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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 25 de janeiro de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 9º andar, sala 902, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Hélio Francisco de Miranda, Coordenador do GTFAT e Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Gustavo Alves Tillmann, Representante Titular do MF; Luiz Carlos Galvão de 
Melo, Representante Titular do BNDES; Antônio Lucas Filho, Representante Titular da CUT; 
Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Marcos Valério, Representante Suplente 
da Força Sindical; Geraldo Ramthun, Representante Suplente da NCST; Ailton de Jesus Araújo, 
Representante Suplente da CTB; Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; 
Thiago Luiz Ticchetti, Representante Titular da CNT; Glauce Karine de Jesus Madureira Carvalhal, 
Representante Titular da FENASEG; Joicy Damares Pereira, Representante Suplente da CNS-
Saúde. Convidados: Antônio Correia de Almeida, Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho; 
Ricardo Santos Silva Leite, Consultor Jurídico do MTb. 
 

Aos vinte cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério 1 

do Trabalho  MTb, teve início a Centésima Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Grupo 2 

Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador – GTFAT, sob a coordenação do Secretário-3 

Executivo do CODEFAT – Sr. Hélio Francisco de Miranda. Tópico I – ABERTURA: O 4 

Coordenador do GTFAT cumprimentou a todos e registrou a presença do Secretário-Executivo 5 

do Ministério do Trabalho, Sr. Antônio Correia de Almeida, e do Consultor Jurídico do MTb, Sr. 6 

Ricardo Santos Silva Leite. Na sequência, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: 7 

ITEM 1 - Ata da 135ª Reunião Ordinária realizada em 23 de novembro de 2016. O 8 

Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação pertinente à Ata da 135ª 9 

Reunião Ordinária do GTFAT, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 10 

considerada a Ata aprovada. Em seguida, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA 11 

DISCUSSÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que institui o Programa Brasileiro de 12 

Qualificação Social e Profissional, denominado QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção 13 

de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-14 

Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego - SINE. O Diretor de 15 

Qualificação – Substituto, Sr. Daniel de Souza Galvão, informou que a Proposta de Resolução 16 

instituía o Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional, também chamado de 17 

Qualifica Brasil. Lembrou que a Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que instituiu o Fundo de 18 

Amparo ao Trabalhador – FAT e regulou as ações do Programa Seguro Desemprego e Abono 19 

Salarial, em seu artigo 2º dispunha que o seguro-desemprego também tinha como finalidade 20 

auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações 21 
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integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional, ou seja, o tripé das Políticas 22 

Públicas de Emprego. Acrescentou que o grande desafio desse tripé era justamente a integração 23 

das ações, contudo afirmou que a Proposta objetivava explorar a qualificação de modo a integrá-24 

la com as demais políticas. Esclareceu que o artigo 2º da Proposta de Resolução disciplinava a 25 

respeito das formas de implementação das ações do Programa, as quais poderiam ser executadas 26 

pelo Ministério do Trabalho – MTb de forma direta, contratando ou celebrando instrumentos 27 

diretamente com as entidades executoras, ou  de forma indireta, celebrando instrumentos com os 28 

entes governamentais (estados, DF e municípios), organizações governamentais, organizações 29 

intergovernamentais e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Justificou que a Proposta 30 

visava não restringir as possibilidades de implementação, deixando assim o campo aberto para 31 

que as políticas pudessem ser implementadas da melhor forma possível. Em seguida, passou a 32 

citar os três grandes objetivos relacionados à Política de Qualificação, conforme a seguir: i) 33 

promover a empregabilidade do trabalhador; ii) incrementar a produtividade e a renda do 34 

trabalhador; e, iii) contribuir para o desenvolvimento social. Observou que os princípios do 35 

“Qualifica Brasil”, elencados no artigo 4º da Proposta, estavam harmonizados com as políticas 36 

do Sistema Nacional de Emprego – SINE, ou seja, tinham foco no mundo do trabalho. No que se 37 

refere ao artigo 5º, afirmou que foram elencadas algumas definições do que eram ações de 38 

qualificação social e profissional, as quais ajudariam na complementação dos objetivos já postos, 39 

tendo acrescentado que esse rol continha os elementos que efetivamente estavam presentes nas 40 

políticas sob gestão do MTb. Registrou que o art. 6º listava os públicos prioritários no 41 

direcionamento das ações de qualificação social e profissional, tendo dado destaque aos 42 

beneficiários do seguro-desemprego e aos trabalhadores desempregados cadastrados no banco de 43 

dados do SINE, já que a Proposta visava à integração da qualificação com a intermediação de 44 

mão de obra e com a habilitação ao seguro-desemprego. Na sequência, passou a citar as 45 

modalidades de implementação do Qualifica Brasil, constantes do art. 7º, conforme a seguir: i) 46 

projetos de qualificação; ii) qualificação à distância; iii) passaporte qualificação; e, iv) 47 

certificação profissional. Explicou que os projetos de qualificação consistiam na execução de 48 

cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC com vistas à qualificação social e profissional dos 49 

trabalhadores, de forma a assegurar progressivo alinhamento e articulação entre a demanda do 50 

mercado de trabalho e oferta de cursos de qualificação. Nesse sentido, acrescentou que foram 51 

incluídos artigos de modo a permitir o melhor alinhamento dessas demandas, como por exemplo, 52 

o mapeamento de demandas de qualificação profissional (art. 23), conteúdos mínimos com 53 

relação à qualificação (art. 12) e exigência mínima de escopo e custos (art. 10 e 11). Destacou, 54 

ainda, quanto à modalidade de projetos de qualificação, que foram acrescentadas algumas 55 
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exigências mínimas à elaboração do projeto, objetivando atender da melhor forma possível a 56 

demanda trazida do mercado de trabalho. Observou que no art. 17 da Proposta de Resolução, 57 

constavam as exigências referentes aos Cursos FIC prevendo, por exemplo, carga horária 58 

mínima de 160 horas na parte de formação profissional e 40 horas de conteúdos básicos, 59 

totalizando uma carga mínima de 200h por curso. Informou, ainda, que os projetos de 60 

qualificação poderiam ser executados por entidades conveniadas desde que existisse integração 61 

com as ações do SINE. Ainda com relação aos projetos, esclareceu que a Proposta de Resolução 62 

assegurava 10% das vagas para atendimento à pessoa com deficiência, abrangendo também 63 

nesse percentual os segurados da Previdência Social que estivessem em processo de reabilitação. 64 

Em seguida, passou a discorrer a respeito da segunda modalidade do Qualifica Brasil – a 65 

Qualificação à Distância – tendo informado que seu objetivo era promover a ampliação da oferta 66 

de cursos e do alcance geográfico das ações de Qualificação Social e Profissional, atingindo por 67 

meio da tecnologia regiões e públicos de difícil acesso. Além disso, afirmou que a Qualificação à 68 

Distância poderia universalizar as ações e a política de qualificação. Acrescentou que essa 69 

modalidade poderia sem implementada de três formas, citando-as conforme a seguir: i) 70 

integralmente à distância; ii) parte à distância e parte presencial, sem prática profissional; e, iii) 71 

parte à distância e parte presencial, com prática profissional, tendo ressaltado que isso seria 72 

definido em conformidade com a característica de cada curso ou ocupação. Ainda com relação à 73 

Qualificação à Distância, destacou que poderiam ser ofertados, além dos Cursos FIC, cursos de 74 

aperfeiçoamento profissional (art. 16), tendo os beneficiários do seguro-desemprego prioridade 75 

nessas ações. Ressaltou que a terceira modalidade do Programa era o Passaporte Qualificação, 76 

que consistia na disponibilização ao trabalhador de curso ofertado por unidade de qualificação 77 

profissional credenciada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE/MTb para 78 

essa finalidade. Explicou que seria formada uma rede de instituições ofertantes de qualificação 79 

para que o trabalhador, dentro dessa rede, verificasse a existência de cursos que se encaixassem 80 

em seu perfil e ocupação, para então ser encaminhado aos cursos de qualificação. Destacou que a 81 

oferta contínua de cursos e a agilidade no encaminhamento eram as vantagens dessa modalidade. 82 

Por fim, informou acerca da Certificação Profissional, a quarta e última modalidade, tendo 83 

observado que esta consistia no reconhecimento dos saberes, habilidades e práticas profissionais, 84 

desenvolvidas em processos formais ou informais de aprendizagem, ou seja, dar a oportunidade 85 

ao trabalhador de possuir um certificado profissional no âmbito das habilidades desenvolvidas ao 86 

longo de sua vida profissional. Na sequência, passou a discorrer a respeito do Mapeamento de 87 

Demandas de Qualificação Social e Profissional – MDQSP, ressaltando que consistia numa base 88 

de dados e de fontes estratégicas que evidenciaria as demandas de qualificação social e 89 
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profissional em base territorial, e nortearia a elaboração dos projetos e a execução de todas as 90 

ações no âmbito do Qualifica Brasil. Acrescentou que, conforme o art. 23 da Proposta de 91 

Resolução, durante a elaboração do mapeamento, a SPPE abriria período de consulta a entidades 92 

representativas de setores econômicos, bem como aos conselhos ou comissões estaduais, distrital 93 

e municipais de Trabalho, Emprego e Renda e, uma vez finalizado o documento, seria submetido 94 

à aprovação do CODEFAT. Por fim, passou a destacar outros pontos que considerava 95 

importantes e estavam englobados na Proposta de Resolução: i) cadastramento e habilitação de 96 

ofertantes de qualificação profissional; ii) elaboração de relatório gerencial para o CODEFAT, 97 

informando sobre a execução do Qualifica Brasil; iii) os aspectos operacionais de cada 98 

modalidade do Programa seriam dispostos em normas complementares editadas pela SPPE; iv) 99 

possibilidade de destinação de até 5% dos recursos do Qualifica Brasil para desenvolver ações de 100 

gestão; e, v) atuação das Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego – SRTE como 101 

executoras das ações do Programa Qualifica Brasil. O Coordenador do GTFAT abriu a inscrição 102 

para manifestações. O Representante Titular da CUT, Sr. Antônio Lucas Filho, informou que, a 103 

princípio, se manifestava contrário a inclusão de empresas com fins lucrativos para a execução 104 

das ações de qualificação, conforme art. 2º. O Representante Suplente da CTB, Sr. Ailton de 105 

Jesus Araújo, comentou que a Proposta era um aprimoramento do que já existia, tendo sido 106 

incluído o trabalhador desempregado. Ao que diz respeito à execução descentralizada das ações 107 

de qualificação, indagou sobre como seria feito o acompanhamento nos estados e municípios. 108 

Observou também que as questões relacionadas à empregabilidade do trabalhador e à 109 

qualificação à distância, deveriam ser debatidas de forma mais aprofundada. Acerca da execução 110 

das ações de qualificação por entidades com fins lucrativos, afirmou que se fazia necessário 111 

controle periódico. Por fim, destacou que o slide 16 da apresentação evidenciava que os aspectos 112 

operacionais de cada modalidade do Qualifica Brasil seriam dispostos em normas 113 

complementares editadas pela SPPE, então questionou sobre como isso seria realizado. O 114 

Conselheiro Suplente da NCST, Sr. Geraldo Ranthum, solicitou: i) o percentual de ações 115 

executadas de forma direta; ii) mais informações sobre a execução do Programa por entidades 116 

com e sem fins lucrativos; iii) esclarecimentos acerca do item 13 da Nota Técnica, que afirma 117 

que os Projetos de Qualificação voltados para a oferta dos Cursos FIC poderiam ser executados 118 

diretamente pelo MTb por meio de contrato com entidades empresariais; iv) art. 3º inciso I – 119 

quanto à promoção da empregabilidade do trabalhador, indagou se havia sido considerada a 120 

Reforma da Previdência Social; v) se o tripartismo, mencionado no art. 4º inciso III, incluía as 121 

Centrais Sindicais; e, vi) sugeriu a inclusão de idosos na reserva de vagas constante do art. 9º, em 122 

razão da reforma da Previdência Social. O Diretor de Qualificação – Substituto, primeiramente 123 
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esclareceu que não era possível definir um percentual de ações executadas de forma direta ou 124 

indireta, uma vez que isso dependeria da forma de implementação de cada modalidade. O 125 

Coordenador de Monitoramento e Supervisão do DEQ, Sr. Denis dos Santos Freitas, destacou 126 

que as competências listadas no art. 21 estavam definidas paras as Superintendências Regionais 127 

do Trabalho e Emprego – SRTEs, em razão de serem originárias do MTb (ente concedente). 128 

Explicou também que o tripartismo e participação social ocorriam de maneira transversal, 129 

incluindo o monitoramento e a supervisão das ações, sendo assim atribuição do MTb, cabendo às 130 

SRTEs apenas o papel de auxiliar. No entanto, destacou que a participação dos sindicatos, bem 131 

como de qualquer outra entidade representativa do setor poderia ocorrer em etapas anteriores a 132 

esse processo, como por exemplo, na definição/mapeamento de demandas. O Diretor da 133 

Qualificação – Substituto complementou informando que estavam trabalhando no 134 

desenvolvimento de um aplicativo/página na internet, de modo a permitir que as entidades 135 

realizassem o acompanhamento e fiscalização das ações. O Representante da NCST também 136 

indagou se havia o percentual de cursos que seriam realizados integralmente à distância ou um 137 

estudo sobre o assunto. O Diretor da Qualificação – Substituto esclareceu que isso dependeria 138 

das características dos cursos desenvolvidos nessa modalidade, tendo informado que cerca de 139 

70% a 80% dos cursos de formação continuada demandavam prática profissional presencial. 140 

Acrescentou que eram poucos os cursos que se encaixariam na modalidade integralmente à 141 

distância, sendo estes cursos ligados à área administrativa e os cursos de aperfeiçoamento 142 

profissional. O Representante da CUT sugeriu a inclusão de trabalhadores rurais e de pescadores 143 

artesanais no rol de públicos prioritários das ações da Qualificação Profissional, artigo 6º, não 144 

havendo manifestação contrária dos demais Representantes. O Diretor de Qualificação – 145 

Substituto esclareceu que a possibilidade de execução das ações por entidades com ou sem fins 146 

lucrativos visava não criar restrições, de forma a ampliar a base de entidades que poderiam 147 

executar as ações de qualificação. Acrescentou que haveria concorrência entre as entidades (com 148 

e sem fins lucrativos) e, aquelas que melhor se habilitassem, estariam aptas a executar tais ações. 149 

Contudo, lembrou que antes era necessário que tais entidades fossem cadastradas e habilitadas 150 

pelo MTb a partir de uma análise de critérios. Destacou que outra iniciativa era o mapeamento 151 

das estruturas ofertantes de qualificação profissional e social no País, de modo a juntar 152 

informações acerca dessas entidades. O Representante da CUT questionou sobre como seria feito 153 

o acompanhamento e o controle do trabalho dessas entidades empresariais. O Diretor de 154 

Qualificação – Substituto esclareceu que, no âmbito dos cursos, seria realizado um controle de 155 

custos. Destacou, por exemplo, que no Plano Nacional de Qualificação – PNQ era estabelecido o 156 

custo aluno/hora máximo de R$10,00 e muitas execuções realizadas consideravam apenas esse 157 
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parâmetro de custo máximo, não havendo avaliação quanto à necessidade ou não de pagamento 158 

do valor máximo. Porém, afirmou que no âmbito do Qualifica Brasil seria observado o custo 159 

necessário para a realização das ações dentro do que foi estabelecido no planejamento da ação. 160 

Acrescentou que os controles de acompanhamento, monitoramento e fiscalização do MTb 161 

estavam sendo aprimorados, de modo a fazer o acompanhamento da qualidade das ações, do 162 

custo proporcional e da execução, conforme pactuado. Nesse sentido, informou já foram 163 

adotadas algumas rotinas, inclusive baseadas em procedimentos de auditorias dos próprios 164 

órgãos de controle, para que houvesse uma execução de qualidade e com custo adequado. O 165 

Representante Titular da CSB, Sr. Ernesto Luiz Pereira Filho, parabenizou o MTb pela iniciativa, 166 

contudo ressaltou a necessidade de aperfeiçoamento da Proposta apresentada. Destacou que não 167 

era contrário à participação de entidades com fins lucrativos no processo da qualificação, no 168 

entanto era preciso cautela, uma vez que nenhuma empresa se habilitaria à execução do 169 

Programa se não obtivesse lucro. Acrescentou também que as regras da concorrência deveriam 170 

estar claramente estabelecidas. O Representante da CTB ressaltou que a Proposta de Resolução 171 

deveria ser clara ao mencionar entidades não governamentais ou entidades sem fins lucrativos. 172 

Observou que a Proposta em tela não fazia menção quanto à forma de participação das 173 

instituições ligadas ao Governo, a exemplo do SESI e do SENAI, no Qualifica Brasil. Assim 174 

como também não mencionava sobre a inclusão de algumas instituições ligadas ao movimento 175 

sindical ou movimentos dos trabalhadores, associações ou cooperativas, as quais tinham 176 

programas de qualificação e requalificação de trabalhadores. Por fim, indagou se a qualificação à 177 

distância tinha o intuito de redução de custos. O Diretor de Qualificação – Substituto esclareceu 178 

que a Proposta realmente tinha como base o PNQ, porém aprimorado. Destacou que a Proposta 179 

de Resolução contemplava apenas as normas gerais, aquelas que regiam o Programa e, caso os 180 

Conselheiros desejassem, poderiam sugerir inclusões ou alterações nestas. Com relação às 181 

normas complementares, explicou que eram estas que detalhavam os aspectos operacionais do 182 

Programa, por exemplo, formas de controle e avaliação. Acrescentou que por se tratar de 183 

aspectos estritamente operacionais não havia a necessidade de incluir em Resolução para 184 

apreciação do Conselho. Lembrou que isso já ocorria no âmbito do PNQ, onde o MTb baixava 185 

Portarias para lidar com as questões operacionais. Quanto ao rol de instituições ou de entes 186 

postos na Proposta, informou que este incluía todas as possíveis entidades ou entes executores da 187 

Política de Qualificação. Sendo assim, esclareceu que esse rol abrangia, por exemplo, o Sistema 188 

S e as entidades vinculadas aos sindicatos, sendo necessário apenas observar os regramentos para 189 

celebração de cada instrumento. Sobre a Qualificação à Distância, afirmou que era uma 190 

modalidade onde se pretendia ganhar em escala, ou seja, aumentar a capacidade da oferta de 191 
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cursos com menor custo. Acrescentou, ainda, que era de conhecimento da área que nem todos os 192 

trabalhadores tinham acesso a computadores ou à internet. Nesse sentido, destacou que seriam 193 

estabelecidas parcerias, inclusive com a própria Rede SINE, objetivando disponibilizar a esses 194 

trabalhadores a estrutura necessária para realizar a qualificação à distância. O Representante 195 

Titular do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, parabenizou a iniciativa do MTb em retomar o 196 

Programa de Qualificação. Em seguida, passou a fazer as seguintes ponderações: i) sugeriu que, 197 

no artigo 2º da Proposta de Resolução, fosse alterado o termo “normativos complementares 198 

expedidos pela SPPE” para “normas operacionais expedidas pela SPPE”, de modo a não criar 199 

concorrência entre as competências da SPPE e do CODEFAT, tendo o Diretor de Qualificação – 200 

Substituto informado que acataria a sugestão; ii) acerca do termo “formação”, utilizado em 201 

vários trechos da referida Proposta de Resolução, indagou se este não poderia confundir-se com 202 

as ações de formação realizadas pelo Ministério da Educação; iii) constatou a necessidade de 203 

incluir a previsão de penalidades no caso de descumprimento de cláusula contratual, art. 10; iv) 204 

questionou se o Termo de Referência, citado no art. 27, ainda seria utilizado; v) indagou se os 205 

Relatórios Gerenciais que seriam apresentados semestralmente contemplavam as prestações de 206 

contas dos recursos do FAT; e, vi) observou que em vários pontos da Proposta de Resolução 207 

estavam sendo atribuídas competências à SPPE e às Superintendências Regionais do Trabalho 208 

Estaduais – SRTE, contudo entendia que não cabia ao CODEFAT determinar tais obrigações. O 209 

Diretor de Qualificação – Substituto, primeiramente esclareceu que o termo “formação” era 210 

abrangente e que, portanto, abarcava desde a formação formal (MEC) até a formação inicial 211 

continuada ou qualificação profissional. No entanto, afirmou que revisaria a Proposta a fim de 212 

verificar se a expressão estava sendo empregada de modo adequado no texto. A respeito da 213 

previsão de sanções, destacou que seria incluída nas normas operacionais. Além disso, ressaltou 214 

que uma série de sanções também acompanharia a celebração de cada instrumento. Com relação 215 

ao Termo de Referência, explicou que este trazia inúmeras repetições do que havia em 216 

Resolução, desse modo o Termo não era necessário, uma vez que a Proposta já era bastante 217 

abrangente. Porém, esclareceu que esse Termo de Referência ainda poderia ser usado no 218 

intervalo entre a aprovação da Resolução e da edição das normas operacionais. Acerca dos 219 

Relatórios Gerenciais, afirmou que a pretensão era de que apresentassem tanto a execução de 220 

recursos, como a execução física, tendo acrescentado que isso poderia ser detalhado na Proposta 221 

de Resolução. Por fim, informou que, referente à questão da atribuição de competências a SPPE 222 

e as SRTEs, a área técnica do DEQ analisaria, em conjunto com a CONJUR, a possibilidade de 223 

adotar um termo diferente ou mais apropriado sobre o assunto. O Representante Suplente da 224 

Força Sindical, Sr. Marcos Valério de Miranda, considerou positiva a retomada da qualificação 225 
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profissional, bem como a Proposta apresentada. Contudo, avaliou a necessidade de aprofundar o 226 

debate sobre a questão relacionada à inclusão de empresas com fins lucrativos na execução das 227 

ações. Destacou, também, ser de suma importância que o Ministério do Trabalho dispusesse de 228 

infraestrutura adequada para realizar o efetivo monitoramento/acompanhamento dessas 229 

execuções. O Coordenador de Monitoramento e Supervisão do DEQ, esclareceu que por um 230 

longo tempo as ações de qualificação ficaram com baixa ou nula execução e, durante esse 231 

período, desenvolveram procedimentos sólidos que lhes permitiram identificar o que era preciso 232 

ser observado na execução dessa política. Com relação à participação de entidades com fins 233 

lucrativos, explicou que seria observada a Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, que instituía 234 

normas para licitações e contratos, portanto disciplinando uma série de critérios que precisavam 235 

ser observados, além dos próprios critérios da política, lhes dando assim segurança com relação à 236 

qualidade dos serviços ofertados e a forma de pagamento. O Coordenador do GTFAT, com 237 

apoio do Consultor Jurídico, sugeriu que pessoas com deficiência fossem elencadas no art. 6º da 238 

referida Proposta de Resolução como público prioritário das ações de Qualificação Profissional. 239 

O Diretor de Qualificação – Substituto justificou que as pessoas com deficiências não haviam 240 

sido incluídas nesse rol porque a reserva de vagas aplicava-se somente a uma modalidade que 241 

eram os projetos de qualificação. O Consultou Jurídico, Sr. Ricardo Santos Silva Leite, reforçou 242 

que os normativos do CODEFAT deveriam atender o Estatuto da Pessoa com deficiência. Nesse 243 

sentindo, sugeriu também a inclusão de idosos nesse rol, em consonância com o Estatuto do 244 

idoso. Portanto, ratificou que para atendimento das legislações de ambos os segmentos da 245 

sociedade dever-se-ia incluir no art. 6º os idosos e as pessoas com deficiência como públicos 246 

prioritários das ações de qualificação social e profissional. Em seguida, o Coordenador do 247 

GTFAT solicitou ao Diretor de Qualificação – Substituto que esclarecesse ainda sobre a sugestão 248 

do Representante da CUT, a respeito da inclusão dos trabalhadores rurais e pescadores artesanais 249 

também no rol de públicos prioritários das ações de qualificação profissional (art. 6º). O Diretor 250 

de Qualificação – Substituto justificou que, tanto o trabalhador rural, como o pescador artesanal, 251 

não haviam sido incluídos no rol de públicos prioritários porque acreditava-se que estivessem 252 

contemplados nos trabalhadores desempregados cadastrados no SINE. Contudo, informou que 253 

acataria a sugestão e os incluiria no art. 6º da Proposta de Resolução. O Representante Titular da 254 

CNTur, Sr. Sebastião Antunes Duarte, destacou que os custos relacionados ao pescador artesanal 255 

deveriam ser de responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – 256 

MAPA. O Representante do MF questionou sobre o que ocorreria caso a reserva obrigatória de 257 

10% das vagas destinadas a pessoas com deficiências (art. 9º), não fosse preenchida. O Diretor 258 

de Qualificação – Substituto observou que a reserva de vagas visava garantir o atendimento a um 259 
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público que tinha suas dificuldades, contudo cerca de 90% dos executores não conseguiam 260 

atender esse percentual porque encontravam dificuldades na identificação e mobilização desse 261 

público às ações de qualificação. Destacou então a necessidade de que outras ações sejam 262 

realizadas para possibilitar a identificação desse público e sua inclusão nessas ações. Por fim, 263 

acrescentou que, não havendo o preenchimento do percentual da reserva de vagas, os recursos 264 

seriam devolvidos. O Representante da NCST reforçou a sugestão de que os idosos também 265 

fossem contemplados na reserva de vagas constante no art. 9º, ficando assim obrigatória a 266 

destinação de 10% (dez por cento) das vagas para atendimento a pessoas com deficiência e, 267 

cumulativamente, aos idosos, no âmbito dos Projetos de Qualificação, tendo obtido apoio dos 268 

demais Representantes. O Representante da CUT manifestou sua preocupação quanto à 269 

obrigatoriedade da destinação de 10% das vagas a pessoas com deficiência constante na Proposta 270 

em tela, uma vez que os executores encontravam dificuldades para o preenchimento desse 271 

percentual. Além disso, acrescentou que não considerava adequada a devolução de recursos. 272 

Sugeriu, ainda, a inclusão dos jovens dentro desse percentual de reservas de vagas, tendo obtido 273 

apoio do Consultor Jurídico. O Coordenador do GTFAT sugeriu o aumento do percentual de 274 

reserva de vagas de 10% para 15%, de modo a abranger os três públicos (pessoas com 275 

deficiência, idosos e jovens), tendo obtido apoio do Representante da NCST. O Diretor de 276 

Qualificação – Substituto informou que um dos grandes desincentivos à qualificação da pessoa 277 

com deficiência era o custo, ou seja, pagar o mesmo valor hora/aula por aluno independente de 278 

deficiência ou não. Justificou que a qualificação para pessoas com deficiência tinha um custo 279 

mais elevado, uma vez que o material e as instalações precisavam ser diferenciados para cada 280 

tipo de deficiência. Desse modo, sugeriu que o CODEFAT analisasse a possibilidade de se 281 

determinar um valor diferenciado para atendimento a esse público específico, tendo obtido apoio 282 

do Representante da CNTur. Quanto à inclusão da juventude no percentual de reserva de vagas, 283 

o Diretor de Qualificação – Substituto lembrou que a maioria dos qualificados era jovem, 284 

diferentemente dos idosos, tendo então o Representante da CUT se manifestado favorável à 285 

permanência de apenas os idosos e pessoas com deficiência na reserva de vagas constante do art. 286 

9º. O Representante da CSB considerou que o percentual de 10% era ideal, uma vez que havia 287 

um número significativo de evasão nos cursos de qualificação, em razão do fato de que os alunos 288 

abandonavam os cursos quando eram inseridos novamente no mercado de trabalho. O 289 

Representante do MF se manifestou favorável à permanência do percentual de 10% de reserva de 290 

vagas para pessoas com deficiência e, cumulativamente, aos idosos, tendo acrescentado que esse 291 

percentual poderia ser revisto futuramente. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se 292 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 293 



 10 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT, com as seguintes alterações propostas: a) 294 

art. 2º, alterar o termo “normativos complementares expedidos pela SPPE” para “normas 295 

operacionais expedidas pela SPPE”; b) art. 6º, incluir trabalhador rural, pescador artesanal, 296 

idosos e pessoas com deficiência no rol de públicos prioritários das ações da Qualificação 297 

Profissional; iii) art. 9º, contemplar os idosos no percentual de reserva de vagas, ficando assim 298 

obrigatória a destinação de 10% (dez por cento) das vagas para atendimento a pessoas com 299 

deficiência e, cumulativamente, aos idosos, no âmbito dos Projetos de Qualificação; e, iv) art. 300 

20, adequar a redação da Proposta de modo a não atribuir competências à SPPE e às SRTEs. 301 

Prosseguindo, passou ao ITEM 3 – Discussão sobre o tema: Alocação de recursos do FAT 302 

nos Bancos Regionais. O Coordenador do GTFAT esclareceu, primeiramente, que o tema em 303 

tela havia sido levantado na 139ª Reunião Ordinária do CODEFAT, de 14 de dezembro passado, 304 

ocasião em que o Presidente do Conselho, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, propôs uma 305 

discussão acerca da viabilidade de que os recursos do FAT atingissem os bancos regionais. O 306 

Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, pediu a palavra para explicar 307 

que, em complemento ao que constava registrado na pauta da referida reunião, a sua posição na 308 

139ª RO-CODEFAT foi de que o debate deveria abranger meios de adaptar as linhas de crédito 309 

do BNDES de modo a facilitar ainda mais o acesso pelas agências regionais. O Coordenador do 310 

GTFAT recordou que na mencionada Reunião Ordinária do CODEFAT havia sido manifestada a 311 

interveniência do Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, que 312 

se posicionou favorável à promoção de debate sobre quem poderia acessar os recursos do FAT, 313 

independente da Instituição Financeira ser o BNDES ou o Banco do Brasil. Em seguida, passou a 314 

palavra à Administradora da CPROGER, Sra. Laura Nascimento Moreira, para expor sobre o 315 

tema. A administradora da CPROGER passou a apresentar as diretrizes do Programa de Geração 316 

de Emprego e Renda – PROGER, conforme a seguir: i) geração de emprego e renda; ii) 317 

descentralização setorial; iii) descentralização regional; iv) estabelecimento, pelo Ministério do 318 

Trabalho e pelo CODEFAT, das formas de acompanhamento das aplicações e dos critérios 319 

operacionais; v) condicionamento da concessão à comprovação de adimplência dos tomadores 320 

com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, observado o que dispõe a legislação 321 

pertinente; e, vi) diálogo permanente com os agentes financeiros do Programa. Afirmou que a 322 

partir disso, no modelo operacional adotado pelo PROGER, a política de crédito deveria seguir 323 

as orientações normativas das autoridades monetárias, bem como a política de emprego, na 324 

medida em que gerava emprego formal e ocupação alternativa para o trabalhador; bem como, a 325 

possibilidade de focalização dos esforços em alguns grupos, democraticamente escolhidos pelo 326 

Conselho, de forma a proporcionar maior impacto social com menor volume de recursos 327 



 11 

possíveis. Destacou que o Programa possuía dois agentes financeiros operando de forma 328 

descentralizada: o BNDES e a FINEP. Em seguida, informou que o Assessor da CGFAT, Sr. 329 

Adilson Vasconcelos, explanaria acerca dos impactos da operacionalização das linhas de crédito 330 

do Fundo de forma direta pelos bancos regionais. O Assessor da CGFAT esclareceu que o FAT 331 

operava as linhas de crédito por meio das Instituições Financeiras Oficiais Federais (IFOF’s). 332 

Declarou que a CGFAT promoveu o levantamento do impacto que seria provocado caso o Fundo 333 

operacionalizasse diretamente com os bancos regionais, passando a apresentar um comparativo 334 

entre a regra vigente e a hipótese de operacionalização direta. Apontou que, na regra atual, a 335 

aplicação em depósitos especiais era efetuada, exclusivamente, por meio de seis IFOF’s (BB, 336 

BNDES, FINEP, CAIXA, BNB e BASA), em obediência ao disposto no artigo 1º da Lei n. 337 

8.352, de 28 de dezembro de 1991. Esclareceu que as IFOF’s operavam diversos programas e 338 

linhas com recursos do FAT, na ordem de R$20,0 bilhões. Asseverou que no tocante ao risco de 339 

crédito o ônus recaia aos agentes financeiros que aplicavam os recursos do FAT, o que limitava a 340 

intervenção do MTb junto aos Bancos na escolha dos agentes operadores. Relatou que as 341 

análises de risco de crédito e toda a estrutura operacional eram realizadas pelas IFOF’s quando 342 

das descentralizações da aplicação de recursos do Fundo. Em seguida, apresentou o impacto da 343 

operacionalização de recursos do FAT promovido diretamente por bancos regionais. 344 

Primeiramente, informou que seria necessário a alteração da Lei n. 8.352/1991, bem como 345 

exigiria melhor resultado financeiro do FAT quanto ao excedente da Reserva Mínima de 346 

Liquidez (RML), uma vez que a Programação de Depósitos Especiais (PDE) do Fundo era 347 

formada a partir do excedente da RML. Assim, a abertura de recursos para uma quantidade 348 

maior de bancos exigiria um estudo para verificar qual o funding necessário, bem como, dar 349 

direcionamento a alguns programas e linhas. Sobre o risco de crédito, observou que a análise de 350 

risco seria diretamente do FAT, não mais das IFOF’s que aplicam os recursos do Fundo. Expôs, 351 

ainda, que para o CODEFAT/MTb operar diretamente com os bancos regionais ou agências de 352 

fomento ou de desenvolvimento, seria necessário ter estrutura técnica operacional para viabilizar 353 

as análises de risco e de crédito de todas as instituições que viessem a operar com recursos do 354 

FAT, bem como, precisaria de uma estrutura física, tecnológica e logística para garantir os 355 

trabalhos analíticos da movimentação dos recursos do Fundo. Por fim, relatou que a Portaria 356 

Interministerial n. 367, de 20 de outubro de 2000, firmada entre os Ministérios da Fazenda, do 357 

Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e 358 

Tecnologia, que tratava da segregação de contas, fazia uma série de exigências para que os 359 

bancos viessem a operar com recursos do FAT, gerando, assim, um custo adicional suportado 360 

pela entidade bancária, além do prazo de 6 meses a um ano para credenciamento. Em seguida o 361 
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Coordenador do GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante do BNDES 362 

concordou com as explanações realizadas pelos expositores e reiterou que, em seu entendimento, 363 

na 139ª RO-CODEFAT o Presidente do Conselho e o Conselheiro da CUT comentaram que o 364 

BNDES deveria realizar um estudo para melhorar o acesso das agências de fomento ou 365 

cooperativas de crédito aos recursos do BNDES, tendo o Conselheiro se colocado à disposição 366 

para aprofundar o assunto. Reafirmou que o Banco estava à disposição de todos os Bancos 367 

Regionais e Agências de Fomento e/ou Desenvolvimento para tratar demandas visando o 368 

atendimento desse público. Observou que havendo a permanência da operacionalização das 369 

linhas de crédito de forma descentralizada, conforme modelo atual, o FAT se manteria 370 

resguardado de todo e qualquer déficit. Avaliou, ainda, que uma operação realizada diretamente 371 

pelo FAT acarretaria uma série de riscos, questionando, por exemplo, sobre como o Fundo 372 

promoveria a análise do limite de crédito de uma cooperativa de crédito ou de uma agência de 373 

fomento ou qual garantia seria oferecida ao Fundo em caso de default. Lembrou que o BNDES 374 

cobrava uma taxa de intermediação de 1% ao ano pelo repasse de recursos às agências de 375 

fomento, sendo essa uma prática comum no sistema financeiro. Ressaltou, ainda, que o 376 

Conselheiro Titular da CNS-Serviços, Sr. Luigi Nese, quando da realização da 139ª RO-377 

CODEFAT, o havia indagado como era formada essa taxa ao beneficiário final, tendo sido 378 

explicado que havia uma portaria específica do Tesouro Nacional regulamentando a taxa para 379 

cada Instituição Financeira e que o beneficiário final teria uma taxa garantida por portaria do 380 

Conselho Monetário Nacional, que era o conselho regulamentador de cada ano safra. Sobre o 381 

assunto, afirmou que encaminhou aos Conselheiros documentos que tratam da matéria. Por fim, 382 

colocou-se novamente à disposição, ressaltando que o Banco estava aberto a receber e ouvir as 383 

demandas das instituições e, na medida do possível, atendê-las. O Representante da CNTur 384 

manifestou-se favorável a manutenção da alocação de recursos do FAT apenas nas Instituições 385 

Financeiras Oficiais Federais. Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais 386 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo os Representantes 387 

se manifestado pela manutenção da operacionalização dos recursos do FAT pelas IFOF’s. Dando 388 

prosseguimento, passou ao Tópico IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 4 – Entrega dos 389 

seguintes documentos: 4.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 5º 390 

Bimestre/2016; 4.2 - Periódico INFORME PROGER – Dados até outubro de 2016; 4.3 - 391 

Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação 392 

das prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 4.4 – Boletim da Secretaria 393 

Executiva do CODEFAT sobre o comportamento do mercado de trabalho e o andamento 394 

das ações custeadas com recursos do FAT; e, 4.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-395 
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PDE. O Coordenador do GTFAT informou que os documentos em referência se encontravam na 396 

mídia digital distribuída a cada Representante no início dos trabalhos. ENCERRAMENTO: 397 

Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu por encerrada a 398 

reunião. E, para constar, eu, Hélio Francisco de Miranda, Secretário-Executivo do CODEFAT e 399 

Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim e 400 

pelos demais membros do Grupo. 401 
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