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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 19 de agosto de 2020. 

LOCAL: reunião por videoconferência (Microsoft Teams). 

PARTICIPANTES: Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do 

Grupo Técnico do FAT; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Representante Titular da Secretaria de 

Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Demerson André 

Polli, Representante Titular da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Lucilene Estevam 

Santana, Representante Titular da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos Galvão de 

Melo, Representante Titular do BNDES; Diene Batista Pereira, Representante Suplente do MAPA; 

Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul Araújo Santos, Representante Titular 

da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante Titular da NCST; Aílton de Jesus 

Araújo, Representante Titular da CTB; Ernesto Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; 

Clóvis Scherer, Representante Suplente da CUT; Fábio Bandeira Guerra, Representante Titular da 

CNI; Angra Máxima Barbosa, Representante Titular da CONSIF; Carlos Alberto D’Ambrósio, 

Representante Titular da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; e, 

Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur. Convidados: Marília Pessoa, 

Representante da PGFN-Trabalho; Dorywillians Botelho Azevedo e Marcelo Gavião, 

Representantes do FONSET. 

 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve início 1 

a Centésima Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao 2 

Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves 3 

Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os presentes e, em 4 

seguida, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Atas da 155ª Reunião Ordinária e 5 

da 29ª Reunião Extraordinária, realizadas em 19 de junho e 8 de julho de 2020, respectivamente. 6 

O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 7 

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao Tópico III – 8 

ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: O Representante Suplente da CUT, Sr. Clóvis Scherer, solicitou 9 

inversão de pauta, de modo que a proposta da bancada dos trabalhadores pudesse ser 10 

apresentada no início dos trabalhos. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma objeção à 11 

solicitação de inversão de pauta, não havendo, passou ao Item da proposta de parcelas adicionais. 12 

Observou que havia posicionamento das áreas do ME sobre o assunto, mas que ainda não se tinha 13 

a proposta de resolução, devendo a bancada dos trabalhadores encaminhá-la devidamente 14 

fundamentada. Informou que precisaria se ausentar por cerca de uma hora para atender outra 15 
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agenda de trabalho, registrando que a condução da reunião durante esse período ficaria a cargo 16 

da Coordenadora-Geral de Colegiados. Assim, a Coordenadora-Geral da CGC, Sra. Suely Barrozo 17 

Lopes, passou ao ITEM 7 - Proposta da Bancada dos Trabalhadores para pagamento de parcelas 18 

adicionais do benefício seguro-desemprego, em razão dos efeitos da pandemia. O Representante 19 

da CUT declarou que a proposta em tela estaria amparada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 20 

março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 21 

de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 22 

da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. Relatou que a 23 

proposta também atenderia à Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, que institui 24 

regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade 25 

pública nacional decorrente de pandemia. Destacou que não foi registrada nenhuma manifestação 26 

contrária à proposta da bancada dos trabalhadores por parte das áreas do Ministério (STN, SPE, 27 

SOF e PGFN) que foram consultadas sobre a matéria. Observou que a área financeira alertou que o 28 

pagamento de parcelas adicionais poderia contribuir para o agravamento do resultado fiscal, 29 

sobre o que apresentou ponderações de natureza econômica, segundo as quais tinha 30 

entendimento diferente. Comentou que a área jurídica ressaltou a necessidade de medida 31 

provisória de abertura de crédito extraordinário, mas que não viu óbice jurídico na proposta. 32 

Declarou que a SPPT estimou dispêndio de R$8,36 bilhões para pagamento de uma parcela 33 

adicional do seguro-desemprego, e de R$16,72 bilhões para duas parcelas. O Representante 34 

Titular da STRAB e Subsecretário de Políticas Públicas do Trabalho (SPPT/STRAB), Sr. Sylvio Eugênio 35 

de Araújo Medeiros, destacou que entendia que a ampliação de parcelas do seguro-desemprego 36 

representaria despesa extraordinária, devendo ser coberta por crédito extraordinário, o que 37 

dependeria de medida legislativa, a exemplo do que aconteceu com a criação do Benefício 38 

Emergencial - BEM. Assim, manifestou-se contrário à proposta em tela, por não ter sido cumprido 39 

requisito legal exigido. O Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, 40 

registrou preocupação com a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de 41 

condicionar a ampliação de parcelas a edição de medida provisória, o que talvez ensejaria consulta 42 

ao Tribunal de Contas da União (TCU). Por isso, também se manifestou contrário à proposta. O 43 

Representante Titular da CTB, Sr. Aílton de Jesus Araújo, observou que a edição de MP poderia ser 44 

protelada pela presidência da república, devendo a proposta da bancada dos trabalhadores ser 45 

levada à deliberação do CODEFAT em sua próxima reunião. Ressaltou que não havia previsão de 46 

quando a economia voltaria ao normal, destacando que a proposta colocaria uma soma 47 

substancial na economia, contribuindo para sua dinamização. A Coordenadora-Geral da CGC 48 
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observou que a ampliação de parcelas do seguro-desemprego, por até dois meses, estava prevista 49 

no § 5º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-50 

Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 51 

providências. Explicou que, diferentemente do BEM, a medida provisória citada pela PGFN seria 52 

para concessão de crédito extraordinário e não para criação do benefício, o que foi ratificado pela 53 

representante da PGFN. O Representante Titular da CNI, Sr. Fábio Bandeira Guerra, registrou 54 

manifestação contrária à presente proposta, dado que o governo federal já havia adotado outras 55 

ações para atender as famílias e, também, pelo fato de a economia apresentar sinais de 56 

recuperação. O Representante da CUT observou que o trabalhador em benefício do seguro-57 

desemprego não estava coberto pelo BEM e nem por auxílio emergencial. O Representante do 58 

FONSET, Sr. Marcelo Gavião, enfatizou que a proposta de ampliação de parcelas do seguro-59 

desemprego seria de fundamental importância, não podendo ser confundida com o BEM e nem 60 

com o auxílio emergencial. Observou que competiria ao CODEFAT deliberar sobre o mérito da 61 

proposta, e ao Governo a forma de sua implementação, sendo uma medida complementar. A 62 

Coordenadora-Geral da CGC indagou se havia óbice ao encaminhamento da proposta para 63 

deliberação do CODEFAT, orientando a coleta de opiniões e solicitando que os contrários se 64 

manifestassem. Assim, em resposta, foram registradas 6 manifestações contrárias ao 65 

prosseguimento da proposta, de 15 representantes presentes na reunião, sendo que as 66 

motivações dos que declararam contrariedade já haviam sido destacadas anteriormente. A 67 

Coordenadora-Geral da CGC lembrou do registro feito pelo Secretário-Executivo do CODEFAT, no 68 

início das discussões, de que ainda havia necessidade de serem encaminhados pela Bancada dos 69 

Trabalhadores documentos exigidos pelo regimento do CODEFAT para subsidiar deliberações do 70 

Colegiado, como o voto e anexa minuta de resolução, sem o que ficaria prejudicado o 71 

prosseguimento do pleito. A Coordenadora-Geral da CGC indagou se havia mais alguma 72 

manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para 73 

ser encaminhado ao CODEFAT, registrando-se manifestação contrária dos seguintes 74 

Representantes: da Fazenda, da SPPE, da STRAB, do BNDES, da CNI e da CNT. Em seguida, retomou 75 

à sequência da pauta, passando ao ITEM 2 – Proposta de Resolução que altera a de nº 856, de 25 76 

de março de 2020, que altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT 77 

para o exercício de 2020 – PDE/2020, de que trata a Resolução CODEFAT nº 851, de 18 de março 78 

de 2020. A Representante Titular da SPPE e Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de 79 

Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 80 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), 81 
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Sra. Lucilene Estevam Santana, apresentou o item. O Representante Titular da NCST, Sr. Geraldo 82 

Gonçalves de Oliveira Filho, questionou o percentual de demanda de apenas 2% por microcrédito. 83 

A Representante da SPPE esclareceu que o PNMPO e o PRONAF contavam com outras fontes de 84 

recursos, sendo as disponibilidades do FAT uma fonte complementar. O Representante do BNDES 85 

declarou que o Banco teria interesse de contribuir com a PDE no montante de R$800,0 milhões, 86 

sendo R$400,0 milhões para o PRONAF Investimento e R$400,0 milhões para o FAT Fomentar 87 

(Cartão BNDES). Observou que devido discussões internas no Banco, o Ofício com a presente 88 

demanda acabou chegando atrasado na SPPE, razão pela qual solicitava o acréscimo de R$800,0 89 

milhões à proposta de resolução em tela. A Representante da SPPE informou que a demanda do 90 

BNDES estava aderente as diretrizes do CODEFAT para os depósitos especiais, pois atenderia 91 

pequenos empreendimentos e produtores rurais. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros 92 

do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 93 

(CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, observou que ainda haveria espaço 94 

para atender à proposta do BNDES, alertando que a PDE era uma autorização, não configurando 95 

obrigação para o Ministério, a qual estava condicionada ao excedente da Reserva Mínima de 96 

Liquidez (RML). O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 97 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 98 

CODEFAT com a proposta do Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, de 99 

acréscimo de R$800,0 milhões. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que que 100 

dispõe sobre os requisitos para a transferência do FAT aos respectivos fundos do trabalho dos 101 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 102 

2018, para a execução das ações e serviços de fomento à geração de emprego e renda, no 103 

âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE. A Representante da SPPE apresentou o item. O 104 

Representante da NCST indagou se a solicitação de adesão por parte dos municípios seria 105 

submetida ao CODEFAT. A Representante da SPPE esclareceu que seria levada à deliberação do 106 

CODEFAT a proposta de distribuição de recursos, e não da adesão dos municípios. O 107 

Representante do FONSET questionou se haveria possibilidade de incluir os Estados/DF entre os 108 

entes elegíveis à transferência automática de recursos do FAT para o bloco Fomento, uma vez que 109 

a proposta em tela tratava apenas dos municípios e consórcios de municípios. A Representante da 110 

SPPE esclareceu que, dada a limitação orçamentária, optou-se por concentrar os recursos nos 111 

municípios e consórcios de municípios nessa fase inicial do bloco Fomento, podendo futuramente 112 

atender também os Estados/DF. O Representante do FONSET sugeriu a inclusão dos Estados/DF na 113 

presente proposta de resolução, até como forma de sinalizar que poderiam ser contemplados 114 
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futuramente, mesmo que fossem priorizados os municípios. O Subsecretário de Emprego da 115 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 116 

Competitividade (SEMP/SPPE/SEPEC/ME) ponderou que seria importante focalizar, no momento, 117 

nos municípios e consórcios de municípios, pois se tratava de uma política nova, de fase de 118 

aprendizagem, acrescentando que após as experiências, e possibilidade de orçamento, poderia ser 119 

avaliada a sua ampliação para os Estados/DF. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais 120 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 121 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT na forma proposta e apresentada pela SPPE. Em seguida, 122 

passou ao ITEM 4 – Proposta de Resolução que dispõe sobre o planejamento para o exercício de 123 

2020 das ações de qualificação social e profissional a serem executadas pela União e pelas 124 

esferas de governo no âmbito do SINE, em observância ao art. 13, § 2º, da Resolução nº 866, de 125 

2020. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de 126 

Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 127 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, apresentou o item. O Coordenador 128 

do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, 129 

tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Prosseguindo, o Coordenador do 130 

GTFAT promoveu inversão de pauta, passando ao ITEM 8 - Proposta de Resolução que altera a de 131 

nº 866, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços 132 

“Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE e 133 

estabelece os critérios para as respectivas transferências automáticas aos Fundos do Trabalho 134 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 135 

17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral da CGOP apresentou o item. O Representante da NCST 136 

questionou qual a razão de não ter sido realizado antes a desvinculação entre a manifestação de 137 

interesse e os critérios a serem cumpridos. A Representante da SPPE indagou se foi considerado o 138 

cronograma do calendário eleitoral. O Coordenador-Geral da CGOP esclareceu que se fez a opção 139 

de esperar para ver se os entes que manifestaram interesse na adesão ao bloco Qualificação 140 

cumpririam todos os requisitos, o que não ocorreu. Quanto ao calendário eleitoral, registrou que 141 

não teria qualquer implicação, uma vez que o processo seria finalizado mais para o final do 142 

exercício. O Coordenador do GTFAT questionou qual seria o prejuízo caso essa proposta não fosse 143 

aprovada por ad referendum. A Coordenadora-Geral da CGC observou que se tratava de uma nova 144 

política, que estava em adaptação, indagando o que essa proposta de resolução poderia ajudar na 145 

pactuação. O Coordenador-Geral da CGOP relatou que não haveria prejuízo, entretanto seria 146 

importante para já sinalizar aos entes como se daria o processo de distribuição dos recursos para o 147 
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exercício de 2020. Quanto à pactuação, declarou que ajudaria no sentido de dar maior segurança 148 

jurídica aos entes. O Coordenador do GTFAT informou que a Secretaria Executiva do CODEFAT 149 

elaboraria um formulário para subsidiar o Presidente nas deliberações por ad referendum, no qual 150 

deveria constar a relevância da medida e sua urgência. O Coordenador do GTFAT indagou se havia 151 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 152 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT Em seguida, retomou à sequência da pauta, 153 

passando ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que dispõe sobre o percentual mínimo de 154 

contrapartida, exclusivamente financeira, a ser observado pelos entes parceiros do Sistema 155 

Nacional de Emprego – Sine, em suas leis orçamentárias, em atendimento ao disposto no §1º do 156 

art. 75 da Lei n. 13.898, de 11 de novembro de 2019, como requisito para o recebimento de 157 

transferência automática de recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no 158 

exercício de 2020. O Subsecretário da SEMP apresentou o item, ressaltando que eventual 159 

aprovação por ad referendum permitiria que os entes parceiros tomassem conhecimento do 160 

percentual de contrapartida com antecedência de cerca de um mês. O Coordenador do GTFAT 161 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo 162 

sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao ITEM 6 - 163 

Proposta de Resolução que suspende a eficácia do art. 14, da Resolução nº 467, de 21 de 164 

dezembro de 2005, que estabelece procedimentos relativos à concessão do seguro-desemprego, 165 

enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 166 

de março de 2020 e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 167 

coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O Representante 168 

da STRAB e Subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho (SPPT/STRAB) apresentou o item. O 169 

Representante da CTB indagou se trabalhador doméstico com carteira assinada estava 170 

contemplado na modalidade de trabalhador formal. O Representante da STRAB esclareceu que 171 

trabalhador doméstico, assim como o pescador artesanal, estava classificado em uma modalidade 172 

própria, não fazendo parte da modalidade trabalhador formal. O Coordenador do GTFAT indagou 173 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 174 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao tópico IV - 175 

APRESENTAÇÃO: ITEM 9 - Tema: Estatísticas do Trabalho, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. A 176 

Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de 177 

Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e 178 

Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio Almeida, relatou que o mês de 179 

junho fechou com saldo negativo de 10.984 vagas, resultado de 895.460 admissões e 906.444 180 
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desligamentos, ressaltando que o mês de maio havia fechado com saldo negativo de 350.303 181 

vagas, o mês de abril com 918.286 vagas e o mês de março com 259.917 vagas. Observou que os 182 

meses de janeiro e de fevereiro fecharam com saldo positivo de 114.786 e 226.341 vagas, 183 

respectivamente. Finalizando, informou o saldo de empregos formais por grupamento de 184 

atividade econômica: i) agricultura: +62.633; ii) construção: -32.092; iii) indústria geral: -246.593; 185 

iv) comércio: -475.511; e, v) serviços: -507.708. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela 186 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. 187 

Dorywillians Botelho Azevedo, manifestou preocupação com o cenário para os meses de setembro 188 

a novembro, uma vez que benefícios concedidos pelo governo estavam próximos de expirar, e 189 

impostos que haviam sido postergados voltariam a ser cobrados. Prosseguindo, o Coordenador do 190 

GTFAT passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 10 – Entrega dos seguintes documentos: 191 

10.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 3º Bimestre de 2020; 10.2. Boletim sobre a 192 

situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da Coordenação-Geral de 193 

Prestação de Contas – CGPC; 10.3. Atualização das informações sobre as providências para 194 

atendimento das recomendações contidas no Relatório de Avaliação CGU nº 201800915 – 195 

Gestão do FAT do exercício 2017; 10.4. Relatório sobre as restrições apresentadas pelo Contador 196 

na Prestação de Contas do FAT – exercício 2019; e, 10.5. Relatório de Execução da PDE – REL-197 

PDE. O Coordenador do GTFAT informou que os documentos e arquivos da presente reunião se 198 

encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. 199 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 200 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 201 

Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 202 

mim e pelos demais membros do Grupo. 203 

 

GUSTAVO ALVES TILLMANN    ___________________________________ 

Secretário-Executivo do CODEFAT 

Coordenador do GTFAT 

 

SYLVIO EUGÊNIO DE ARAÚJO MEDEIROS  ___________________________________ 

Representante Titular da STRAB/SEPRT/ME 

 

DEMERSON ANDRÉ POLLI  ___________________________________ 

Representante Titular da FAZENDA/ME 

 

LUCILENE ESTEVAM SANTANA  ___________________________________ 

Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME 
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Continuação da Ata da 156ª Reunião Ordinária do GTFAT 

 

 

LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO   ___________________________________ 

Representante Titular do BNDES  

 

DIENE BATISTA PEREIRA  ___________________________________ 

Representante Suplente do MAPA 

 

MARCOS PERIOTO     ___________________________________ 

Representante Titular da Força Sindical 

 

RAUL ARAÚJO SANTOS  ___________________________________ 

Representante Titular da UGT 

 

GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  ___________________________________ 

Representante Titular da NCST 

 

AÍLTON DE JESUS ARAÚJO    ___________________________________ 

Representante Titular da CTB 

 

ERNESTO LUIZ PEREIRA FILHO   ___________________________________ 

Representante Titular da CSB 

 

CLÓVIS SCHERER     ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

ANGRA MÁXIMA BARBOSA    ___________________________________ 

Representante Titular da CONSIF 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE   ___________________________________ 

Representante Titular da CNTur 


