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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 

 Senhor Coordenador-Geral,  
 

 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201407626, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo Fundo PIS/PASEP. 
 
1. Introdução  
 
 O Fundo PIS/PASEP é um fundo contábil de natureza financeira, constituído 
pelos valores do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor – PASEP, existentes em 30/06/1976.  A Lei Complementar 
(LC) nº 26/75 criou o Fundo com a unificação dos recursos dos dois programas. 

 
O Fundo foi criado com o objetivo de integrar o empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas e em assegurar ao trabalhador da iniciativa privada e ao 
servidor público a fruição de patrimônio individual de formação progressiva, 
estimulando a poupança, corrigindo distorções na distribuição de renda e possibilitando 
a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-
social.  
 

Com a Constituição de 1988, os objetivos da arrecadação para o PIS e PASEP 
foram modificados para custear os programas do seguro-desemprego e do abono aos 
trabalhadores que ganham, em média, até dois salários mínimos de remuneração 
mensal. O Fundo, a partir de então, não mais contou com ingressos de novos cotistas e 
contribuições dos cotistas existentes, e os patrimônios acumulados no PIS e no PASEP 
arrecadados até então foram preservados em benefício desses cotistas, com fidelidade 
aos objetivos originais de formação de patrimônio do trabalhador. Nesse contexto, a 
Unidade sob exame (Fundo de Participação PIS/PASEP) é responsável pela gestão das 
contribuições realizadas até a data da promulgação da Constituição de 1988. 

 
Os recursos do Fundo PIS/PASEP, atualmente, são originados de operações 

próprias, como: o retorno dos recursos aplicados em operações de empréstimos e 
financiamentos; o resultado de toda e qualquer operação financeira realizada, 
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compreendendo, quando for o caso, multa contratual e honorários; e os resultados das 
aplicações do Fundo de Participação Social - FPS.   
 

O FPS foi instituído tendo como objetivo promover a participação dos 
trabalhadores no capital de empresas nacionais registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários, por meio de investimentos sob a forma de ações, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado de capitais. 

 
Embora o Banco do Brasil S.A. (BB) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA) 

sejam os agentes financeiros responsáveis pela administração e organização do PASEP 
e do PIS, respectivamente, a atividade de aplicação dos recursos gerados por estes 
programas fica a cargo do Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, conforme 
disciplina a LC nº 19/74.  Também a este banco cabe realizar operações no mercado de 
capitais com recursos do FPS, baseando-se em critérios eminentemente técnicos e 
aplicando, no que couber, a regulamentação pertinente aos Fundos Mútuos de 
Investimentos. 

 
A gestão e a coordenação do Fundo PIS/PASEP são feitas por um Conselho 

Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que é 
investido da representação ativa e passiva do Fundo. O Conselho, conforme o Decreto 
4.751/03, deve ser composto por representantes, titular e suplente, do Ministério da 
Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
da Secretaria do Tesouro Nacional, além de representantes dos Participantes do PIS e 
dos Participantes do PASEP. 

 
O Fundo PIS/PASEP conta com a participação de, aproximadamente, 31 

milhões de cotista: sendo, 26 milhões participantes do PIS e 5 milhões do PASEP. Esses 
cotistas, ao final de cada exercício financeiro, recebem em suas contas individuais 
rendimentos de Juros, Resultado Líquido Adicional (RLA) e Atualização Monetária, 
adicionado aos valores de suas contas. 

 
 Esses cotistas também podem fazer o levantamento integral de suas cotas. Ao 
fazer isto, a participação desses cotistas é encerrada em definitivo. Todavia, essa 
situação de saque só ocorre em ocasiões particulares como: aposentadoria; transferência 
para reserva, reforma, invalidez, ou morte do titular, sendo o saldo, no último caso, 
pago aos seus dependentes; acometimento do participante ou dependente por neoplasia 
maligna ou infecção por vírus HIV; pelo cotista com idade igual ou superior a setenta 
anos; e pela condição de idoso ou portador de deficiência alcançado pelo Benefício da 
Prestação Continuada. 

 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

 
Os trabalhos conclusivos foram realizados no período de 23/09/2014 a 

05/12/2014, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 
unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal.  
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O escopo estabelecido para a auditoria teve como abrangência o período de 
01/07/2013 a 30/06/2014, e se limitou à verificação dos seguintes itens: resultados dos 
indicadores; demonstrações contábeis, avaliação dos controles internos administrativos, 
à conformidade das peças do processo de prestação de contas; e resultados qualitativos e 
quantitativos.  
 
2. Resultados dos trabalhos 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado com o TCU, por meio da Ata de 
Reunião realizada em 20/11/2013, entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
Fazendária da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União 
(DEFAZ I/SFC/CGU-PR) e a SECEX Fazenda, foram efetuadas as análises cujos 
resultados encontram-se descritos nos itens subsequentes: 

 
2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
 
2.1.1 Informações Gerais sobre o Fundo PIS/PASEP 
 

Em leitura ao Relatório de Gestão para o exercício 2013/2014, inspecionou-se 
que a quantidade de participantes do PIS é de 26.005.541 e do PASEP é de 5.346.825, 
totalizando em 31.352.366 cotistas do Fundo PIS/PASEP, em 30/06/2014. Esses 
números tiveram uma redução de 2,02% em seu total, em relação ao exercício anterior, 
cujos números foram 26.516.039, 5.483.186 e 31.999.225, respectivamente. 

  
No exercício em análise foram efetuados 713.297 saques do principal das cotas, 

representando o montante de R$ 875.802 mil. Esse valor teve redução de 0,63% em 
relação ao período anterior, que efetuou pagamentos no montante de R$ 881.348 mil. 

 
Em relação aos pagamentos de rendimentos, neste mesmo exercício, foram 

pagos a quantidade de 15.919.149, que somaram o montante de R$ 680.231 mil. Esses 
representaram uma queda de 16,08% em relação à 2012/2013, que totalizaram em R$ 
810.570 mil. Salienta-se que 49% dos cotistas do Fundo PIS/PASEP no período 
2013/2014 não receberam os pagamentos relativos a rendimentos a que tinham direito. 
Sobre o assunto, o Conselho Diretor registrou que em função das limitações de 
custo/benefício de se ter um controle sobre todos os cotistas, não há como afirmar 
quantos deixaram de sacar por opção ou por falta de conhecimento.  

 
Os recursos do Fundo PIS/PASEP são aplicados em: 
 
a) empréstimos de capital de giro no BB e CAIXA, com rentabilidade de Taxa 

Referencial - TR + 6% ao ano, e 
 
b) operações de crédito no BNDES, que possuem rentabilidade mínima de Taxa 

de Juros de Longo Prazo - TJLP.  
 
Os riscos das operações são dos agentes financeiros, exceto quanto às operações 

contratadas com Fundo Marinha Mercante - FMM, cujo risco é do próprio Fundo.  
 
Os cotistas do Fundo, em 2013/2014, foram beneficiados com os seguintes 

rendimentos sobre o valor de suas cotas: 3% de juros e 2% de RLA. A atualização 
monetária foi considerada zero, em virtude de os dois itens anteriores terem completado 
5%. A fim de evitar prejuízos, esse percentual é o limite de pagamento do Fundo aos 
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cotistas, uma vez que o retorno do Fundo com os empréstimos/financiamento de seus 
recursos, por meio do BNDES, é a TJLP, que atualmente está em 5% ao ano. 

 
Adicionalmente aos seus rendimentos, os cotistas receberam 2,40% de Reserva 

para Ajuste de Cotas - RAC neste exercício. Destaca-se que, motivado por este 
percentual, os beneficiários do PIS e do PASEP receberam um percentual acumulado, 
entre julho de 2013 e junho de 2014, de 7,52%. 

 
Assim, conforme informações obtidas nas demonstrações contábeis, o Fundo 

pagou aos seus cotistas um total de Juros de R$1.017.832 mil, RLA de R$ 678.515 mil 
e o RAC de R$ 795.130 mil, totalizando em 2.491.477 mil. 

 
Não pôde ser aferida, por esta equipe de auditoria, a validade das bases de 

quantidades físicas e financeiras dos cotistas divulgados pelo Fundo no Relatório de 
Gestão, uma vez que houve restrição aos trabalhos suportada pelo parecer da 
PGFN/CAF/nº 1696/2014, de 10/10/2014, da qual a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) manifestou entendimento que o Conselho Diretor do Fundo 
PIS/PASEP não pode solicitar das instituições financeiras informações sobre as contas 
individuais dos cotistas do Fundo protegidas por sigilo bancário, exceto em situações 
que autorizam a quebra desse sigilo, nos termos da LC nº 105/2011. 

 
No entanto, como o sigilo bancário noticiado não foi reconhecido, pela equipe 

de auditoria, como aplicável aos trabalhos desta Controladoria, foi encaminhada 
consulta específica a Assessória Jurídica da CGU. 
 
2.1.2 Demonstrações Financeiras 
 

a) Ativo 
 
Por meio das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 30/06/2014, 

verificou-se que o ativo do Fundo obteve o total de R$ 37.426.156 mil, sendo sua 
principal rubrica Empréstimos e Recebíveis com clientes, cuja distribuição está descrita 
abaixo:  

 
 

Esta conta representa ativos financeiros aplicados pelos agentes bancários: 
CAIXA, BB e BNDES.  

 
Dos recursos do Fundo aplicados no BNDES, 97% (ou R$ 32.800 milhões) dos 

valores estão aplicados na FINAME – Agência Especial de Financiamento Industrial, 
distribuídos principalmente pelos setores de transporte, indústria, comércio e serviços, e 
agrícola.  

 

30/06/2014 Var. R$ 30/06/2013

Ativo Circulante

Banco do Brasil S.A. 1.581.025R$     382.244 1.198.781R$     

CEF 719.265R$         (36.860) 756.125R$         

BNDES 7.515.049R$     3.457.570 4.057.479R$     

Ativo Não Circulante

BNDES 26.148.419R$   (2.786.419) 28.934.838R$   

Total 35.963.758R$   1.016.535 34.947.223R$   

Composição do Saldo
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Sobre os contratos firmados que usufruem desses valores emprestados por meio 
da FINAME, foi solicitado ao Fundo PIS/PASEP informar: nome do mutuário/CNPJ ou 
CPF, valor do financiamento, objeto contratado, data do financiamento, vencimento do 
financiamento, setor da economia que será aplicado o crédito. Entretanto, essas 
informações não foram apresentadas, com a justificativa de que a FINAME não é 
considerado agente financeiro do BNDES, impossibilitando análise acerca do assunto. 
Acrescentou, ainda, que existe um contrato de mútuo entre o BNDES e a FINAME, em 
que estão previstas, taxas, prazos de carência e amortização, considerando ainda que há 
uma grande rotatividade de beneficiários. 

 
Ademais, verificou-se a inexistência de controle interno do Fundo que auxilie no 

acompanhamento dos retornos das aplicações de seus recursos por intermédio da 
FINAME. Assim, é recomendável desenvolver controles que assistam ao Fundo a 
participar mais ativamente desses retornos. 

 
O BNDES efetuou repasses mensais no valor de R$ 113.339 mil à CAIXA, de 

julho/2013 a junho/2014, para fazer frente à demanda de saques de principal e de 
rendimentos dos cotistas do PIS no exercício 2013/2014, totalizando em R$ 1.360.068 
mil. Objetivando os mesmo propósitos para os beneficiários do PASEP, o BNDES 
efetuou repasses mensais no valor de R$ 35.927 mil ao BB, no mesmo período, 
totalizando em R$ 431.124 mil. 

 
Com relação aos empréstimos de capital de giro, os recursos do PIS investidos 

na CAIXA, em 30/06/2014, somavam em 40.865 contratos. Já os do PASEP, 
totalizavam em 189.989 operações firmadas junto ao BB. Salienta-se que esta 
quantidade no BB contém os contratos firmados em capital de giro do PASEP e do 
próprio banco, uma vez que o sistema interno deste banco não permite segregar seus 
próprios contratos dos contratos do programa. 

 
Ainda no ativo, a conta Ativo Financeiro a Valor Justo com ajustes a resultado 

teve variação principalmente na rubrica Ações: 

 
 

As ações representam o montante destinado para aplicação em títulos e valores 
mobiliários, adquiridos pelo BNDES em favor do FPS, assim como suas variações 
patrimoniais. 

 
A variação nesta conta deveu-se, basicamente, em função da conta Ações, 

conforme segue: 

30/06/2014 Var. R$ 30/06/2013

Ativo Circulante

Ativos Financeiros Mantidos para negociação 125.793       (633.154) 758.947     

Ações 123.382       (633.478) 756.860     

Fundos Mútuos de Investimento 2.411            324          2.087          

Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento 93                  5               88                

Debêntures 93                  5               88                

Total 125.886       (633.149) 759.035     

Valores em R$ mil
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Por meio de leitura da Ata da 141º Reunião do Conselho Diretor do Fundo 

PIS/PASEP em 27/11/2012, inspecionou-se que foi aprovada proposta de retomada de 
desmobilização da carteira do FPS, iniciada no ano de 2005 com proposta do BNDES 
para venda gradual de ações visando reduzir a exposição do Fundo em investimento de 
risco.  

 
Os montantes de transferência do FPS para o Fundo superaram R$ 1 bilhão por 

ano, durante três anos sucessivos, de 2005 a 2008. Contudo, em 2009, devido à crise 
econômica, o conselho decidiu substituir o processo de desmobilização da carteira por 
uma política de rebalanceamento do portfólio do Fundo, com alienação de ativos menos 
líquidos e reinvestimento dos recursos em ações de alta liquidez. No entanto, não foi 
bem sucedida por causa da deterioração do cenário econômico mundial e a instabilidade 
da Bolsa de Valores.  

 
Assim, o BNDES entendeu ser oportuno retomar o processo de alienação para 

empresas de baixa liquidez, por meio de leilão na Bovespa e, para as de alta liquidez, 
por meio de pregão Bovespa. As empresas do setor elétrico, cujas cotações baixaram 
muito nos últimos meses, ficariam para depois, quando retomassem seu valor.  

 
Durante o exercício 2013/2014 foram realizadas as vendas de 44.222.695 ações, 

que totalizaram R$737.020.279,20. 
 
Por meio de verificação das cotações diárias das ações negociadas no mercado, 

esta equipe de auditoria validou a compatibilidade dos valores de venda das ações com 
os valores máximos e mínimos praticados nos dias de realização das operações. 

 
As ações vendidas neste exercício e o percentual de cada uma em função do 

valor total das vendas estão representados no gráfico a seguir:  
 

Ações Quantidade Valor Quantidade Valor

Itausa PN -                -                15.238.924 124.807R$  

Metarlugica Gerdau PN -                -                5.258.200    83.763R$     

Gerdau PN -                -                7.084.988    89.554R$     

Ultrapar ON -                -                3.600.004    191.448R$  

Outras 123.382R$  -                267.288R$  

Total 123.382R$  756.860R$  

30/06/2014 30/06/2013

Valores em R$ mil.
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b) Resultado 
 
Conforme demonstrações financeiras, o resultado do exercício atingiu o 

montante de R$ 956.402 mil, contra R$ 1.147.647 mil em 2012/2013. As contas que 
tiveram variação significativa foram: 

  
(i) Ganhos com negociação de Ativos Financeiros – decorrente dos ganhos 

com a desmobilização da carteira de ações do FPS, que em 2012/2013 tinha 
saldo de R$ 138 mil, e em 2013/2014 teve saldo de R$ 602.891 mil. 
 

(ii) Receita de Reversão / Recuperação - em função de recebimento de crédito 
no valor de R$ 574 milhões no exercício anterior, em que o saldo montava 
em R$ 581.914 mil, e em 2013/2014 teve saldo de 31.268 mil. 

 
(iii) Despesas de Provisão para Risco de Crédito em 2012/2013, em que são 

registradas as provisões para perdas do valor recuperável. Neste exercício 
não houve lançamento, diferente do exercício anterior, que teve saldo de R$ 
175.938 mil. 

 
(iv) Na conta Perdas com Atualização de Títulos de Renda variável, que montou 

o valor de R$ 499.247 mil neste exercício, e R$ 123.211 mil no exercício 
anterior. A variação ocorreu devido a perdas financeiras no mercado de 
títulos e valores mobiliários.  
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2.1.3 Remuneração dos Agentes Financeiros  
 
As despesas do Fundo PIS/PASEP com a remuneração dos agentes financeiros 

CAIXA e Banco do Brasil durante o exercício 2013/2014, totalizaram R$57.108.065,56 
e R$24.411.216,27 respectivamente, sendo, em relação ao PIS: R$17.982.845,56 
referentes a pagamentos de rendimentos; R$16.325.220,00 referentes a pagamentos de 
cotas; e R$22.800.000,00 referentes à taxa de administração das contas e em relação ao 
PASEP: R$9.136.765,12 referentes a pagamentos de rendimentos; R$7.714.451,15 
referentes a pagamentos de cotas; e R$7.560.000,00 referentes à taxa de administração 
das contas. 

 
O Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP não realizou estudo técnico para 

definição dos valores de remuneração dos agentes bancários e não apresentou controles 
específicos para aprovação e liberação dos pagamentos das tarifas aos agentes 
bancários, não obstante ter apresentado um mapa com informações mensais acerca dos 
números que totalizam as remunerações da CAIXA e do Banco do Brasil. De acordo 
com o gestor, os números são encaminhados aos agentes, por meio de ofício, 
autorizando o pagamento.  

 
Contudo, verificou-se que os valores das tarifas pagas estão em conformidade 

com as quantidades apontadas no Relatório de Gestão, com as Notas Explicativas 9b e 
15 às demonstrações contábeis da Unidade e com os valores e condições estipulados nos 
respectivos contratos de prestação de serviços, ou seja, para o PIS:  

 
a) R$ 1,97 por pagamento de rendimentos; 
b) R$ 31,00 por liberação e pagamento de cotas; e 
c) R$ 0,10 por conta administrada por mês, considerado o teto de dezenove 

milhões de contas, tendo em vista o redutor concedido pelo agente em função do ganho 
de escala da sua base. 

 
E para o PASEP: 
 
a) R$ 3,31 por pagamento dos rendimentos; 
b) R$ 41,33 por liberação e pagamento de quotas; e 
c) R$ 0,14 por conta administrada por mês, considerado o teto de quatro milhões 

e quinhentas mil contas, tendo em vista o redutor concedido pelo agente em função do 
ganho de escala da sua base. 

 
As diferenças entre os valores das tarifas do PIS e do PASEP foram justificadas 

pelo ganho de escala que a Caixa tem em função do número de contas do PIS 
corresponder a praticamente cinco vezes o número de contas do PASEP.  

 
Observou-se também que, em cumprimento às cláusulas contratuais, quando do 

pagamento de rendimentos aos beneficiários de Abono Salarial, não foi cobrado do 
Fundo PIS/PASEP tarifa de pagamento desses rendimentos. 
 
##/Fato## 

2.1.4 Evolução da quantidade de cotistas x saldo das quotas do Fundo PIS/PASEP 
 

Levantamento efetuado por esta equipe de auditoria mostra que a evolução 
histórica anual evidencia, no âmbito do Fundo PIS/PASEP, uma redução no número de 
cotistas e também um aumento no saldo das contas. Esses números mostram que os 
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saldos vêm aumentando o que indica que os recursos estão sendo suficientes para o 
pagamento de principal e rendimentos. A redução no número de cotistas é uma 
demonstração de que esses vêm recebendo o principal em função de aposentadoria, 
idade e doença por exemplo. Assim, pode-se afirmar que esse decréscimo de fato não 
envolve todos aqueles que têm esse direito, pois os controles existentes no âmbito do 
Fundo não permitem identificar que todos os cotistas detenham o conhecimento desses 
benefícios. Sobre isso, o gestor do Fundo alega as limitações de custo/benefício.  

 
Os quadros a seguir ilustram a evolução da quantidade de cotistas x saldo das 

quotas do Fundo PIS/PASEP. 
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2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

 
Certificou-se, no Relatório de Gestão, que o Fundo PIS/PASEP possui indicadores 

de eficácia - Indicador de Pagamento de Rendimentos (IPR), eficiência - Indicador de 
Desvio nos Custos Administrativos (IDCA), e de efetividade - Indicador de Pagamento 
de Principal (IPP). Estes são utilizados para avaliar o desempenho da gestão do Fundo. 

 
Esses indicadores são medidas obtidas por meio de fórmula e que refletem os 

resultados quantitativos e qualitativos com relação às metas estabelecidas e suas 
realizações. No entanto, constatou-se a existência de metas subdimensionadas que 
levam a inverídica conclusão de que os resultados alcançados estão sendo mais do que 
satisfatórios, diante da distorção nos resultados apresentados por esses indicadores. 
 
2.3 Avaliação da Conformidade das Peças 

  
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos itens que compõem 

o Relatório de Gestão e as peças complementares. 
 
 Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas do 

Fundo PIS/PASEP, foi analisado o Processo de Prestação de Contas nº 
00190.019010/2014-32, e verificado que a Unidade elaborou a maior parte das peças a 
ela atribuídas pelas normas do TCU para o exercício de 2013/2014, nos formatos e 
conteúdos obrigatórios, nos termos da Decisão Normativa (DN) TCU nº 127/2013 e DN 
TCU nº 132/2013, e da Portaria-TCU nº 175/2013. 

 
A DN TCU nº 127/2013, no quadro A1, item g, define quais itens da referida 

norma o Fundo PIS/PASEP deve apresentar no Relatório de Gestão. Entre eles está o 
item 3.2 - Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos da Parte A, do anexo II 
da DN TCU nº 127/2013. Entretanto, em leitura ao referido relatório, não foi encontrado 
por esta equipe de auditoria esse tipo de análise. 
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32.500.000
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33.500.000
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34.500.000
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Saliente-se que também foi observado inconsistência das informações da tabela 23 
– Saques pagos pelo PIS/PASEP por natureza e por eventos, uma vez que foram 
considerados valores do exercício 2011/2012 como se fossem do exercício 2012/2013. 
Entretanto, ressalte-se que esses valores não se referem ao exercício analisado 
(2013/2014). 
  
##/Fato## 

2.4 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 
 
Quanto ao exercício das suas atividades e tomadas de decisões em conjunto aos 

agentes bancários, constatou-se que a administração do Fundo PIS/PASEP utiliza-se de 
controles como balancetes, demonstrações contábeis, notas explicativas e orçamentos. 
No entanto, deveriam ser considerados controles com maior especificidade às suas 
análises, objetivando conhecimento detalhado de suas operações. 
 
2. 5 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano 
ao erário. 
 
3. Conclusão 
 

Não foram identificadas questões que tenham causado prejuízo ao erário. No 
entanto, providências corretivas a serem adotadas serão incluídas no Plano de 
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno.  

  
Diante dos resultados alcançados, identificou-se a necessidade de melhorias nos 

controles internos para auxiliar no fornecimento de informações mais detalhadas sobre 
as operações do Fundo. Este tem controle deficitário sobre as atividades dos agentes que 
auxiliam na gestão do PIS e do PASEP.  

 
A deficiência de controles internos nas atividades gerenciais compromete o 

alcance e atingimento dos cotistas, e portanto, dos benefícios que o Fundo deve 
proporcionar a estes. 

 
Sobressalte-se, sobre os agentes bancários, que o sistema interno do BB não 

segrega os valores do PASEP e do próprio banco quanto aos recursos aplicados em 
capital de giro para micro e pequenas empresas, o que contraria o princípio contábil da 
“entidade”. 

 
Em relação à remuneração paga aos agentes bancários – BB e CAIXA, seus 

cálculos estão matematicamente corretos, mas não foi apresentado, pelo Conselho 
Diretor, estudo que evidencie a definição dos valores reajustados por estes para o 
exercício de 2013/2014, objetivando evidenciar a necessidade do reajuste.  

 
Há também necessidade de alteração nas metas estabelecidas que ocasionará 

mudanças nos resultados dos indicadores e ainda o aprimoramento do Relatório de 
Gestão de forma que se evite falhas e inconsistências. 

 
Saliente-se que a imposição do sigilo das bases de dados dos cotistas do Fundo 

limitou os trabalhos de auditoria, principalmente, na validação das quantidades físicas e 
financeiras relacionadas a esses beneficiários. 
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Sobre os recursos aplicados no BNDES, também não puderam ser analisados em 
sua integra, uma vez que só foram apresentados a esta auditoria informações gerais 
sobre os contratos firmados junto aos agentes indiretos deste banco. Para os recursos 
aplicados em empréstimos e financiamentos da FINAME, as informações não foram 
apresentadas, com a justificativa de que a FINAME não é considerado agente financeiro 
do BNDES.  

 
Ao final, o Fundo deve envidar esforços para localizar seus beneficiários, já que 

apenas 51% dos cotistas sacam seus rendimentos. Mesmo considerando que parte deles 
não utilize este dinheiro e os deixem nas respectivas contas, a grade maioria dessas 
pessoas não tem conhecimento dos seus créditos junto a esses Programas. Assim, é 
necessário aprimorar as formas de divulgação sobre o Fundo PIS/PASEP para que os 
benefícios cheguem até seus cotistas.  

 
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 

submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a 
emissão do competente Certificado de Auditoria. 
 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2014. 
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______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201407626 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           
1.1 CONTROLES INTERNOS                             
1.1.1 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS  
1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Em realização aos trabalhos de Auditoria do Fundo PIS/PASEP foi feita 

Solicitação de Auditoria nº 201407626/01, de 30/09/2014, direcionada ao Conselho 
Diretor do respectivo Fundo, na qual foi solicitada base de dados com as seguintes 
Informações: 

 
a) dados dos cotistas do PIS e do PASEP. 

 

b) apresentar para as naturezas “Idade” e “Determinação Judicial” as 
seguintes informações: Nome, CPF, Número do PIS/PASEP, valor pago. E para 
Determinação Judicial acrescentar para cada um dos cotistas a identificação da decisão 
judicial que deu origem ao pagamento.  

 
Utilizando o Ofício nº 213/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, 

de 13/010/2014, o Fundo consultou a PGFN, que se manifestou por meio do parecer 
PGFN/CAF/nº 1696/2014, de 10/10/2014, no sentido de que o Conselho Diretor do 
Fundo PIS/PASEP não pode solicitar das instituições financeiras informações sobre as 
contas individuais dos cotistas do Fundo PIS/PASEP protegidas por sigilo bancário, 
exceto nas situações e condições que autorizam a quebra de tal sigilo, nos termos da Lei 
Complementar nº 105/2001, conforme segue: 

 
“(...) 
5. Por sua vez, estabelecida a natureza financeira do Fundo PIS/PASEP 

e das operações realizadas pelas instituições financeiras responsáveis pela manutenção 
e movimentação das contas individuais dos cotistas, fica igualmente clara a 
subordinação das informações referentes a tais operações ao sigilo bancário, nos 
termos do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 05, de 2011, cujo teor é o seguinte, 
in verbis:  

“Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 
ativas e passivas e serviços prestados.” 

(...) 
7. Significa dizer que as informações relativas às contas individuais dos 

cotistas do Fundo PIS/PASEP protegidas pelo sigilo bancário só podem ser fornecidas 
ao Conselho Diretor do Fundo, nos casos explicitamente autorizados pela própria Lei 
Complementar nº 105, de 2001. 

(...) 
12. Pelo exposto, respondemos à questão posta na presente consulta no 

sentido de que o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP não pode solicitar das 
instituições financeiras informações sobre as contas individuais dos cotistas do Fundo 
protegidas por sigilo bancário, exceto nas situações e condições que autorizam a 
quebra de tal sigilo, nos temos da Lei Complementar nº 105, de 2001” 

 
Objetivando esclarecer se a questão dos Depósitos Judiciais também está 

sujeita a sigilo, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407626/06, de 15/10/2014, 
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solicitou-se ao Conselho do Fundo disponibilizar as seguintes informações públicas em 
relação aos processos judiciais que foram pagos no exercício 2013/2014: Tribunal / 
Vara; Nº do Processo; Nome da pessoa beneficiada; CPF; e valor envolvido. 

 
Fazendo uso do Oficio nº 230/2014/ GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-

DF, de 27/010/2014, o Fundo PIS/PASEP, em resposta, reiterou que para as 
informações dos cotistas do Fundo PIS/PASEP, mesmo para as de Determinação 
Judicial, o sigilo bancário permanece. 

 
Instado novamente a se manifestar acerca da questão específica do sigilo 

relativo aos Depósitos Judiciais, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407626/09, 
de 03/11/2014, o Conselho Diretor do PIS/PASEP ratificou a manutenção do sigilo; 
utilizando o Oficio nº 235/2014/ GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 27/10/2014, 
encaminhando o embasamento da CAIXA, Banco do Brasil e PGFN que seu deram por 
intermédio de correio eletrônico. 

 
Em que pese o exposto pelo Fundo PIS/PASEP, esta equipe de auditoria 

possui posicionamento diferente no que tange aos sigilos impostos aos trabalhos, tanto 
no que se refere à base de dados dos cotistas, quanto às informações dos beneficiados 
por Determinação Judicial, destacando que essas últimas são informações de ordem 
pública. 

 
Com objetivo de obter posicionamento jurídico sobre a questão, o 

assunto foi encaminhado a Assessoria Jurídica da CGU, por meio da Nota Técnica nº 
2269/2014/DEFAZ I/DE/SFC/CGU/PR. Até a conclusão dos trabalhos não houve 
decisão por parte do jurídico da CGU.  
 
1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
 Em análise a Nota Explicativa 7.a das Demonstrações Contábeis do Exercício 
encerrado em 30/06/2014, verificou-se que os valores aplicados em capital de giro no 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em, respectivamente, R$ 1,572 bilhão e R$ 
719 milhões, conforme demonstrado. 

 
Assim, o valor aplicado no BB é, em média, o dobro dos recursos aplicados na 

CAIXA./Fato## 

 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407626/11, de 12/11/2014, foi 

pedido ao Fundo PIS/PASEP apresentar estudos e/ou decisões do Conselho Diretor do 
Fundo PIS/PASEP que definiram a alocação dos valores aplicados em capital de giro no 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em, respectivamente, R$ 1,572 bilhão e R$ 
719 milhões, conforme demonstrado na Nota Explicativa 7.a das Demonstrações 
Contábeis do Exercício encerrado em 30/06/2014. 
 

O Fundo, por meio do Ofício nº 249/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, 
de 14/11/2014, explicitou que: 

 

“Essas aplicações são valores residuais de operações realizadas até 30.06.1974 
pelos administradores do PIS e do PASEP, CAIXA e BB, respectivamente. Tendo em 
vista as Leis Complementares nºs 7 e 8, ambas de 1970, a Lei Complementar nº 
19/1974 determinou que os recursos do PIS e do PASEP fossem aplicados de forma 
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unificada pelo BNDES a partir de 01.07.1974. Entretanto, a criação do Fundo 
PIS/PASEP, unificando os programas, só ocorreu na Lei Complementar nº 26/1975. 
Para completar, tais aplicações da CAIXA e do BB são regulamentadas pela Resolução 
do Conselho Monetário Nacional nº 2655/1999, com riscos dos próprios agentes e 
taxas de remuneração ao Fundo PIS/PASEP  definidas na Resolução. Portanto, o 
Conselho Diretor não interfere nessas aplicações.” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 O montante de R$ 1,572 bilhão aplicado no Banco do Brasil é quase o dobro do 
que está na CAIXA, em R$ 719 milhões.  
 
 O retorno que o BB está recebendo é muito superior ao retorno da CAIXA no 
que se refere a estes valores especificamente. A variação do exercício anterior e o atual 
foi um acréscimo de R$ 380 milhões no BB e um decréscimo de R$ 37 mil na CAIXA. 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de controles internos específicos para auxiliar na tomada de 

decisões do Fundo PIS/PASEP. 
 
Fato 

 
O Conselho Diretor se utiliza de controles internos como balancetes, 

demonstrações contábeis, notas explicativas e orçamentos para auxiliar em suas análises 
referentes às aplicações financeiras e aos financiamentos realizados por meio do 
BNDES e decisões das atividades do Fundo PIS/PASEP e dos recursos dos cotistas. 

 
 No entanto, constatou-se que esses controles não são suficientes para a tomada 

de decisão, uma vez que esses documentos, embora sejam de importância fundamental 
aos negócios do Fundo, não dão uma visão minuciosa de algumas situações.  

 
 Com relação aos controles internos dos agentes bancários (CAIXA e Banco do 

Brasil) relacionados ao acompanhamento de saque dos cotistas diferenciando por 
programa (PIS ou PASEP) e por distribuição geográfica, destacando o estado e o 
município do beneficiário e do saque, constatou-se que o Banco do Brasil não possui 
evidências de controles dos saques para a quantidade total de cotistas. Já a CAIXA 
apresentou essas informações apenas por estado. 

 
 Quanto aos controles desses bancos sobre o acompanhamento da quantidade de 

cotistas aposentados que realizaram saque, os bancos apresentaram controles apenas por 
estados. No caso de aposentados que ainda não realizaram saque do principal das cotas, 
esses mesmos bancos não apresentaram os devidos controles. 

  
 E, para os controles da quantidade de cotistas com 70 anos ou mais que sacaram 

o principal de cotas, os dois bancos responderam apenas por estados. Já para a 
quantidade de cotistas com 70 anos ou mais que não sacaram o principal de cotas 
também não foi apresentado controles.   to#  
##/Fato## 

 
Causa 

 
Insuficiência nos controles internos mantidos.  

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
  Com relação ao controle relativo às aplicações financeiras, registrou o seguinte: 
 
  “As informações das aplicações financeiras do Fundo PIS/PASEP são 
levantadas nos balancetes, nas notas explicativas e nas demonstrações de fechamento 
do exercício, bem como nas execuções orçamentárias do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres, 
documentos já apresentados na prestação de contas e no ANEXO 2. No caso especifico 
do FPS, cujas contas estão consolidadas nas demonstrações do Fundo PIS/PASEP, o 
BNDES envia também relatórios gerenciais mensais (ver na folha nº 361 da Prestação 
de Contas do Fundo PIS/PASEP o relatório de junho). Ainda sobre o FPS, o BNDES 
confecciona balancetes mensais separados, além de demonstrações no fechamento e 
notas explicativas trimestrais da contabilidade (ver as folhas nº 349 a 360 da Prestação 
de Contas do Fundo PIS/PASEP).”  

 
 Quanto ao controle relacionado aos financiamentos, registrou o que segue: 
 

  “As informações relacionadas aos financiamentos realizados pelo BNDES com 
recursos do PIS/PASEP são levantadas nos balancetes, nas notas explicativas e nas 
demonstrações de fechamento do exercício, bem como nas execuções orçamentárias do 
1º, 2º, 3º e 4º trimestres, documentos já apresentados na prestação de contas e no anexo 
2. Além disso, são elaboradas, na prestação de contas do BNDES, tabelas que refletem 
os financiamentos realizados pelo Banco, já apresentadas na prestação de contas do 
BNDES (ver as folhas 300 à 348 da Prestação de Contas do Fundo PIS/PASEP). Cabe 
observar que quase  todos esses financiamentos são de risco do Banco, exceto as 
operações contratadas do FMM, cujo risco é do Fundo PIS/PASEP  e o saldo era de R$ 
64.304 mil em 30.06.2014. Sobre essas últimas, o BNDES envia mensalmente, junto 
com os balancetes do Fundo, a planilha de Contratos Transferidos do FMM para o 
PIS/PASEP (ver no ANEXO 3 o documento de junho).” 
 

 No que se refere aos controles dos agentes bancários (CAIXA e Banco do 
Brasil) relacionados à quantidade de cotistas aposentados que ainda não realizaram 
saque do principal das cotas, o Fundo informou que: “A quantidade de cotistas 
aposentados que ainda não sacaram seu principal não pode ser determinada, pois a 
CEF e o BB só podem atestar a aposentadoria após a verificação da documentação 
comprobatória apresentada pelo cotista que deseja fazer seu saque de cotas por motivo 
de aposentadoria.” 

 
 Com relação aos controles para sobre saques dos cotistas de 70 ou mais que 

efetuaram ou não saques e para cotistas aposentados que efetuaram saques, as 
informações não apresentadas pelos agentes bancários (CAIXA e Banco do Brasil), com 
relação aos saques segregados por estados e municípios, o Fundo justificou que esses 
agentes necessitariam de um maior tempo (de 30 a 60 dias) para disponibilizarem as 
informações de forma completa. 
 

  Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 
o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
“Entendo que não cabe falar em controles internos administrativos da 

“entidade”, contemplando avaliação dos gestores no que se refere à qualidade e à 
suficiência de tais controles para garantir a realização dos objetivos, considerando 



17 
 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

 

ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informações de 
comunicação e monitoramento, sem levar em conta a situação sui generis do Fundo 
PIS-PASEP, que não é entidade ou empresa, não tem personalidade jurídica e tem três 
administradores e operadores (CAIXA, Banco do Brasil e BNDES), e conta com 
somente dois servidores na Secretaria-Executiva do Conselho, vinculado ao Tesouro 
Nacional. 

 
Ademais, os três agentes contam com áreas de controle interno e de auditoria 

interna. 
 
Por fim, entendo que deve ficar claro que as tomadas de decisão do Conselho 

são amparadas pelos documentos contábeis, orçamentários e financeiros registrados 
nas atas das reuniões, bem como pela assessoria técnica do Grupo de Apoio 
Financeiro, formado pelos representantes da CAIXA, do BB, do BNDES, e pela 
Secretaria-Executiva do Conselho”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O apoio dos controles às atividades do Fundo tem papel fundamental na boa 

gestão da governança, e tem também a função de prevenir e evitar fraudes nas 
demonstrações contábeis, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da 
ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. 
 

Os controles internos são um processo realizado pela diretoria, por todos os 
níveis de gerência e por outras pessoas da entidade, projetado para fornecer segurança 
razoável quanto à consecução e objetivos nas seguintes categorias:  
 

a) eficácia e eficiência das operações;  
b) confiabilidade de relatórios financeiros;  
c) cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis. 
 
Controles internos não devem ser comparados a um conjunto de documentos 

emitidos por outras empresas, e sim um conjunto de recursos, métodos, processo, 
utilizados para objetivando impedir a ocorrência de erros, fraudes e ineficiência. 

 
Assim, os controles internos administrativos do Fundo deve contemplar a 

avaliação dos gestores no que se refere à qualidade e suficiência de tais controles para 
garantir a realização de seus objetivos, considerando: 

 
a) Ambiente de controle; 
b) Avaliação de risco; 
c) Atividades de controle; 
d) Informação e Comunicação; 
e) Monitoramento 
 
Neste contexto, o Fundo PIS/PASEP não deve se limitar a utilização de 

documentos emitidos por seus parceiros. Deve também ampliar sua base de informações 
para obter segurança razoável de que suas atividades estão alcançando os seus objetivos. 

 
Análises de balancetes, orçamentos, notas explicativas ou demonstrações 

contábeis podem dar uma visão apenas ampla da situação. E em alguns casos 
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específicos, como exemplo são as analises feitas para acompanhamento das aplicações 
financeiras ou financiamentos realizados pelo BNDES com recursos do PIS e do 
PASEP, deveriam ser acompanhados de forma especifica, minuciosa, detalhada, 
auxiliando, assim, numa melhor administração de seus recursos.  

 
No caso especifico dos controles relacionados aos saques feitos pelos cotistas 

realizados nos bancos CAIXA e Banco do Brasil (aposentados e acima de 70 anos de 
idade), verifica-se que os controles dos bancos não permitem aferir que todos os cotistas 
aposentados e acima de 70 anos estão de fato realizando os saques a que têm direito. 
Além disso, verifica-se que esses agentes não possuem informações distribuídas por 
municípios. Esse controle permite auxiliar as análises sobre possíveis ocorrências 
indevidas de saques em determinado município.  

 
Neste entendimento, o Fundo PIS/PASEP deve implantar controles mais 

detalhados e específicos que possam servir de base para a realização de tomada de 
decisões.  

  #/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
a) Passe a utilizar outras formas de controles internos mais específicos e 

detalhados, além das que já vêm sendo utilizadas como balancetes, demonstrações 
contábeis, notas explicativas e orçamentos, que possam auxiliar as decisões no âmbito 
do Fundo. 

 
b) Passe a exigir dos agentes (CAIXA e BB) controles que permitam evidenciar, 

por município, o número de saques dos cotistas aposentados e acima de 70 anos. 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de controles internos específicos para aprovar o pagamento da 

remuneração aos agentes bancários. 
 
Fato 

 
O Banco do Brasil e a CAIXA encaminham para o Conselho Diretor do Fundo 

PIS/PASEP, mensalmente, os demonstrativos dos valores a serem cobrados e a que se 
referem. É de posse desses documentos que o Conselho Diretor tem acesso ao que será 
pago e os respectivos valores. Depois de autorizado pelo Conselho do Fundo, os bancos 
descontam da conta do Fundo os valores que julgam devidos. 

 
Constatou-se que não há, no âmbito do Fundo PIS/PASEP, controle mensal 

destinado a acompanhar e certificar da fidedignidade das remunerações devidas aos 
agentes bancários – BB e CAIXA pelos serviços prestados.  
  to#  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de controles que possibilitem certificar o que deverá de fato ser pago 

aos bancos – BB e CAIXA – no que se refere aos pagamentos de rendimentos, do 
principal de cotas e taxa de administração mensal. 
 
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
   Instado a se manifestar acerca dos valores a serem pagos mensalmente aos 
agentes Bancários Caixa e Banco do Brasil referente ao pagamento do principal das 
cotas, do pagamento de rendimento e do pagamento de administração mensal das cotas, 
o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP informou o que segue: 
   
  “O Conselho Diretor recebe mensalmente as faturas da CAIXA e do BB, junto 
com demonstrativos referentes ao pagamento de cotas, de rendimentos e de 
administração de contas do mês, que embasam os valores a serem pagos, discriminados 
em planilhas de cálculo. No ANEXO 5 estão os relatórios do mês de junho/2014 do PIS  
e do PASEP, com os valores discriminados mensalmente, que vão se acumulando nos 
demonstrativos ao longo do exercício.”  

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
  “(...) Portanto, como a CGU solicitou o controle que evidencia os valores a 
serem pagos, entendo que este seria feito por intermédio das planilhas dos agentes, 
enviadas junto com as faturas a serem pagas, mas não o controle para aprovação e 
liberação de pagamentos pelo Conselho, como a CGU expressou agora no Relatório 
Preliminar, inclusive na página 7. O controle da aprovação e liberação de pagamentos 
é feito pelo Conselho Diretor mensalmente por meio de ofício aos agentes, autorizando 
o débito e demonstrando, no mesmo ofício, a verificação de que os valores 
apresentados pela CAIXA e pelo BB estão de acordo com as tarifas contratuais, pela 
conferência dos quantitativos com as tarifas para se chegar ao valor liberado, 
lançando-o na planilha de controle de pagamentos autorizados pelo Conselho. Ver no 
ANEXO 1 a planilha de acompanhamento do Conselho e no ANEXO 2 todos os ofícios 
do exercício 2013/2014 autorizando os débitos, com os respectivos demonstrativos.” 
#/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 

 
O fato desses bancos  definirem o que e quanto o Fundo deverá pagar mostra um 

controle por parte dos mesmos. No entanto, validar a confiabilidade desses controles é 
essencial para verificar que os valores cobrados são de fato os devidos. Não se 
questiona aqui a confiança entre as partes relacionadas que é importante para bom 
relacionamento; no entanto, devem ser criadas formas de alicerçar essa confiança 
construindo seus próprios meios de definir esses valores e minimizar os riscos de 
surpresas nesses pagamentos. Assim, entende-se necessário um acompanhamento 
prévio pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP que evidencie os pagamentos a serem 
efetuados, de forma a validar que os valores informados são fidedignos. 
 

Sobre a resposta apresentada após o recebimento do relatório preliminar, 
entende-se que os ofícios encaminhados aos agentes CAIXA e Banco do Brasil e que 
autorizam o pagamento das remunerações mostram os valores de rendimentos, principal 
e manutenção cadastral. No entanto, os dados constantes dos ofícios e também da 
“planilha de acompanhamento do conselho” não permite certificar de fato que esses 
valores foram confirmados pelo gestor.  
  #/AnaliseControleInterno## 
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Recomendação: 
 
Desenvolver controles que de fato evidencie e certifique os pagamentos feitos 

aos agentes bancários CAIXA e BB. 
 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Não há no âmbito do PIS/PASEP controle que o auxilie no 

acompanhamento dos retornos das aplicações dos recursos do Fundo por 
intermédio da FINAME. 
 
Fato 

 
Verificou-se por meio do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP (Tabela 13) 

que 97% dos recursos do Fundo (R$ 32.800 milhões) estão aplicados em empréstimos e 
financiamentos na FINAME, divididos em diversos setores: transportes, agrícolas, 
serviços/comércio e Indústria.  

 
Considerando o grande volume de recursos destinados a financiamentos no 

âmbito da FINAME, solicitou-se para fins de análise as seguintes informações: nome do 
mutuário/CNPJ ou CPF, valor do financiamento, objeto contratado, data do 
financiamento, vencimento do financiamento, setor da economia que será aplicado o 
crédito (posição de 30/06/2014). No entanto, esta análise ficou prejudicada, uma vez 
que as informações não foram disponibilizadas.  

 
Constatou-se que não há no âmbito do Fundo  controle destinado  a acompanhar 

o retorno desses valores. Esse tipo de análise, quando realizada, é feita utilizando-se de 
documentos orçamentários e contábeis. 
   to#  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de controles internos destinados a acompanhar os retornos das 

aplicações dos recursos do PIS/PASEP feitos por intermédio da FINAME. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
 Com relação ao controle relacionado ao retorno das aplicações da FINAME, foi 
informado o seguinte:  
 
  “a FINAME não é considerada como agente financeiro do BNDES e existe um 
contrato de mútuo entre o BNDES e a FINAME. O retorno desse contrato para o Fundo 
PIS/PASEP é a TJLP (de acordo com a legislação vigente). Dessa forma, o Conselho 
Diretor controla o retorno dos financiamentos concedidos por meio dos controles 
contábeis e orçamentários do Fundo.” 
 
 Quanto à não disponibilização de informações relativas aos contratos de 
financiamentos, registrou o seguinte: 
 
 “Conforme o BNDES, as operações realizadas pela FINAME não se 
caracterizam como operações indiretas do BNDES, pois a FINAME não é uma agente 
financeiro do BNDES. Dessa forma, a FINAME é o beneficiário final da operação com 
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recursos do PIS/PASEP. Existe um contrato de mútuo entre as duas empresas (BNDES 
X FINAME).” 
 

Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 
o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
 “Quanto à inexistência de controle interno do Fundo que auxilie no 
acompanhamento dos retornos das aplicações de seus recursos por intermédio da 
FINAME, cabe ressaltar que o Conselho não tem estrutura de pessoal especializada, 
contando, conforme já mencionado, apenas com dois servidores no quadro da 
Secretaria-Executiva: o próprio Secretário-Executivo e seu assistente. 
 

No caso específico do BNDES, este possui unidade de Auditoria Interna e Área 
de Gestão de Riscos (operacionais, de crédito e de mercado). Além disso, o BNDES é 
auditado por diferentes órgãos de controle (CGU/TCU/Banco Central), bem como por 
empresa de auditoria externa. 

 
Importa destacar que os agentes são remunerados por sua atividade bancária, 

de intermediação financeira, ou seja, são remunerados por meio de comissão de 
administração e de risco para assumirem o risco das operações e serem integralmente 
responsáveis pelas operações de financiamento realizadas com recursos do Fundo. 
Nessa atividade estão incluídas análise de crédito dos proponentes, análise da 
operação propriamente dita, contratação da operação, acompanhamento físico e 
financeiro dos projetos e cobrança. 

 
O BNDES assume o risco das operações e retorna para o Fundo a remuneração 

prevista na legislação em vigor. No caso de inadimplência, os contratos de 
financiamento são imediatamente substituídos por outros, sem prejuízo para o Fundo. 

 
É possível acompanhar o retorno dos recursos aplicados pela BNDES na 

FINAME a partir do contrato de mútuo (BNDES x FINAME) onde estão previstas 
taxas, prazos de carência e amortização, que são as bases para o retorno periódico de 
amortização e juros para o Fundo (os quais estão evidenciados nos relatórios 
financeiros do Fundo)...”  

  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O total de recurso do Fundo PIS/PASEP no BNDES é de R$ 33.789 milhões. E 

destes, quase a totalidade, 97%, está aplicado na FINAME. Assim, com relação aos 
controles relacionados ao retorno dos financiamentos, entende-se que não se deve 
realizar análise, acompanhamento e controle destes valores fazendo uso apenas 
documentos de visão macro, e sim utilizar documentos que auxiliem a percepção e 
conhecimento minucioso desses recursos. 

 
Nesse sentido, o Conselho Diretor deve desenvolver esforços com vistas a 

acompanhar mais de perto os recursos dos cotistas, os quais representa. 
 
As justificativas apresentadas de que o BNDES assume o risco das operações e 

com isso não há prejuízos para o Fundo não exime de que seja realizado um controle 
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sobre as operações da FINAME, mesmo de forma não pormenorizada, considerando 
que os recursos da FINAME representam 97% dos recursos do Fundo (R$ 32,8 bilhões).  

 
Um dos grandes objetivos do Fundo é o de assegurar ao trabalhador da iniciativa 

privada e ao servidor público a fruição de patrimônio individual de formação 
progressiva, estimulando a poupança. Os valores administrados pelo Fundo são 
poupanças para várias famílias que utilizam os rendimentos recebidos uma vez por ano 
como um ganho adicional para ajudar em suas despesas, quando não se beneficiam do 
total do principal de suas cotas. 

 
Assim, cabe aos gestores do Fundo adotar maior controle sobre esses retornos 

investidos na FINAME, objetivando certificar-se acerca da fidedignidade dos recursos 
retornados. Também é responsabilidade dos gestores a certificação de que os recursos 
do PIS/PASEP não estejam sendo aplicados em outras finalidades que não seja em 
financiamento de operações no âmbito da FINAME. 

 
Com relação à justificativa acerca da existência de um contrato de mútuo entre o 

BNDES e a FINAME em que estão previstas taxas, prazos de carências e amortização, 
embora estejam relacionados nos relatórios financeiros do Fundo, entende-se que esses 
registros não evidenciam controle sobre o retorno da aplicação dos recursos do Fundo 
por intermédio da FINAME. Assim, o contrato de mútuo pode ser utilizado como um 
instrumento de subsídio para a implantação dos controles internos para se avaliar esses 
retornos.  

  #/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 
Desenvolver controles internos que auxiliem os gestores do Fundo PIS/PASEP a 

acompanhar os retornos dos financiamentos concedidos por intermédio da FINAME. 
 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            
2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        
2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência da Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos do Fundo 

PIS/PASEP no respectivo Relatório de Gestão, bem como apresentação de dados 
incorretos, além da falta de detalhamento de informações relacionadas ao FMM. 
 
Fato 

 
 Conforme a Decisão Normativa (DN) TCU nº 127/2013, no quadro A1, item 
“g”, é definido quais itens da referida norma o Fundo PIS/PASEP deve apresentar no 
Relatório de Gestão. Entre eles está o item 3.2 - Avaliação do Funcionamento dos 
Controles Internos da Parte A, do anexo II da DN TCU nº 127/2013.  
 

Em análise ao Relatório de Gestão, verificou-se a existência de avaliação de 
controle interno feita pelo Banco do Brasil. No entanto, constatou-se ausência desses 
controles relativos à CAIXA, BNDES e ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.  
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Também foi constatada incorreção das informações da tabela 23 – Saques pagos 
pelo PIS/PASEP por natureza e por eventos, uma vez que foram considerados valores 
do exercício 2011/2012 como se fossem do exercício 2012/2013. 
 
 Assim, os valores a serem considerados na tabela 23 do referido relatório passam 
a ser os seguintes:  
 

Natureza e eventos 2012/2013 
 Quantidade R$ mil 
Principal 721.579 882.403 
Aposentadoria 559.281 718.689 
Invalidez/Reforma 24.376 21.922 
Transf p/ reserva 7.618 5.851 
Falecimento 75.604 69.111 
SIDA/AIDS 2.204 2.154 
Neoplasia Maligna 15.970 18.973 
Benefício assistencial 26.268 29.493 
Idade 8.345 13.409 
Determinação judicial 1.913 2.221 
Complementação de rendimentos - 580 
Rendimentos 16.657.984 801.472 
Total  1.683.875 

 
As informações constantes nesta tabela referem-se à quantidade e valores do 

principal pago (contendo abertura por tipo de pagamento, por exemplo: aposentadoria, 
invalidez/reforma, falecimento, etc.) e dos rendimentos pagos. 
 
 Constatou-se, ainda, a ausência de informações detalhadas acerca do Fundo de 
Marinha Mercante (FMM). Esse detalhamento é importante quando no próprio 
Relatório de Gestão é registrado que os riscos relativos aos recursos oriundos desse 
Fundo são de responsabilidade do PIS/PASEP. 
 
Causa 

 
Fragilidade no Relatório de Gestão, em função do registro de informações 

incompletas quanto à avaliação do funcionamento dos controles internos, bem como 
apresentação dados incorretos, além de falta de detalhamento de informações do FMM. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Com relação à avaliação dos controles internos do Fundo PIS/PASEP, o 

Conselho Diretor registrou que não é aplicável, e acrescentou que: 
 
“primeiramente, convém esclarecer que na introdução do Relatório de Gestão 

do Fundo PIS/PASEP, no penúltimo parágrafo na página 7, há uma consideração 
sobre a não aplicação, às informações consolidadas do PIS/PASEP, do item 3, do qual 
o item 3.2 em questão faz parte: 

 
“. O item 3 Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão) não se 

aplica, considerando as atribuições dos administradores e operadores Caixa, Banco do 
Brasil e BNDES.” 
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Sendo assim, o Conselho Diretor conta com o apoio da administração e dos 
sistemas de controles internos da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES. 
Considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional não dispõe de estrutura 
especializada para este fim, o Conselho não tem expertise para fazer avaliação desses 
sistemas, de forma consolidada, no relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP. Somente 
os agentes administradores e operadores têm condições de fazê-la separadamente, pois 
dispõem de departamentos específicos para esse fim de avaliação. 

 
A Caixa Econômica Federal enviou-nos sua avaliação da estrutura de controles 

internos (ver ANEXO 1), explicando que a gestão desses controles é realizada no 
âmbito da Caixa: 

”Encaminhamos arquivo anexo em atendimento ao solicitado na mensagem 
abaixo. 

Esclarecemos que a gestão de controles internos é realizada no âmbito da 
Caixa.(...)” 

 
O BNDES também enviou sua avaliação (ver ANEXO 2), esclarecendo, de 

forma semelhante à Caixa, que a Gestão de controle interno está inserida no âmbito do 
BNDES. 

 
A estrutura de governança que o BNDES utiliza para as atividades relacionadas 

aos fundos, em que o BNDES exerce as funções de gestor ou de agente aplicador de 
recursos, é a mesma estrutura existente para todo o Banco. 

 
Enviamos, também, em anexo, a parte do relatório de Gestão do BNDES que 

trata das Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão.” 
 
Quanto à Caixa Econômica Federal e BNDES, foi enviada a esta Controladoria a 

avaliação dos controles internos de cada um deles.  
 
Em relação à inconsistência das informações da Tabela 23 do Relatório de 

Gestão, a Unidade comunicou que: 
 
“realmente houve um equivoco nas informações do exercício de 2012/2013 na 

tabela 23. Por ocasião da confecção do Relatório de Gestão 2013/2014, quando foram 
copiados os dados da mesma tabela do Relatório de 2012/2013, houve um engano e as 
informações de 2011/2012 foram coladas como se fossem as de 2012/2013 no Relatório 
2013/2014. Não obstante o erro na colagem da coluna, os dados do exercício 
2013/2014, objeto do julgamento de contas, estão corretos.” 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
 “Na página 20, entendo que uma explicação mais completa sobre a ausência do 
item 3.2 no Relatório de Gestão deva ser incluída no Relatório da CGU, pois consta na 
introdução do Relatório de Gestão do PIS-PASEP uma previsão sobre a não aplicação 
desse item, apresentando os motivos, algo que está previsto na DN TCU nº 127/2013, 
no ANEXO III, item 5.b, que trata das partes do relatório de gestão, in verbis: 
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“Introdução: informação suscinta (...) de quais itens do Anexo II desta decisão 
normativa não se aplicam à realidade da unidade, apresentando os motivos da não 
aplicação; (...)” 

 
Entendo ser esse o caso: o item 3.2 não se aplica à realidade do Conselho 

Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas à dos agentes administradores e operadores do 
Fundo, que já fazem suas avaliações dos controles internos, mesmo considerando que 
só o Banco do Brasil a incluiu na sua prestação de contas do exercício 2013/2014. 

(...) 
Isso posto, entendemos que a CAIXA, o BB e o BNDES devam apresentar suas 

avaliações de controles (item 3.2), mas que o Conselho não tem como fazê-lo, tendo em 
vista não haver estrutura de Controle Interno no âmbito da STN, não se aplicando isso 
à realidade do Conselho. Portanto sugiro à CGU que explicite no Relatório a 
manifestação desta STN de que:  

 
i) o mencionado trecho do ANEXO III do item 5.b DN TCU nº 127/2013 

prevê a possibilidade, em função da realidade do Fundo PIS-PASEP, 
de não ter a STN estrutura de Controle Interno para elaborar 
avaliações de controles (item 3.2 do Relatório de Gestão);  
 

ii) a transcrição completa da manifestação do Conselho Diretor no Ofício 
nº 234/2014, conforme reproduzida acima; e 
 

iii) que por esses motivos descritos nos itens (i) e (ii) somente seja exigido 
dos agentes CAIXA, BB e BNDES essas avaliações de controles, 
passando elas a constar do próximo Relatório de Gestão do Fundo 
PIS-PASEP; em último caso, o Conselho pode apresentar também no 
Relatório de Gestão uma média das avaliações dos três agentes como 
um consolidado do Fundo PIS-PASEP, além das avaliações separadas 
de cada um.” 

 
Com relação à inconsistência das informações da Tabela 23 do Relatório de 

Gestão, o Fundo comunicou, também, que: 
 
“Como não há impacto nas contas do exercício de 2013/2014 e esse foi um 

problema de “copia” e “cola” na tabela referente aos dados do exercício anterior, isso 
não aconteceria nas informações do exercício objeto de julgamento de contas, já que os 
dados têm de ser obrigatoriamente preenchidos e não copiados e colados. Dessa forma, 
sugiro incluir essas considerações no trecho acima, ressaltando que as informações 
objeto da incorreção não dizem respeito ao exercício objeto do julgamento de contas, 
2013/2014. Cabe Lembrar que o TCU considera como de 2013 o exercício de 
2013/2014, portanto queremos evitar possíveis desencontros de informações.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
As informações prestadas aos órgãos de controle por meio do relatório de gestão 

têm conteúdo estipulado pela DN TCU nº 127/2013. No Art. 2º desta DN é explicitado 
que: “A apresentação do relatório de que trata o caput do art. 1º em conformidade com 
as normas que o regulamentam é de responsabilidade do dirigente máximo da unidade 
relacionada no Anexo I desta decisão normativa”. 

 
E ainda, o artigo 5º da referida DN descreve: “os relatórios de gestão devem 
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contemplar os conteúdos estabelecidos no Anexo II desta decisão normativa, 
observando-se ainda as seguintes disposições: 

 
II. Os conteúdos dispostos na parte A do Anexo II, Informações Gerais sobre a 

Gestão, devem ser explicitados no relatório de gestão sempre que identificados no 
Quadro A1 do referido Anexo como aplicáveis à natureza da unidade jurisdicionada.” 

 
Assim, embora o Fundo tenha considerado em seu Relatório de Gestão, na 

página 7, item 3 (Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão) que este item 
não se aplica ao Conselho Diretor , verifica-se que, pelo item “g” da DN acima citada,  
esta informação deveria ser aplicada também aos gestores e bancos operadores do 
Fundo.  

 
Dessa forma, ao realizar a avaliação dos seus controles internos, o Fundo 

consegue avaliar os controles internos dos agentes bancários que o auxilia nas 
atividades de gestão. 

 
Adicionalmente, cabe aos agentes bancários apresentarem tais informações do 

PIS/PASEP nos respectivos Relatórios de Gestão para o exercício 2013/2014, o que 
aconteceu apenas para as informações sob responsabilidade do Banco do Brasil.  

 
Neste contexto, cabe observar aos preceitos da DN nº 127/2013, sobretudo 

quanto à consideração da avaliação de funcionamento de controles internos pelos outros 
agentes envolvidos (CAIXA, BNDES e Conselho Diretor). 

 
Com relação aos dados apresentados no Relatório de Gestão, as informações 

contidas neste documento são consideradas verídicas e de muita importância, além de 
vincularem diretamente a responsabilidade do gestor nas atividades do Fundo. Nessa 
situação, uma incorreção, embora pontual, e mesmo que não se refira ao exercício em 
análise, tem um impacto expressivo e monetário nas informações do Fundo, o que pode 
colocar em risco a validade das outras informações contidas no relatório. 

 
Além disso, não obstante o fato de constar informações relacionadas ao FMM, 

entende-se que são bem superficiais. Considerando que o risco das operações 
relacionadas a esse Fundo é do PIS/PASEP, entende-se necessária um maior  
detalhamento desses registros. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 

a) Passe a incluir no próximo Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, a 
avaliação de funcionamento de controles internos de todos os agentes envolvidos 
(Banco do Brasil, CAIXA, BNDES e Conselho Diretor), bem como o detalhamento das 
informações relacionadas aos recursos do FMM. 

 
b) Realizar uma revisão mais acurada das informações incluídas neste 

relatório, de forma a evitar incorreções em sua apresentação. 
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2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
As linhas orçamentárias são reprogramadas 2 meses antes do encerramento 

do exercício, o que pode levar a uma inverídica conclusão de que os resultados 
alcançados estão sendo mais do que satisfatórios. 
Fato 

 
Em análise aos orçamentos do Fundo PIS/PASEP e suas reformulações nos 

exercícios de 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, constatou-se que as 
alterações orçamentárias foram efetuadas nos primeiros dias de abril, respectivamente, 
em 07/04/2011, 04/04/2012, 04/04/2013 e 08/04/2014.  

 
Essas alterações contemplaram quase a totalidade das linhas orçamentárias  

apresentadas para os exercícios acima citados. Se for considerado apenas o exercício 
2013/2014, dos orçamentos financeiros - entrada de recursos e de saída de recursos-, e 
orçamentos econômicos - receitas e de despesas -, apenas uma linha orçamentária  não 
foi alterada em seu orçamento inicial – “Rendas diversas da CAIXA”. 

 
##/Fato## 

Causa 

 
Falhas no planejamento orçamentário do Fundo PIS/PASEP. 
  ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
“No anexo 1 estão, em sequência, todas as peças orçamentárias iniciais de 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2014 e 2014/2015, com as respectivas notas 
explicativas. No anexo 2, também em sequencia, estão todas as peças orçamentárias 
reformuladas de 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, com as respectivas 
notas explicativas. Como a reformulação orçamentária ocorre após o fechamento da 
execução do segundo trimestre (dezembro), não existe ainda a peça orçamentaria 
reformulada para 2014/2015”.(grifo nosso) 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
“(...), dá-se a impressão de que as reformulações orçamentárias são realizadas 

no mês de abril, dois meses antes do fechamento do exercício (ver parágrafos 1 e 6 da 
Análise de Controle Interno), quando na verdade elas são realizadas em março, 
utilizando dados de até fevereiro, quando disponíveis. Essa reformulação orçamentária 
é assinada em abril pelo GAFIN e apresentada para o Conselho na reunião no mesmo 
mês, mas isso é devido ao cronograma das reuniões do Conselho, pois não há reunião 
em março. Talvez caiba esse esclarecimento no Relatório.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Por meio do Relatório de gestão 2013/2014 do Fundo PIS/PASEP, as metas 

físicas e financeiras (tabela 28) utilizadas pelo Fundo como orçadas são valores 
reformulados pelo GAFIN – Grupo de Apoio Financeiro, ou seja, é feita previsão no 
início do exercício pelo GAFIN, mas normalmente no mês de abril, dois meses antes de 
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encerrar o exercício que é 30/06/2014, são apresentadas as reformulações dos valores 
orçados utilizando os números do encerramento até o mês de fevereiro/2014.  

 
Os orçamentos são peças chaves na administração de uma instituição. Nele 

devem estar previsto receitas e despesas futuras para a administração de determinado 
exercício (período de tempo), fornecendo metas e direção.  

 
Um orçamento embasado na realidade do Fundo deve ser consistente com seu 

histórico. Assim, se ocorrerem alterações significativas em determinado exercício, estas 
deverão ser analisadas e refletidas no orçamento referente a aquele período.  

 
Mas é prudente que se permita alterar o orçamento inicial de forma pontual. 

Modificações constantes, ocorridas com data marcada, não estão coerentes com as boas 
praticas de gestão orçamentaria.  

 
Analisar o desempenho do orçamento sob o prisma “orçado versus realizado”, 

com o propósito de se averiguar as razões que provocaram os desvios no planejamento, 
dá margem ao cumprimento e qualidade que os orçamentos refletem na administração 
das unidades. 

 
Desta forma, é recomendável que seja avaliado o procedimento orçamentário 

inicial e que seus valores estejam coerentes com a realidade da unidade, e que sejam 
evitadas reformulações orçamentárias constantes e com data marcada. Dessa forma, a 
mensagem transmitida às partes interessadas, principalmente, aos cotistas, é que os 
valores previstos no orçamento não são feitos no inicio do exercício e sim, sempre, com 
dois meses (no mês de abril) que antecedem ao termino do exercício. 

  
Rever o planejamento faz parte da boa gestão do Fundo, no entanto fazê-lo de 

forma constante e para todas as contas de um orçamento, todos os anos, pode ser visto 
pelas partes interessadas como falta de planejamento recorrente por parte do Fundo.              to  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 
Realizar revisões orçamentárias sempre que necessário, mas apenas nas linhas 

orçamentárias em que realmente se fizerem necessárias essas mudanças, e não na quase 
totalidade das linhas que compõem o plano orçamentário.  
 
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
O Fundo PIS/PASEP não possui representantes do PIS e do PASEP em seu 

Conselho Diretor, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego não fez a 
devida indicação. 

 
Fato 

 
Em estudo no art. 7º, do Decreto 4.751/03, verificou-se o Conselho Diretor do 

Fundo PIS/PASEP deve ser gerido por um representante titular e suplente do Ministério 
da Fazenda; do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; do Ministério do Trabalho e 
Emprego; da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; dos 
participantes do PIS; e dos participantes do PASEP. 
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 Ainda, conforme o art. 7º, esses representantes do PIS e do PASEP serão 
escolhidos pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego (MTE), mediante 
indicações das centrais sindicais, representando os trabalhadores da iniciativa privada, 
no caso do PIS, e representando os servidores públicos, no caso do PASEP. 
 

No entanto, em análise ao Relatório de Gestão do Exercício 2013/2014, 
constatou-se que não há representantes nem suplentes do PIS e do PASEP. 
 

##/Fato## 

Causa 

 
 Inobservância aos parágrafos 2º e 3º do art. 7º do Decreto 4.751/03. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

“Não há representantes dos participantes do PIS e dos participantes do PASEP 
porque esses não foram indicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A 
Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda (SE-MF) enviou os ofícios nºs 691 e 
692/2013/SE-MF, ambos de 24.05.2013 (ver ANEXO1), solicitando a manifestação do 
Secretário Executivo do MTE quanto à indicação dos conselheiros para representar os 
participantes do PIS e os participantes do PASEP, conforme o art. 7º do Decreto nº 
4.751/03. Ademais, o mesmo procedimento foi adotado nos Ofícios nº 504 e 
505/2012/SE-MF, ambos de 03.05.2012 (ver ANEXO 2). Normalmente essas 
solicitações da SE-MF são enviadas a cada dois anos, por ocasião da renovação dos 
mandatos dos conselheiros do Fundo PIS/PASEP.” 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
“Cabe esclarecer que o processo de indicação (tanto a solicitação de indicação 

quanto a própria indicação) é feito em nível ministerial, de Ministro para Ministro ou 
de Secretário-Executivo do Ministério para o outro Secretário-Executivo, por ocasião 
da renovação dos mandatos dos conselheiros do Fundo PIS-PASEP. No caso, o 
Conselho já solicitou informalmente as devidas providências ao representante do MTE 
no Fundo PIS-PASEP, não tendo competência para agir além disso. Dessa forma, não 
me parece razoável imputar ao Conselho Diretor responsabilidade sobre esses atos de 
indicação que dependem do MTE.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
 O Decreto 4.751/03 define a composição do Conselho Diretor do PIS/PASEP, e 
entre eles estão os representantes do PIS e do PASEP. Esses representantes teriam o 
papel de exprimir as ideias e opiniões dos cotistas do Fundo, inclusive no que se refere 
às aplicações dos recursos, já que estes são os beneficiários dos valores aplicados pelo 
Fundo.  
 

Não é compatível com as melhores práticas de governança que este Conselho 
não tenha representantes dos proprietários desses recursos, podendo causar 
questionamentos quanto à legitimidade de suas decisões, uma vez que 2 dos 7 
representantes titulares ou suplentes não estavam presentes nas decisões. A participação 
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desses novos conselheiros visa proteger os interesses dos cotistas, além de direcionar as 
decisões a serem tomadas pela administração do Fundo em beneficio das partes 
interessadas. 

 
 Ainda que o compromisso com a indicação seja do MTE, conforme preceitua o 
referido Decreto, o Conselho Diretor do Fundo tem responsabilidade pela ausência 
dessas indicações e deve enfatizar a importância desses participantes de forma mais 
incisiva, indo além dos Ofícios de solicitação de indicações que ocorreram nos 
exercícios 2012 e 2013. 
 
 Assim, é imprescindível a indicação desses participantes no Conselho Diretor do 
Fundo PIS/PASEP, para fundamentar as decisões em proveito dos seus cotistas. 
 
Recomendação: 

 
Interceder junto ao Ministério do Trabalho e Emprego visando providenciar a 

indicação dos participantes que representem o PIS e o PASEP no Conselho Diretor do 
Fundo. 

 
2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência do CPF nos Sistemas da CAIXA relativos ao PIS pode ocasionar 

mais de uma conta para o cotista. 
 
Fato 

 
Mediante e-mail da Gerência de Fundos e Programas – GEFUP/COFIS da STN, 

de 12/09/2014, foi encaminhada a tela de cadastro dos cotistas do PIS Em análise na 
referida tela, constatou--se que o CPF dos beneficiários não está incluído na base do 
PIS. to#  

 
E, ainda, pela ausência do CPF na tela de cadastro do PIS, há possibilidade de 

existência de diferentes cadastros NIS para o mesmo número de CPF, uma vez que o 
Fundo não possui controles sobre a existência de diferentes números de PIS para o 
mesmo participante/cotista. 
##/Fato## 

 
Causa 

 
Fragilidade na tela de cadastro do PIS.  ##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Sobre a não inclusão do CPF na tela de cadastro do sistema da Caixa Econômica 

Federal informou que: 
 
 “Considerando que a Lei Complementar nº 7/1970 determina ser a Caixa 

Econômica Federal administradora do Programa PIS, que atende também ao 
Programa de Abono Salarial do Fundo de Amparo ao Trabalhador, não só ao Fundo 
PIS/PASEP, a Caixa nos informou via correio eletrônico:  
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“1 Em resposta ao questionamento contido no item 2, esclarecemos que o 
sistema de pagamento do PIS e do abono salarial é separado do sistema de cadastro, 
embora ambos utilizem o NIS (PIS/PASEP) como chave para os programas sociais. 

 
1.1 O CPF, assim como os demais dados cadastrais, está disponível no 

cadastro NIS, enquanto os dados financeiros constam no Sistema de Pagamento que 
utiliza os dados cadastrais sempre que necessário por meio de rotinas on line e batch. 

 
1.2 Considerando o processo em curso para batimento do CPF constante no 

cadastro NIS com a base da Receita Federal, está prevista implementação do número 
do CPF na tela financeira utilizada pelas agências a partir de 2016.” 

 

Quanto à identificação nos controles da base do PIS sobre a existência de 
diferentes números de PIS para o mesmo participante/cotista, comunicou: 

 
“1. Em atenção à solicitação em tela informamos que a Caixa realiza a 

validação do registro do participante/cotista, a fim de não permitir que ele tenha dois 
números de NIS. 

 
2. Para este controle, é utilizada a regra de unicidade, que através de condições 

especificas, identifica informações semelhantes e unifica as inscrições para uma única 
Ativa ou ainda, não atribui uma nova inscrição para pessoa localizada na base. 

 
2.1 com isso, mesmo que a pessoa possua dois números de NIS, um será Ativo o 

qual ela pode receber benefícios e o outro será Inativo, o qual não pode receber, 
minimizando o risco de pagamento em duplicidade” 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o gestor, por meio do documento Ofício nº 263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-
DF, de 3/12/2014, informou o seguinte:  

 
“A CAIXA, que prestou os devidos esclarecimentos a essa CGU na Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções de 01.12.2014, enviou a manifestação por escrito 
conforme acordado na Reunião:  

 
“O Sistema de cadastro social da CAIXA é apartado dos sistemas de 

pagamento. Enquanto o Cadastro NIS contém todos os dados cadastrais das inscrições 
PIS, os sistemas de pagamento do PIS/Abono Salarial administram os valores 
financeiros da inscrição, saldo de quotas/rendimentos/abono salarial. 

 
O cadastro NIS foi implantado em mar/2013 em substituição ao antigo Sistema 

PIS, trazendo modernidade e muito mais assertividade e segurança na localização da 
pessoa (regra de unicidade), evitando assim cadastramento em duplicidade. 

 
Os dados cadastrais exibidos nas telas dos sistemas financeiros, nome, nome da 

mãe, data de nascimento e data de vínculo são obtidos do Cadastro NIS por meio de 
acesso online (link interno entre os sistemas). Da mesma forma, toda e qualquer rotina 
financeira que necessita de dados cadastrais são obtidos do Cadastro NIS por meio de 
acesso online ou batch (arquivo/batimento). 
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A informação de futuramente incluirmos o CPF na tela do sistema financeiro 
tem por objetivo aumentar os argumentos de identificação positiva no atendimento 
prestado por meio do 0800 726 0207, que acessa essa base de forma eletrônica. 

 
Em relação ao Cadastro NIS, acrescentamos que, além das inscrições 

cadastradas no PIS, contém as inscrições originadas do Cadastro Único do Governo 
Federal, do PASEP e do SUS, cujos dados cadastrais são utilizados pelos programas 
sociais do governo federal, além do Seguro-Desemprego e FGTS. 

 
 Os novos cadastramentos realizados pelas empresas no Cadastro NIS são feitos 

de forma online pela internet e pelo CNS-Conectividade social (ICP Brasil). Além 
disso, a partir de set/2014, o cadastro NIS passou a validar o CPF na base da Receita 
Federal nas inclusões/alterações de pessoas na base.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Embora o NIS seja a chave do sistema para diferenciar os cotistas, o cadastro 

destes sem informações do CPF pode dificultar o controle sobre as informações 
individualizadas e prejudica a diferenciação de homônimos. É importante para evitar 
que acidentalmente seja cadastrada, mais de uma vez no sistema, a mesma pessoa, 
evitando confusões que possam surgir pela existência de mais de uma conta para o 
mesmo usuário. 

 
Uma base de dados de uma unidade relaciona importante fonte de informação de 

seus clientes, e isso não é diferente para banco de dados do cadastro do PIS no sistema 
interno da Caixa Econômica Federal. Por este motivo, essas informações devem 
englobar o máximo de completude que diferenciem os seus cotistas.  

 
Um sistema deste porte pode melhorar em vários aspectos o desempenho e a 

eficiência do controle sobre os nele cadastrados, mas também pode impor uma 
exigência inevitável em termos de competências em seu uso no que diz respeito à 
manutenção de suas informações e atualidade das mesmas. 

 
Assim, a ausência de averiguações sobre este assunto pode ocasionar a 

multiplicação de número NIS para o mesmo CPF, e, portanto, haver uma multiplicação 
da quantidade de cotistas do PIS. 

 
Como exemplo, pode acontecer que um cotista tenha dois números NIS, mas só 

tenha conhecimento de um deles. Dessa forma, teria direito a apenas um benefício, uma 
vez que, pela ausência de CPF na tela de cadastro, dependeria dos controles da CAIXA 
para localizar a existência do outro beneficio em seu nome. 

 
A justificativa apresentada após o recebimento do relatório preliminar não traz 

evidências da existência de CPF nos controles do Sistema relativos ao PIS. 
 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 

 Interceder junto à CAIXA, objetivando promover a inclusão de CPF dos cotistas 
nos Sistemas da CAIXA relativos ao PIS e a implementação de controles para 
acompanhar ocorrências de diferentes números NIS para o mesmo CPF na base de 
dados do PIS. 
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2.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
 A ausência de controle não permite a identificação de cotistas aposentados, 
falecidos e maiores de 70 anos de idade. Além disso, não há evidências de que 49% 
dos cotistas (15,5 milhões) estejam localizados, ou seja, não é possível identificar se 
os mesmos detém conhecimento a respeito dos créditos que têm direito. 
 
Fato 

 
Em leitura ao Relatório de Gestão do exercício 2013/2014 verificou-se que a 

quantidade de cotistas que receberam o principal das cotas em aposentadorias e por 
idade – acima de 70 anos – foi de 561.900 e 7.292, respectivamente. 

 
Tendo em vista a interposição de sigilo na base de informações do PIS/PASEP, 

procurou-se atuar nos controles mantidos para identificação dos cotistas em idade de se 
aposentarem e também dos acima de 70 anos de idade.  

 
Assim, constatou-se que não há controle sobre os cotistas que se aposentaram e 

também aqueles acima de 70 anos de idade e que têm direito ao principal das cotas nem 
acerca daqueles que já faleceram. Constatou-se, ainda que só existem informações 
desses beneficiários quando os mesmos entram em contato com o Fundo, por meio da 
CAIXA, se beneficiário do PIS, ou por meio do BB, se beneficiário do PASEP, 
solicitando o beneficio. 

 
Também não há evidências de que 49% dos cotistas (15,5 milhões) detém 

conhecimento dos créditos que têm direito junto ao Fundo.  
##/Fato## 

 
Causa 

 
Ausência de controle que não permite identificar os cotistas aposentados, 

falecidos e maiores de 70 anos de idade. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

“A quantidade de cotistas aposentados que ainda não sacaram seu principal não 
pode ser determinada, pois a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil só podem 
atestar a aposentadoria após a verificação da documentação comprobatória 
apresentada pelo cotista que deseja fazer seu saque de cotas por motivo de 
aposentadoria. Vale lembrar que o saque em qualquer das modalidades não é 
compulsório, portanto depende da vontade do cotista, que tem como alternativa deixar 
seu saldo de principal rendendo no fundo. Em relação aos cotistas com 70 anos de 
idade ou mais, a Caixa e o Banco do Brasil informaram que no fechamento do 
exercício de 2013/2014 havia 4.363.469 participantes.” 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o Fundo se manifestou sobre a recomendação, por meio do documento Ofício nº 
263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 3/12/2014: 

 
“Já existe base de dados na CAIXA e no BB a identificação da quantidade e do 

valor total das cotas dos que têm 70 anos ou mais, mas a identificação do total de 
cotistas aposentados e do valor total de suas cotas depende da viabilidade de estudo 
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específico, pois isso não é possível hoje. A localização desses dois tipos de cotistas 
também depende de estudos específicos de viabilidade.” 
 

Com relação à localização dos cotistas, informou que “existe dificuldade em 
localizar os participantes devido a endereço desatualizado pelo tempo decorrido desde 
a última distribuição em 1988.” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A resposta apresentada de que não pode ser determinada a quantidade de cotistas 

aposentados é um sinalizador de que muitos aposentados e pessoas acima de 70 anos de 
idade não estão recebendo os benefícios que têm direito por falta de conhecimento. A 
insuficiência na forma de divulgação, conforme já retratada no item anterior, corrobora 
com o entendimento da necessidade da ampliação das formas de divulgação, 
objetivando abarcar maior quantidade de beneficiários possível. A localização desses 
cotistas e a devida notificação a cada um deles é uma medida necessária para que 
possam obter o conhecimento dos valores que têm direito a receber.  

 
Ainda neste contexto, embora o Fundo tenha conhecimento de que possui 4 

milhões de cotistas com idade igual a 70 anos ou mais, efetuou pagamento para apenas 
7 mil pessoas, isso representa, em média, 0,18% do total, conforme Tabela 23 do 
Relatório de Gestão.  Esse percentual é muito baixo levando em conta o número total de 
cotistas (4.363.469) acima de 70 anos. 

 
Com relação à localização dos cotistas, é essencial manter controles de forma a 

obter informação de que de fato o cotista não está sacando seus benefícios por opção 
própria e não por falta de conhecimento.  

 
Relativamente à divulgação, embora tenha sido apresentado cartazes contendo a 

divulgação do PIS/PASEP, as mesmas carecem de aprimoramento, inclusive com 
necessidade de dar maior clareza ao tema para que de fato possa chegar ao público alvo 
(cotistas). 

 
Desta maneira, a administração atingirá de forma mais abrangente o objetivo do 

fundo que é remunerar seus cotistas, assegurando ao empregado e ao servidor público o 
usufruto de patrimônio individual progressivo, estimulado pela poupança e corrigindo 
as distorções na distribuição de renda, e também possibilitando a paralela utilização dos 
recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social. 

 
Recomendações: 
 

a) Implementar mecanismos de controle que dê subsídios aos agentes  para 
localizar e notificar os aposentados e maiores de 70 anos sobre o direito de recebimento 
dos seus créditos, bem como identificar aqueles que já faleceram com o objetivo de 
conceder o benefício aos seus dependentes. 

 
b) Reforçar os mecanismos de controle e aprimorar as formas de divulgação com 

o objetivo de identificar os cotistas que ainda não detém conhecimento dos seus 
direitos. 

 
 



35 
 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

 

2.1.1.6 CONSTATAÇÃO 

 
Aumento no valor da remuneração paga aos agentes (Caixa e BB) sem o 

devido estudo técnico que validasse a necessidade desse reajuste. 
 
Fato 

 
Em leitura à ata da 142º Reunião do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, 

realizada em 18/04/2013, verificou-se que, para os pagamentos aos agentes bancários, a 
CAIXA aceitou a manutenção das condições e preços vigentes no contrato que venceu 
em 30/06/2013, mas o BB solicitou revisão.  

 
Ainda conforme a referida ata, para a renovação dos contratos, foi constada a 

adequação das tarifas de 2012/2013 praticadas pela CAIXA e a necessidade de reajuste 
das tarifas praticadas pelo BB, tendo em vista o período transcorrido desde o último 
reajuste no contrato PASEP celebrado em 2011. Conforme o coordenador do Fundo, as 
tarifas sugeridas para o contrato do exercício 2013/2014 foram baseadas nas estruturas 
de custos da CAIXA e do BB. 

 
Assim, os contratos com o BB e a CAIXA foram renovados para o período 

01/07/2013 a 30/07/2014, com as seguintes tarifas: 
 
- BB 
(a) R$ 3,31 por pagamento de rendimento do PASEP; 
(b) R$ 41,33 por liberação e pagamento de cotas do PASEP; 
(c) R$ 0,14 por conta administrada por mês, com teto de 4.500.000 contas. 
 
- CAIXA 
(a) R$ 1,97 por pagamento de rendimento do PIS; 
(b) R$ 31,00 por liberação e pagamento de cotas do PIS; 
(c) R$ 0,10 por conta administrada por mês, com teto de 19.000.000 contas. 
 
Considerando que a CAIXA manteve as mesmas tarifas do exercício anterior, as 

tarifas do BB para 2012/2013 foram: 
 
(a) R$ 2,98 por pagamento de rendimento do PASEP; 
(b) R$ 34,38 por liberação e pagamento de cotas do PASEP; 
(c) R$ 0,12 por conta administrada por mês, com teto de 4.500.000 contas. 
 
No entanto, constatou-se que não foram apresentadas as evidências de 

negociação, critérios, ou estudos utilizados para definição desses valores cobrados do 
Fundo pelos agentes bancários. o#No e  
##/Fato## 

 
Causa 

 
Ausência de estudos técnicos sobre os reajustes contratuais destinados ao 

pagamento da remuneração aos agentes administradores do PIS/PASEP. ##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
Instado a se manifestar acerca de estudo técnico realizado para definição dos 

valores pagos aos agentes financeiros pelos serviços prestados no exercício 2013/2014, 
o Conselho Diretor do PIS/PASEP registrou o seguinte: 

 
“Levando-se em conta que os agentes Caixa e Banco do Brasil têm 

exclusividade na administração dos Programas PIS e PASEP, por força da Lei 
Complementar nº 7/1970 e da Lei Complementar nº 8/1970, houve negociação com a 
Caixa para manutenção dos preços do contrato referente ao exercício anterior. Já o 
Banco do Brasil reivindicou reajuste, porque manteve os mesmos preços por dois 
exercícios consecutivos, e alegou problema de custos que o impediriam de manter as 
tarifas por um terceiro exercício consecutivo. As tarifas negociadas foram baseadas na 
estrutura de custos de cada agente e não houve estudo técnico em 2013/2014.”  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 

 
A resolução do Banco Central nº 1.034/85 resolveu em seu item III que: “o 

Conselho Diretor do Fundo de participação PIS/PASEP poderá conceder, com base na 
previsão orçamentária, adiantamentos mensais ao Banco do Brasil S.A., BNDES e à 
Caixa Econômica Federal, por conta do pagamento de suas remunerações como 
agentes de fundo”. 
 

Pela resposta apresentada fica claro que os reajustes foram realizados para 
cobrirem o aumento de custos dos agentes CAIXA e BB. Entretanto, objetivando dar 
maior segurança ao processo, seria prudente que o Conselho do PIS/PASEP realizasse 
uma avaliação técnica sobre as remunerações pagas ao BB e CAIXA referente à 
comissão dos serviços prestados ao Fundo de administração das cotas do PIS e do 
PASEP. 
 

Essa avaliação é essencial para se fundamentar que de fato o reajuste requerido 
pelos agentes é para cobrir os custos praticados, considerando que os valores pagos a 
título de administração do PIS/PASEP totalizaram R$ 81 milhões (posição de 
30/06/2014). 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 

Promover estudo técnico de forma a tornar evidente que os reajustes efetuados 
foram necessários para cobrir os custos dos agentes, o que deve ser feito também por 
ocasião de solicitação de futuros reajustes. 

 
2.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 
O Banco do Brasil (agente administrador do PASEP) está mantendo os 

valores aplicados em capital de giro, tanto do PASEP como de recursos próprios, 
na mesma conta.  

 
Fato 

Verificou-se por meio do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP 2013/2014 
(tabela 10) que o Banco do Brasil aplica os recursos do PASEP disponíveis sob sua 
responsabilidade em linhas de capital de giro, em conformidade com a Resolução CMN 



37 
 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

 

2.655/1999, remunerando o Fundo pela Taxa Referencial – TR acrescida de juros de 6% 
a.a. O valor apresentado no referido Relatório foi de R$ 3.879.664 mil. 

 
No entanto, na rubrica “Empréstimos e os Recebíveis com Clientes” do Ativo 

Circulante das Demonstrações Contábeis de 30/06/2014 do PIS/PASEP, em que são 
contabilizados valores aplicados em empréstimos de capital de giro no Banco do Brasil, 
constatou-se o valor de R$ 1.581.025 mil. A tabela a seguir evidencia a divergência 
apontada. 

 
##/Fato## 

Valores em R$ mil. 
Composição do Saldo 

Agentes Bancários 
Demonstrações 

Contábeis 
Divergências Relatório de Gestão 

Banco do Brasil S.A. 
(Tabela 10) 

R$ 1.581.025 (R$ 2.298.639) R$ 3.879.664 

 
Causa 

 
Insuficiência nos controles internos do agente Banco do Brasil que não segrega 

as contas (capital de giro) do Banco e do PASEP.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar sobre essa divergência, foi informando o seguinte: 
 
“(...) Sobre a Tabela 10, no parágrafo anterior a ela no Relatório de Gestão está 

assim descrito: 
 
"Segundo a Diretoria de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, os 

recursos do PASEP estão aplicados em cinco linhas de crédito, descritas a seguir. As 
quantidades de operações e valores aplicados por linha de crédito são provenientes da 
base de dados do BB para o acompanhamento dos produtos-saldo contábeis e não 
possuem a informação individualizada da parcela do PASEP que compõe o recurso. 
Portanto, as quantidades de operações e valores aplicados contemplam mix de 
recursos, do PASEP e do próprio BB." 

 
Desta forma, o valor total aplicado nas linhas de crédito do BB, de R$ 3.879.664 

mil, contempla mix de recursos do PASEP, de R$ 1.581.025 mil, e do próprio BB, não 
havendo informação individualizada da parcela do PASEP no banco de dados do 
BB.”(grifo nosso) 

 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o Fundo se manifestou sobre a recomendação, por meio do documento Ofício nº 
263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 3/12/2014: 

 
“O Banco do Brasil, conforme discutido na Reunião de Busca de Soluções, 

esclareceu que os valores dos recursos do PASEP aplicados pelo Banco em capital de 
giro estão registrados em enquadramentos contábeis específicos para este fim. Os 
enquadramentos que registram valores de operações contratadas com recursos de 
conta própria não são os mesmos. 
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Por outro lado, o Banco informou também que está em estruturação solução 
tecnológica para possibilitar o fornecimento de informações gerenciais das operações 
contratadas com funding do PASEP para compor os próximos Relatórios de Gestão.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As contas do Fundo PIS/PASEP não podem se confundir com as contas de seus 

agentes financeiros. 
  
A resolução CFC nº 750/93, define o princípio da entidade, o qual reconhece o 

patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios 
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 

 
Nessa situação, deve haver informação individualizada da parcela do PASEP 

investida em linhas de créditos do Banco do Brasil, diferindo estes recursos do valor 
total aplicado nas linhas de crédito do próprio Banco do Brasil. 

 
Os recursos do PASEP disponíveis no Banco do Brasil para financiamento em 

linhas de crédito de capital de giro não podem se confundir com os recursos do próprio 
Banco, de tal forma que o banco não consiga segregar suas contas das contas do 
PASEP. 

 
Assim, é recomendável estudo imediato para segregar estes valores no banco de 

dados do Banco do Brasil, reconhecendo individualmente neste sistema os valores do 
Banco e do PASEP para linhas de crédito em capital de giro.   

 
A justificativa apresentada após o recebimento do relatório preliminar não traz 

evidências da segregação dos recursos do PASEP e os recursos do Banco do Brasil. 
 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendação: 
 

Exigir que o Banco do Brasil passe a segregar os valores do PASEP e do Banco 
do Brasil no que se refere a recursos de capital de giro.  

 
3 GESTÃO OPERACIONAL                            
3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
3.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Adequação dos totais das metas previstas aos totais executados pela 

Unidade durante o exercício, demonstrando fragilidade nos indicadores de 
desempenho apresentados.  
 
Fato 

 
Em análise ao Relatório de Gestão 2013/2014 do Fundo PIS/PASEP, verificou-

se que os indicadores de desempenho apresentados são baseados em metas que, além de 
inicialmente subestimadas, são ajustadas aos totais executados pelo Fundo ao longo do 
exercício. 
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Quanto aos pagamentos dos rendimentos aos cotistas, a CAIXA apontou no 

Relatório de Gestão 2013/2014 do PIS, como indicador de efetividade de pagamento, o 
percentual obtido entre a quantidade de rendimentos pagos e quantidade total de 
rendimentos passíveis de pagamentos (identificados), o que resultou em 47,43%, 
enquanto o Banco do Brasil, no Relatório de Gestão 2013/2014 do PASEP, adotou 
como mesmo índice o total entre a meta prevista e a meta realizada, totalizando 99,80%. 

 
Quanto aos pagamentos integrais das quotas (principal), tanto a Caixa quanto o 

Banco do Brasil apresentaram como índices para o PIS e para o PASEP, 
respectivamente, o confronto entre os totais realizados e as estimativas projetadas e 
ajustadas durante o exercício, resultando nos índices de 98,93% para o PIS e de 97,37% 
para o PASEP. 

 
Ressalta-se que a meta prevista utilizada pelo Banco do Brasil refletiu 

exatamente os mesmos valores das metas realizadas, para pagamentos de rendimentos e 
do principal, durante os meses de julho/2013 a fevereiro/2014, incluindo o mês de 
novembro/2013 que registrou um valor de R$1.243 mil negativos nos pagamentos dos 
rendimentos devido a estorno de pagamentos não finalizados. 

 
Constatou-se que o Fundo PIS/PASEP adota o mesmo critério que o Banco do 

Brasil aplica em relação ao PASEP para mensurar os seus indicadores de desempenho, 
ou seja, utiliza metas previstas baseadas nos exercícios anteriores e ajustam essas metas 
de acordo com as quantidades e valores pagos no decorrer do exercício em andamento, 
o que equivocamente vai sempre espelhar índices de desempenho bastante elevados, 
como os apresentados no relatório de gestão do Fundo, quais sejam, como indicadores 
de pagamento de rendimentos 98,64% em quantidade e 98,43% em valor e como 
indicadores de pagamento de principal 97,53% em quantidade e 96,13% em valor. 

 
##/Fato## 

Causa 

 
Utilização de metas previstas inadequadas para medição dos indicadores de 

desempenho.  ##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Questionado, sobre os critérios utilizados para definição das metas físicas e 

financeiras previstas para o exercício 2013/2014 o  Conselho Diretor do Fundo assim se 
manifestou: 

 
“os critérios utilizados são orçamentários e financeiros, uma vez que não se 

trata de um fundo de custeio, mas de participação. Os pagamentos aos cotistas são 
atividades relevantes do Fundo, que não recebe novos participantes desde 1988 e tende 
a se extinguir no longo prazo. Os quantitativos referentes a pagamentos envolvem o 
número de cotistas que receberam principal e/ou rendimentos no exercício. O 
recebimento dos rendimentos é facultativo, a critério do cotista, mas o pagamento do 
principal, quando o participante se desliga do fundo, depende das condições definidas 
na legislação. Existem portanto essas duas metas físicas: quantidade de principal pago 
e quantidade de rendimentos pagos. Quanto às metas financeiras, são considerados os 
valores de pagamentos de principal e de rendimentos, pelos mesmos motivos já 
expostos para as metas físicas. São também consideradas como metas financeiras as 
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receitas orçamentárias, despesas orçamentárias e o resultado do exercício, pois são 
importantes para acompanhar as tendências para o resultado financeiro do Fundo, 
entre o previsto e o realizado. Todas as metas físicas e financeiras são estabelecidas no 
orçamento anual e na reformulação orçamentária do Fundo PIS/PASEP.” 

 
Instada a apresentar documentos comprobatórios que definiram as previsões 

iniciais e reformuladas das metas físicas e financeiras relativas aos exercícios 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, a Unidade apresentou todas 
as propostas orçamentárias bem como suas reformulações, das quais destacamos aqui a 
parte referente aos dados adotados como metas e sua reformulação para o exercício 
2013/2014. 

 
Proposta orçamentária inicial: 
 

 
 
Proposta orçamentária reformulada: 

 
 
Como justificativas sobre a utilização de quantidade de rendimentos orçados a 

serem pagos no indicador de eficácia (IPR) em detrimento da quantidade total de 
cotistas que têm direito a este beneficio o Conselho Diretor do Fundo emitiu a seguinte 
manifestação: 

 
“primeiramente, cabe esclarecer que o crédito de rendimentos é feito 

automaticamente em todas as contas individuais, a cada fechamento de exercício. Em 
segundo lugar, a quantidade de rendimentos não pagos mas creditados, ou seja, 
aqueles que ficam nas contas individuais, depende da vontade do cotista, pois é 
facultado a ele sacá-los anualmente, conforme § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 
26/1975, ou deixá-los na conta para capitalização posterior. Ou seja, os rendimentos 
ficam disponibilizados para saque durante o exercício, sendo prerrogativa dos 
participantes sacar esse benefício ou deixá-lo ser incorporado ao saldo das contas 
individuais. Sendo essa uma questão subjetiva, entendemos não ser interessante utilizar 
como meta um quantitativo que envolve fatores que dependem da vontade do cotista. 
Caso fosse adotado esse paradigma, o indicador de eficácia nunca chegaria a 100%, 
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pois sabemos de antemão que uma parte dos cotista sempre vai optar por não sacar 
seus rendimentos, de forma que o numerador (rendimentos pagos) sempre seria menor 
do que o denominador (rendimentos creditados nas contas, incluindo os pagos e os não 
pagos).” 

 
Quanto aos controles do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP que evidenciem 

a quantidade de cotistas aposentados e cotistas com idade de 70 anos ou mais que não 
receberam o pagamento do principal para o exercício findo em 30/06/2014 a Unidade 
informou: 

 
“a quantidade de cotista aposentados que ainda não sacaram seu principal não 

pode ser determinada, pois a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil só podem 
atestar a aposentadoria após a verificação da documentação comprobatória 
apresentada pelo cotista que deseja fazer seu saque de cotas por motivo de 
aposentadoria. Vale lembrar que o saque em qualquer das modalidades não é 
compulsório, portanto depende da vontade do cotista, que tem como alternativa deixar 
seu saldo de principal rendendo no Fundo. Em relação aos cotistas com 70 anos de 
idade ou mais, a Caixa e o Banco do Brasil informaram que no fechamento do 
exercício de 2013/2014 havia 4.363.469 participantes.” 

 
Quanto às ações que o Fundo PIS/PASEP, no exercício sob exame, realizou a 

fim de localizar os cotistas que não receberam rendimentos, considerando que estes 
totalizaram 37% dos cotistas do PASEP e 53% cotistas do PIS (conforme informações 
das tabelas 1, 2, 6 e 7 do Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP) o Fundo informou 
que: 

 
“... primeiramente cabe esclarecer que o crédito de rendimentos é feito 

automaticamente em todas as contas individuais a cada fechamento de exercício. Não 
obstante, é facultado aos cotistas sacá-los anualmente, conforme § 2º do art. 4º da Lei 
Complementar nº 26/1975, ou deixa-los na conta para capitalização posterior. Ou seja, 
os rendimentos ficam disponibilizados para saque durante o exercício, sendo 
prerrogativa dos participantes sacar esse benefício ou deixá-lo ser incorporado ao 
saldo das contas individuais. Dessa forma, se existem percentuais diferenciados entre o 
PIS e o PASEP para a quantidade de rendimentos não sacados, isso vai depender do 
perfil dos participantes e de suas escolhas individuais. Vale lembrar que o PIS 
compreende trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP servidores e empregados 
públicos. Ademais os valores médios dos rendimentos creditados são baixos, em torno 
de R$54,00 no fechamento de 2013/2014, o que desperta pouco interesse do cotista 
para fazer o saque. Cabe destacar que quaisquer medidas no sentido de localizar os 
cotistas que optaram por não sacar seus rendimentos implicariam em custos ao Fundo. 
O que prejudicaria os próprios cotistas.” 

 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Auditoria datado em 26/11/2014, 

o Fundo se manifestou sobre a recomendação, por meio do documento Ofício nº 
263/2014/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 3/12/2014: 

 
“Com relação ao item b das recomendações, já existe na base de dados da 

CAIXA e do BB a identificação da quantidade e o valor total das cotas dos que têm 70 
anos ou mais, mas a identificação do total de cotistas aposentados e do valor total de 
suas cotas depende da viabilidade de estudo específico, pois isso não é possível hoje.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

 
Os indicadores servem para mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão; 
contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais; facilitar o 
planejamento e o controle do desempenho; e viabilizar a análise comparativa do 
desempenho da organização. 

 
A título informativo, cabe registrar os conceitos de indicadores aplicados pela 

CGU e TCU: 
 
a) Indicador de eficiência – indica a utilização dos recursos juntamente com o 

atingimento das metas;  
b) Indicador de efetividade – indica a extensão do público alcançado; e  
c) Indicador de eficácia – objetiva atender as metas preestabelecidas. 
 
Uma vez adotados como indicadores de desempenho a quantidade e o valor do 

pagamento dos rendimentos e do saldo principal aos seus participantes, o Fundo, a fim 
de dar credibilidade ao que divulga como referência da sua atuação, deve adotar como 
metas previstas os totais passíveis de pagamento e não medir seu desempenho a partir 
do que executou no exercício anterior e ainda ajustar esses índices diante do que 
conseguir executar durante o exercício corrente. 

 
A alegação de que a quantidade de rendimentos não pagos depende da vontade 

do cotista não pode servir de premissa para não se adotar como meta o pagamento 
integral dos rendimentos, poderia sim ser utilizada como justificativa pela parte não 
atingida da meta correspondente àqueles que, cientes do direito de sacar seus 
rendimentos, não o fizeram, pois não há evidências suficientes de que a não realização 
dos saques dos rendimentos pelos cotistas do Fundo tenham sido motivadas pela 
vontade em incorporar o benefício ao saldo de suas contas individuais, fortalece esta 
ideia o fato de, nos pagamentos dos rendimentos por meio de depósito em conta e 
crédito em folha de pagamento, não haver registros de participantes que tenham se 
recusado em recebê-los. 

 
O motivo de grande parte dos cotistas não receberem os rendimentos ou não 

efetuarem o saque do valor principal, quando habilitados para tal, não deve ser 
interpretado simplesmente como opção dos cotistas, pois, como tratado no ponto 2.1.1.5  
deste Relatório, o Fundo não tem divulgado a contento aos seus participantes os 
benefícios aos quais os mesmos têm direito, sob a alegação de que tal ação implicaria 
em custos ao Fundo e prejudicaria os próprios cotistas, fato esse que não se justifica 
diante do histórico de que a cada exercício a quantidade de cotistas diminui enquanto o 
saldo total do Fundo aumenta em ordem inversa (abordado no item 2.1.4 deste 
Relatório). 

 
O Fundo PIS/PASEP, quanto às metas referentes ao pagamento de rendimentos, 

a exemplo do que a CAIXA adota para apontar os indicadores em relação ao pagamento 
de rendimentos do PIS, deve levar em consideração a relação entre a quantidade de 
rendimentos pagos e quantidade total de rendimentos identificados.  

 
Já em relação ao pagamento do saldo principal, as metas previstas utilizadas 

devem ser basear, no mínimo, na quantidade de participantes que se enquadram nos 
requisitos necessários à efetivação dos saques possíveis de serem quantificados, quais 
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sejam os aposentados, os falecidos e aqueles com mais de 70 anos de idade. A 
quantidade de pessoas com mais de 70 anos já foi disponibilizada e informada pela 
Unidade (vide item 2.1.1.5 deste Relatório). Quanto à quantidade de participantes 
aposentados e falecidos, verificou-se a necessidade do Fundo viabilizar estudo 
específico para esse levantamento a partir do confronto das bases de dados do PIS e do 
PASEP com informações constantes em outros sistemas de dados governamentais. 

 
Embora, ao serem utilizados esses critérios, os indicadores não atinjam os 100%, 

como mencionado pela Unidade, será emitido um juízo real entre o que poderia ser pago 
e o que de fato foi executado, justificando-se, então, os motivos das divergências  
existentes, diferentemente do modo hoje adotado que, utilizando como metas previstas 
as bases dos exercícios anteriores e ainda fazendo ajustes nessas metas no decorrer do 
exercício, não reflete a quantidade de pagamentos que poderiam ser realizados e tende a 
não fazer com que a Unidade envide esforços em fazer com que mais participantes 
recebam seus benefícios, ficando evidenciado que a medição dos indicadores de 
desempenho utilizados pelo Fundo está baseada na ordem inversa de obter os índices de 
execução para somente então estabelecer as “metas previstas” a fim de propiciar sempre 
a ideia de excelência na execução de suas ações. 

 
Recomendações: 
 
a) Utilizar como metas previstas para o cálculo do indicador de eficácia (Indicador 
de Pagamento de Rendimentos – IPR) o total de cotistas e rendimentos de sua base e 
não o total de rendimentos orçados. 

 
b) Utilizar como metas previstas para o cálculo do seu indicador de efetividade 
(Indicador de Pagamento de Principal – IPP), no mínimo, o total de cotistas e o valor 
das cotas com direito a saque por motivos de aposentadoria, falecimento ou por idade 
superior a 70 anos ao invés do total de saques orçados. 

 
c) Abster-se de fazer ajustes nas quantidades e valores estipulados, no início do 
exercício, como metas de referência para seus indicadores de desempenho. 

 
d) Viabilizar a realização de estudos específicos para se obter os quantitativos e 
saldos totais dos cotistas aposentados e falecidos, a fim de subsidiar o estabelecimento  
das metas anuais do Fundo de Participação PIS/PASEP. 
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1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/07/2013 e 
30/06/2014 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo, 
em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 
examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do 
exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos 
de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- O Fundo PIS/PASEP não possui representantes do PIS e do PASEP em seu 
Conselho Diretor, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego não fez a 
devida indicação. (2.1.1.3) 

- O Banco do Brasil (agente administrador do PASEP) está mantendo os valores 
aplicados em capital de giro, tanto do PASEP como de recursos próprios, na 
mesma conta. (2.1.1.7) 

- Ausência do CPF nos Sistemas da CAIXA relativos ao PIS pode ocasionar mais 
de uma conta para o cotista. (2.1.1.4) 

4. Nesses casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol 
de Responsáveis: 

- Ausência de controles internos específicos para auxiliar na tomada de decisões do 
Fundo PIS/PASEP. (1.1.1.3)  

- Ausência de controles internos específicos para aprovar o pagamento da 
remuneração aos agentes bancários. (1.1.1.4)  

- A ausência de controle não permite a identificação de cotistas aposentados, 
falecidos e maiores de 70 anos de idade. Além disso, não há evidências de que 49% 



dos cotistas (15,5 milhões) estejam localizados, ou seja, não é possível identificar se 
os mesmos detém conhecimento a respeito dos créditos que têm direito. (2.1.1.5) 
 
- Aumento no valor da remuneração paga aos agentes (Caixa e BB) sem o devido 
estudo técnico que validasse a necessidade desse reajuste. (2.1.1.6)  
 

6.  Ressalte-se que não foi aferida a validade das bases de quantidades físicas e 
financeiras dos cotistas divulgados pelo Fundo no Relatório de Gestão, uma vez que 
houve restrição aos trabalhos suportada pela alegação de sigilo bancário.  

 
7. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os atos 
de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas 
folhas 69 a 70 do processo, seja conforme indicado a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função 
Avaliação do órgão 
de Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 
Controle Interno 

***.486.601-** 

Coordenador do Fundo e 
representante do Tesouro 

Nacional de 01.07.2013 até 
30.06.2014 

Regular com 
Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 1.1.1.4, 2.1.1.5 e 
2.1.1.6 do Relatório de Auditoria 
nº 201407626. 

***.545.966-** 

Secretario Executivo do 
Conselho Diretor do Fundo 
PIS/PASEP de 01.07.2013 

até 30.06.2014 

Regular com 
Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 1.1.1.4, 2.1.1.5 e 
2.1.1.6 do Relatório de Auditoria 
nº 201407626. 

***.635.363-** -Representante do 
Ministério da Fazenda de 
01.07.2013 até 30.06.2014 

Regular com 
Ressalva 

Item 2.1.1.6 do Relatório de 
Auditoria nº 201407626. 

***.119.368-** -Representante do 
Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão de 01.07.2013 até 
30.06.2014 

***.620.891-** -Representante do 
Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior de 
01.07.2013 até 30.06.2014 

***.820.821-** -Representante do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego de 09.09.2013 a 
30.06.2014 

***.558.257-** - Representante do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego de 30.06.2013 a 
08.09.2013 

- Demais gestores 
integrantes do Rol de 
Responsáveis 

Regular Relatório de Auditoria nº 
201407626 

 
 

Brasília (DF), 08 de dezembro de 2014. 
 
 

 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária I  
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1. Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao 

processo de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de 

gestão referentes ao período de 01/07/2013 a 30/06/2014, a partir dos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. O Fundo PIS/PASEP é um fundo contábil, de natureza financeira, criado pela Lei 

Complementar nº 26/1975 que unificou os fundos constituídos com os recursos do Programa de 

Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 

instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 07/09/1970 e 03/12/1970, respectivamente. O 

Fundo é gerido por um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 

da Fazenda, tendo ainda representantes do Ministério da Fazenda; do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e do Trabalho e Emprego. 

3. Os Programas PIS e PASEP têm patrimônios próprios distintos, tendo como agentes 

operadores o Banco do Brasil S.A (BB) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA), respectivamente, 

sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social responsável pela aplicação dos 

recursos do Fundo. Esses agentes são remunerados pelos serviços prestados. 

  



 

4. Os objetivos iniciais do PIS/PASEP consistiam em integrar o empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas e assegurar, também ao servidor público, a fruição de patrimônio 

individual progressivo, estimulando a poupança, corrigindo distorções na distribuição de renda e 

possibilitando utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social. 

Os objetivos, no entanto, foram modificados por força do art. 239 da Constituição Federal de 1988, 

que vinculou a arrecadação do PIS/PASEP ao custeio do seguro-desemprego e do abono aos 

empregados que ganham, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal. Ressalte-se 

que Unidade sob exame é responsável pela gestão das contribuições realizadas até a data da 

promulgação da Constituição de 1988. 

5. No referido período, o número de participantes do PIS era de 26.005.541 e do PASEP 

era de 5.346.825, totalizando 31.352.366 cotistas do Fundo PIS/PASEP, apresentando redução de 

2,02% em relação ao período anterior. Já quanto ao saldo das cotas ao final do exercício, o do PIS 

era de R$26.942.892 mil e o do PASEP de R$ 6.989.140 mil, o que totalizou R$33.932.032 mil, 

apresentando acréscimo de 2,75% em relação período anterior.  

6. Em que pese o Decreto nº.  4751, de 17 de junho de 2003 estabelecer a indicação pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego dos representantes dos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e 

dos servidores públicos (PASEP), até o final o final dos trabalhos não houve tal indicação. 

7. Diante das análises efetuadas, identificou-se fragilidades nos controles apresentados 

das remunerações efetuadas mensalmente aos agentes bancários (CAIXA e Banco do Brasil) e nas 

metas estabelecidas que se encontram subdimensionadas, e têm reflexos nos resultados dos 

indicadores utilizados no âmbito do Fundo. Dessa forma, há necessidade de se aprimorar o Relatório 

de Gestão e promover melhorias nos controles internos.  

8. Ainda, sobre os agentes bancários, o sistema interno do Banco do Brasil não segrega 

os valores do PASEP e do próprio Banco quanto aos recursos aplicados em capital de giro para 

micro e pequenas empresas, o que contraria o princípio contábil da “entidade”. Além disso, 

observou-se a ausência do CPF nos sistemas da CAIXA relativas ao PIS o que pode ocasionar mais 

de uma conta para o cotista, fragilizando, assim, os controles da instituição. Em relação à 

remuneração paga aos agentes bancários – BB e CAIXA para o período analisado, não há estudo que 

certifica o reajuste solicitado pelos agentes.  

  



9. Observou-se, também, a necessidade de se aprimorar os meios de divulgação do 

Fundo PIS/PASEP, dado que não há evidências de que 49% dos cotistas (15,5 milhões) detém 

conhecimento dos créditos que têm direito junto ao Fundo.  Ainda neste contexto, observou-se a 

necessidade de aprimorar controles objetivando localizar os cotistas aposentados, com 70 anos ou 

mais e os dependentes dos cotistas falecidos. 

10. Cabe destacar que os trabalhos de auditoria foram impactados em decorrência da 

alegação do sigilo das bases de dados dos cotistas do Fundo, principalmente na validação das 

quantidades físicas e financeiras e das informações relativas às determinações judiciais pagas.  

11. Ressalte-se que dos recursos do Fundo PIS/PASEP 97% (R$ 38,2 bilhões) são 

destinados à FINAME e que não há controles relacionados ao acompanhamento dos retornos das 

aplicações desses recursos. 

12. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria, conforme quadro a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função 

Avaliação do 
órgão de 
Controle 
Interno 

Fundamentação da 
avaliação do 

Controle Interno 

***.486.601-** 
Coordenador do Fundo e representante do 
Tesouro Nacional de 01.07.2013 até 30.06.2014 

Regular com 
Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 
1.1.1.4, 2.1.1.5 e 

2.1.1.6 do Relatório 
de Auditoria nº 

201407626. 

***.545.966-** 
Secretario Executivo do Conselho Diretor do 
Fundo PIS/PASEP de 01.07.2013 até 30.06.2014 

Regular com 
Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 
1.1.1.4, 2.1.1.5 e 

2.1.1.6 do Relatório 
de Auditoria nº 

201407626. 
***.635.363-** -Representante do Ministério da Fazenda de 

01.07.2013 até 30.06.2014 

Regular com 
Ressalva  

Item 2.1.1.6 do 
Relatório de 
Auditoria nº 
201407626. 

***.119.368-** -Representante do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão de 01.07.2013 até 
30.06.2014 

***.620.891-** -Representante do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
de 01.07.2013 até 30.06.2014 

***.820.821-** -Representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego de 09.09.2013 a 30.06.2014 

***.558.257-** - Representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego de 30.06.2013 a 08.09.2013 

- 
Demais gestores integrantes do Rol de 
Responsáveis Regular 

Relatório de 
Auditoria nº 
201407626 

 



 

13. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF, 08 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Diretor de Auditoria da Área Econômica - Substituto  
 


