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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 8 de julho 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; 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; Alexandre 

Sampaio Ferraz, 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; e, Dorywillians Azevedo e Marcelo Gavião, Representantes do 

FONSET. 

 

 
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve início a 1 

Vigésima Nona Reunião Extraordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao Trabalhador 2 

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

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

passou ao Tópico II – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 1 – Prestação de Contas do Fundo de 5 

Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2019. O Coordenador-Geral de Recursos Financeiros do 6 

Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), 7 

Sr. Paulo César Bezerra de Souza, declarou que a prestação de contas em tela foi elaborada em 8 

consonância com os normativos dos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União (TCU) e da 9 

Controladoria-Geral da União (CGU), acrescentando que as ações foram executadas em 10 

conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA-2019), na Unidade Orçamentária 25915 – FAT. 11 

Esclareceu que a gestão dos recursos foi realizada pelas unidades do Ministério da Economia, 12 

especialmente o Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 13 

(DEF/FAZENDA), a Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 14 

(STRAB/SEPRT) e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/SEPEC). Registrou que as 15 

obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES) totalizaram R$77,57 bilhões, tendo sido 16 
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empenhado o montante de R$74,14 bilhões, assim distribuídos por Programas: i) Operações 17 

Especiais – Financiamentos com Retorno: Financiamento de Programas de Desenvolvimento 18 

Econômico a cargo do BNDES: R$18,76 bilhões; ii) Promoção do Trabalho Decente e Economia 19 

Solidária: RS55,15 bilhões; e, iii) Programa de Gestão e Manutenção: R$232,19 milhões. Destacou 20 

que em 2019, no âmbito do FAT Constitucional, o BNDES desembolsou o montante de R$48,85 21 

bilhões em operações de crédito, sendo R$42,92 bilhões destinados ao financiamento de projetos 22 

privados e R$5,93 bilhões a projetos públicos, assim distribuídos por setor de atividade: I) 23 

Infraestrutura: R$16,13 bilhões - privado e R$1,55 bilhão - público; II) Comércio e Serviços: R$5,40 24 

bilhões - privado e R$1,21 bilhão - público; III) Indústria de Transformação: R$5,69 bilhões - 25 

privado e R$757,78 milhões - público; IV) Agropecuária e Pesca: R$12,98 bilhões - privado e 26 

R$2,41 bilhões - público; e, V) Indústria Extrativista: R$2,71 bilhões - privado e R$8,61 milhões - 27 

público. Relatou que, segundo dados do BNDES, estimava-se a geração/manutenção de 944.494 28 

empregos pela aplicação de R$48,85 bilhões, sem considerar a participação de outras fontes de 29 

recursos no financiamento dos projetos. Em seguida, apresentou a distribuição das despesas do 30 

Programa Trabalho Decente e Economia Solidária, no montante de R$55,15 bilhões de valor 31 

empenhado, conforme a seguir: i) Benefício do Seguro-Desemprego: R$37,39 bilhões; ii) Abono 32 

Salarial PIS/PASEP: R$17,52 bilhões; iii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e 33 

Renda: R$163,07 milhões; iv) Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$38,40 34 

milhões; v) Identificação da População por meio da CTPS: R$13,61 milhões; vi) Cadastros Públicos 35 

na Área de Trabalho e Emprego: R$16,00 milhões; vii) Qualificação Social e Profissional de 36 

Trabalhadores: R$2,53 milhões; viii) Classificação Brasileira de Ocupações – CBO: R$2,07 milhões; 37 

ix) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda: R$330,00 mil; 38 

x) Gestão Participativa do FAT: R$64,00 mil; e, xi) Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-39 

Desemprego e Abono Salarial: R$95,00 mil. Informou que as despesas do Programa de Gestão e 40 

Manutenção, no montante de R$232,19 milhões de valor empenhado, estavam assim distribuídas: 41 

I) Administração da Unidade: R$95,30 milhões; e, II) Funcionamento das Unidades 42 

Descentralizadas: R$136,89 milhões. Registrou que houve um crescimento de 2,66% nas 43 

obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES), que saíram de R$72,22 bilhões para 44 

R$74,14 bilhões, com os seguintes destaques: i) crescimento de 1,06% no pagamento do benefício 45 

do Abono Salarial, que saiu de R$17,34 bilhões para R$17,52 bilhões; ii) crescimento de 3,03% com 46 

o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, que saiu de R$36,29 bilhões para R$37,39 47 

bilhões; e, iii) crescimento de 3,91% nos empréstimos ao BNDES, que saíram de R$18,05 bilhões 48 

para R$18,76 bilhões. Prosseguindo, passou à execução extra orçamentária do FAT, repassada às 49 

instituições financeiras oficiais federais mediante depósitos especiais, ressaltando que foi 50 
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desembolsado o montante de R$1,95 bilhão, assim distribuído entre programas/linhas de crédito 51 

especiais: i) PROGER Urbano: R$184,95 milhões; ii) PRONAF: R$294,52 milhões; iii) FAT Taxista: 52 

R$56,66 milhões; iv) PROGER Exportação: R$6,7 milhões; v) FAT Fomentar MPE: R$1,39 bilhão; e, 53 

vi) FAT Fomentar MGE: 17,62 milhões. Em seguida, passou às receitas do FAT, no montante de 54 

R$66,51 bilhões, assim distribuídas: I) Contribuição PIS/PASEP: R$47,99 bilhões; II) Recursos 55 

Financeiros Diretamente Arrecadados: R$18,05 bilhões; III) Recursos Não-Financeiros Diretamente 56 

Arrecadados: R$316,83 milhões; IV) Cota-Parte da Contribuição Sindical: R$29,61 milhões; V) 57 

Multas e Juros Oriundas de Infração Legislação Trabalhistas: R$75,81 milhões; e, VI) Recursos 58 

Provenientes do Tesouro Nacional: R$35,37 milhões. Ressaltou que houve um acréscimo de 3,23% 59 

nas receitas do FAT, que saíram de R$64,4 bilhões para R$66,5 bilhões, com os seguintes 60 

destaques: i) crescimento de 6,25% nas receitas do PIS/PASEP, que saíram de R$45,2 bilhões para 61 

R$48,0 bilhões; ii) redução de 16,29% na entrada de recursos provenientes do Tesouro Nacional, 62 

que saiu de R$42,3 milhões para R$35,4 milhões; e, iii) redução de 2,26% nas Remunerações do 63 

FAT, que saíram de R$18,5 bilhões para R$18,1 bilhões. Declarou que o FAT fechou o exercício de 64 

2019 com resultado nominal deficitário de R$7,63 bilhões (R$66,51 bilhões de receitas e R$74,14 65 

bilhões de obrigações), resultado 2,10% inferior ao registrado em 2018 (R$7,79 bilhões). Afirmou 66 

que o fechamento do exercício de 2019 registrou um crescimento do Patrimônio Financeiro do 67 

FAT da ordem de 4,02%, que saiu de R$336,10 bilhões para R$349,60 bilhões, destacando que os 68 

empréstimos ao BNDES respondiam por R$282,53 bilhões do patrimônio do Fundo. Apresentou 69 

quadro constando 15 ressalvas apontadas pelo Contador do ME, ressaltando que não eram 70 

impeditivas à aprovação das contas pelo TCU. Informou a situação do julgamento das contas pelo 71 

TCU: i) até o exercício de 2015: aprovadas com quitação plena aos responsáveis; ii) exercícios de 72 

2016 e de 2017: em análise; e, iii) exercício de 2018: somente envio de relatório de gestão. 73 

Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFAT ponderou que, em face do exposto, propunha-se a 74 

aprovação da Prestação de Contas do FAT do exercício de 2019. O Coordenador do GTFAT abriu as 75 

inscrições para manifestação. O Assessor Técnico da Coordenação-Geral de Prestação de Contas 76 

(CGPC/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Alexander Parrine, observou que no slide 28, na ressalva de nº 657 77 

(convênios a aprovar com data expirada), constava a seguinte ocorrência: Falta de prestação e 78 

análise das contas de convênios expirados. Transferências voluntárias. Ressaltou que na verdade 79 

era apenas falta de análise das contas, esclarecendo que as prestações de contas haviam sido 80 

apresentadas. Registrou, quanto à restrição nº 656 (convênios a comprovar com data expirada), o 81 

esforço empreendido pela SPPE no sentido de baixar o estoque de prestações de contas 82 

pendentes de análise. O Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos da Diretoria de Finanças e 83 

Contabilidade da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva 84 
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(CGCON/DFC/SGC/SE/ME), Sr. Enoque da Rocha Costa, destacou a restrição de nº 625 (falta de 85 

regularização/atualização de ajustes de perdas prováveis, com a seguinte ocorrência: Falta do 86 

registro de perdas prováveis dos créditos a receber – ajustes para perdas estimadas. Declarou que 87 

essa era a restrição mais relevante, pois não encontrava ajustes para perdas. Ponderou, quanto à 88 

restrição nº 748 (demais incoerências – balanço patrimonial), que apresentava a restrição valor 89 

registrado no passivo da UG 380918 inferior ao valor do extinto Ministério do Trabalho no balanço 90 

da DATAPREV; que as faturas da DATAPREV não estavam sendo contabilizadas, havendo registro 91 

no orçamento e em restos a pagar, mas não no passivo do balanço patrimonial. O Coordenador da 92 

CGCON, Sr. Rafael de Souza, complementou, declarando que vinha atuando junto as unidades do 93 

ME no sentido de buscar a resolução das ocorrências relacionadas a convênios a comprovar. O 94 

Assessor Técnico da CGPC esclareceu que não havia prescrição de débito, mas sim de Tomada de 95 

Contas Especial (TCE) junto ao TCU, acrescentando que a SPPE estabelecia uma priorização de 96 

análise de prestação de contas. O Coordenador do GTFAT indagou se as ressalvas da área contábil 97 

poderiam criar algum entrave para a aprovação da prestação de contas pelo TCU. O Coordenador-98 

Geral da CGCON declarou que não haveria nenhum impedimento nesse sentido, esclarecendo que 99 

não se tratava de objeção ou desconformidade contábil, mas sim de ressalvas, que eram passíveis 100 

de ajustes. O Coordenador-Geral da CGFIN complementou, registrando que o TCU já havia 101 

aprovado outras prestações de contas do FAT com as ressalvas da área de contabilidade. O 102 

Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, declarou que a execução das 103 

ações, em especial de qualificação profissional, apresentava baixo empenho em relação à dotação 104 

orçamentária autorizada. Indagou em que medida o encerramento da parceria com a 105 

Universidade de Brasília (UnB) contribuiu para o desempenho aquém do esperado. Observou que 106 

havia incompatibilidade dos valores relativos à DATAPREV, pois no Relatório de Gestão constavam 107 

os montantes de R$16,0 milhões e de R$72,0 milhões, e nas ressalvas apenas o valor de R$16,0 108 

milhões. O Coordenador-Geral da CGCON esclareceu que o montante de R$16,0 milhões se referia 109 

ao que estava registrado no SIAFI como contas a pagar, acrescentando que havia cerca de R$100,0 110 

milhões sem registro contábil. O Representante Titular da CNI, Sr. Fábio Bandeira Guerra, sugeriu, 111 

caso possível, que a distribuição do FAT Constitucional (slides 7 e 10) fosse realizada por grandes 112 

setores, contemplando: i) valores absolutos; ii) valores proporcionais ao PIB; e, iii) valores 113 

proporcionais à contribuição do PIS/PASEP. Sugeriu, ainda, quanto à distribuição proporcional dos 114 

pagamentos do seguro-desemprego por UF (slide 17), que contemplava todas as modalidades, a 115 

inclusão de um slide com a distribuição apenas da modalidade trabalhador formal, dado que era a 116 

mais relevante. O Representante Titular da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, 117 

ponderou que a troca de titulares do Ministério do Trabalho, e a sua dissolução, acabaram por 118 
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impactar no tratamento das faturas da DATAPREV. Declarou que nesse exercício de 2020 já houve 119 

a regularização de quase a totalidade das faturas pendentes no âmbito do seguro-desemprego, 120 

mediante o processo de reconhecimento de dívida. Observou que as faturas relativas à 121 

intermediação de mão de obra foram encaminhadas à SPPE para também serem regularizadas. O 122 

Representante da CUT solicitou que a STRAB encaminhasse um informe sobre a situação das 123 

faturas da DATAPREV, nos termos ora expostos. A Representante Titular da SPPE, Sra. Lucilene 124 

Estevam Santana, relatou que havia consultado o Chefe de Gabinete da SPPE sobre a situação da 125 

parceria com a UnB relativa à Escola do Trabalhador, o qual informou que não houve nenhum 126 

repasse de recursos para a Universidade no exercício de 2019. O Representante Titular da CTB, Sr. 127 

Ailton de Jesus Araújo, indagou se o valor de R$282,5 bilhões que compunha o patrimônio do FAT 128 

(slide 26), referente a empréstimos do BNDES, era proveniente de devolução de empréstimos ou 129 

de depósitos especiais. O Coordenador-Geral da CGFIN esclareceu que o montante em questão se 130 

referia ao FAT Constitucional, valor repassado ao BNDES que correspondia atualmente a 28% da 131 

contribuição do PIS/PASEP. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, 132 

em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser 133 

encaminhado ao CODEFAT, registrando que oportunamente seria colhida a assinatura dos 134 

Representantes do GTFAT no Despacho que manifestava a adequação da Prestação de Contas em 135 

tela para deliberação do Conselho. Em seguida, passou ao ITEM 2 – Prestação de Contas do Fundo 136 

de Aval para a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, exercício 2019. O Coordenador-137 

Geral da CGFIN relatou que a Prestação de Contas havia sido elaborada em consonância com os 138 

normativos dos órgãos de controle: TCU e CGU. Observou que o FUNPROGER possuía natureza 139 

contábil (destinado à execução de despesas) e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de 140 

novembro de 1999, sendo regido por regulamento aprovado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 141 

28 de outubro de 2004. Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia 142 

complementar nos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como público 143 

alvo os empreendedores financiados no âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa 144 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas 145 

de Crédito e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Declarou que o 146 

Banco do Brasil atuava como Gestor do Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes 147 

Financeiros: i) Banco do Brasil – BB; ii) Caixa Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – 148 

BNB; e, iv) Banco da Amazônia – BASA. Na sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: 149 

I) Garantia máxima: até 80% do valor financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; II) Valor 150 

máximo garantido por mutuário: até R$240,0 mil para empreendedores no âmbito do PROGER 151 

Urbano, e até R$800,0 mil para instituições no âmbito do PNMPO; III) Assunção de risco pelo 152 
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Fundo: limitada a 11 vezes o seu patrimônio (ativo), que na data de 31.12.2019 se encontrava no 153 

montante de R$457,54 milhões, ou seja, até R$5,03 bilhões; e, IV) Índice máximo de 154 

inadimplência, ou stop loss: 7%, exceto para as linhas Novo Empreendedor, Jovem Empreendedor 155 

do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o FUNPROGER iniciou as contratações a partir do 156 

ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os maiores resultados, garantindo 81.338 157 

operações, seguido por queda, que se acentuou entre 2010 e 2019, em virtude das instituições 158 

financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de buscarem honras de aval. Na 159 

sequência, declarou que, até o exercício de 2019, foram registradas 574.435 operações garantidas 160 

pelas instituições financeiras, assim distribuídas em número de operações por agente financeiro e 161 

percentual sobre o total de operações garantidas, respectivamente: i) BB: 550.244 operações - 162 

95,79%; ii) BNB: 23.870 operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 163 

operações - 0,01%. Em seguida, apresentou a distribuição das operações garantidas por linha de 164 

crédito, até dezembro de 2019, e o percentual sobre o total de operações garantidas, 165 

respectivamente, conforme a seguir: I) Micro e Pequenas Empresas: 261.547 operações - 45,53%; 166 

II) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; III) Professor: 109.876 operações - 167 

19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; V) Cooperativa: 15.756 operações - 168 

2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 operações - 0,15%; e, 169 

VIII) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Prosseguindo, explicou que, nesse mesmo 170 

período, o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância de R$6,63 bilhões, 171 

tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões), o Banco do Nordeste 1,31% 172 

(R$87,02 milhões), a CAIXA 0,07% (R$4,60 milhões) e o Banco da Amazônia 0,06% (R$4,40 173 

milhões). Quanto à distribuição do valor garantindo por Linha de Crédito, destacou que 77,98% 174 

haviam sido destinados a Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), 8,22% a Empreendedor 175 

Popular (R$545,00 milhões), 6,10% a Cooperativas (R$404,81 milhões), 3,36% a Professor 176 

(R$222,79 milhões), 2,20% a Turismo (R$145,84 milhões), 0,25% a Novo Empreendedor (R$16,38 177 

milhões), e 0,01% a Jovem Empreendedor (R$0,85 milhão). Explicou que desde 2011 o 178 

FUNPROGER se encontrava estagnado em decorrência de alta inadimplência e grande dificuldade 179 

de recuperação de crédito. Em seguida, apresentou um diagnóstico da situação do Fundo, 180 

conforme a seguir: i) entre 2000 e 2012 concedeu aval a 574.435 operações, das quais 74.516 181 

operações foram honradas; ii) agentes financeiros se encontravam no limite máximo de 182 

inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando assim impossibilitados de solicitar honra de aval; 183 

iii) dificuldade de recuperação de crédito em função da impossibilidade de concessão de 184 

abatimento negocial e pelo longo prazo de inadimplência das operações; e, iv) surgimento de 185 

novos fundos garantidores em 2009 (Fundo de Garantia de Operações – FGO e Fundo Garantidor 186 
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para Investimentos – FGI), privados, e mais flexíveis na forma de atuação. Declarou que o 187 

FUNPROGER, ao final de 2019, contava com margem operacional de R$5,03 bilhões para garantia 188 

de operações de crédito, mas que desde 2011 não recebia solicitação de aval, haja vista o 189 

atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, assinalou os principais indicadores 190 

do Fundo, em valores acumulados até 2019: A) Indicador de Inadimplência – 7,2%; B) Indicador de 191 

Operações Honradas – 13,0%, tendo honrado 74.516 operações do total de 574.435 operações 192 

avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 16,1%, referente a recuperação de R$111,49 193 

milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, em 2019, registrou 194 

receitas de R$53,96 milhões, contra R$36,58 milhões em 2018, e despesas de R$79,00 mil contra 195 

R$39,00 mil em 2018, ressaltando que se tratava de despesa administrativa relativa à contratação 196 

de auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Prosseguindo, apresentou os 197 

grandes números do FUNPROGER em 2019, conforme a seguir: i) Resultado: R$49,59 milhões; ii) 198 

Disponibilidades: R$452,62 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) Patrimônio Ativo: R$457,54 199 

milhões; v) Patrimônio Líquido: R$457,48 milhões; vi) Valores honrados a recuperar: R$2,40 200 

bilhões; vii) Alavancagem máxima, correspondente a 11 vezes o patrimônio: R$5,03 bilhões; viii) 201 

Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) Comprometimento/Alavancagem: 0,0%. Apontou os 202 

principais resultados do FUNPROGER ao final do exercício de 2019: I) Resultado nominal 203 

superavitário em R$53,89 milhões, sendo este valor 47,5% superior ao registrado em 2018 no 204 

montante de R$36,54 milhões; e, II) Resultado econômico do FUNPROGER superavitário, 205 

aumentando o Patrimônio Líquido do Fundo para R$457,5 milhões, um crescimento de 13,4% em 206 

relação a 2018, quando registrou R$403,6 milhões. Em seguida, relatou que o CODEFAT, por meio 207 

da Resolução nº 795, de 2 de agosto de 2017, instituiu Grupo de Trabalho Especial (GTE) para 208 

estudar o saneamento do FUNPROGER, cujo resultado foi uma proposta de Projeto de Lei (PL), a 209 

qual foi aprovada pelo Conselho em sua 151ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 210 

2018. Ressaltou que a Consultoria Jurídica, do então Ministério do Trabalho, havia se manifestado 211 

pela constitucionalidade da referida proposta de Projeto de Lei, a qual foi devolvida à Secretaria 212 

Executiva do CODEFAT para avaliação dos dirigentes do Ministério da Economia. Destacou os 213 

principais pontos do PL: i) possibilitar a concessão de aval de carteira de operações de crédito, 214 

além da concessão do aval de operações; ii) ampliar as linhas de crédito que podem contar com 215 

aval do FUNPROGER, além das linhas lastreadas com recursos do FAT, a critério do CODEFAT; e, iii) 216 

possibilitar a recuperação de créditos honrados pelo Fundo, com a utilização de metodologia de 217 

abatimento negocial. Na sequência, informou a situação das Prestações de Contas do 218 

FUNPROGER: i) até o exercício de 2012: aprovadas pelo TCU como regulares e com quitação plena 219 

aos responsáveis; ii) exercícios de 2013 e 2014: as contas do Fundo foram dispensadas de 220 
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julgamento, tendo sido enviados apenas os Relatórios de Gestão ao TCU; iii) exercícios de 2015 e 221 

2016: em análise no TCU; e, iv) exercícios de 2017 e de 2018: as contas do Fundo foram 222 

dispensadas de julgamento, tendo sido enviados apenas os Relatório de Gestão ao TCU. O 223 

Coordenador-Geral da CGFIN finalizou, propondo a aprovação da Prestação de Contas do 224 

FUNPROGER, considerando a documentação apresentada pelo Gestor do Fundo e as 225 

manifestações favoráveis das auditorias interna e independente quanto à posição financeira, 226 

contábil e patrimonial do Fundo. O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação, 227 

registrando que o Ministério iniciaria conversas com o BB e o BNDES visando chegar a uma 228 

proposta de reativação do Fundo. A Representante da SPPE observou a necessidade de atualizar 229 

algumas siglas constantes do Relatório de Gestão, as quais remetiam ao extinto Ministério do 230 

Trabalho. O Coordenador-Geral da CGFIN destacou que a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, 231 

que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 232 

(PRONAMPE), para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, e a Medida 233 

Provisória nº 975, de 1º de junho de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Acesso a 234 

Crédito e alterou a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 235 

2020, poderiam subsidiar a discussão de proposta de reativação do Fundo, uma vez que também 236 

tratavam de fundo de aval. Observou que o Governo Federal estava destinando cerca de R$13,0 237 

bilhões para os fundos de aval, sendo um indicativo de que seria uma política importante para a 238 

área governamental. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em 239 

não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado 240 

ao CODEFAT, registrando que oportunamente seria colhida a assinatura dos Representantes do 241 

GTFAT no Despacho que manifestava a adequação da Prestação de Contas em tela para 242 

deliberação do Conselho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o 243 

Coordenador do GTFAT deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para 244 

constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após 245 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 246 

 

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 
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LUCILENE ESTEVAM SANTANA  ___________________________________ 

Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME 

 

LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO   ___________________________________ 

Representante Titular do BNDES  

 

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 

 

ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ   ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

 

ANGRA MÁXIMA BARBOSA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE   ___________________________________ 

Representante Titular da CNTur 


