, fatos que prejudicam o adequado 
monitoramento da política pública gerida. Tais elementos são essenciais, sobretudo 
pelos altos valores aplicados em Depósitos Especiais.  
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7 ANEXOS 
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