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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 29 de março de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 4º andar, sala 433, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Hélio Francisco de Miranda, Coordenador do GTFAT e Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Representante Titular do MTb; Gustavo 
Alves Tillmann, Representante Titular do MF; Luiz Carlos Galvão de Melo, Representante Titular 
do BNDES; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante Titular da NCST; Ernesto Luiz 
Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Marcos Perioto, Representante Titular da Força 
Sindical; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da CUT; Ailton de Jesus Araújo, 
Representante Suplente da CTB; Carlos Alberto Salvatore, Representante Titular da CNS-Serviços; 
Sebastião Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Graciela Perotti, Representante 
Suplente da FENASEG.  
 

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

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

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

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

GTFAT cumprimentou a todos e deu boas-vindas ao novo Representante Titular do Ministério 5 

do Trabalho, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira. Na sequência, passou ao Tópico II – 6 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 136ª Reunião Ordinária realizada em 25 de 7 

janeiro de 2017. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação pertinente à 8 

Ata da 136ª Reunião Ordinária do GTFAT, em não havendo, colocou o item em apreciação, 9 

tendo sido considerada a Ata aprovada. Em seguida, passou ao Tópico III – ASSUNTOS 10 

PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que aprova a Programação Anual 11 

da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2017 – PDE/2017. A 12 

Titular da Coordenação do Programa de Geração de Emprego e Renda – CPROGER, Sra. 13 

Lucilene Estevam Santana, destacou inicialmente que as principais ações de emprego 14 

financiadas com recursos do FAT eram estruturadas em torno de dois Programas: o do Seguro 15 

Desemprego e o de Geração de Emprego e Renda – PROGER. Informou que o Programa Seguro 16 

Desemprego provia a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude 17 

de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta. Acrescentou que o referido Programa também 18 

custeava o Abono Salarial PIS/PASEP e auxiliava os trabalhadores na busca ou preservação do 19 

emprego, por meio de ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 20 

Quanto ao PROGER, lembrou que havia sido criado em 1994 e operacionalizado a partir de 21 

1995, com a finalidade de incrementar a política pública de combate ao desemprego, mediante a 22 
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concessão de financiamentos por meio dos bancos oficiais federais, utilizando recursos dos 23 

Depósitos Especiais do FAT. Ressaltou que o Programa tinha como amparo legal a Lei n.º 8.019, 24 

de 11 de abril de 1990, com redação alterada pela Lei n.º 8.352, de 1º de janeiro de 1991, sendo a 25 

Resolução n.º 59, de 25 de março de 1994, o marco de sua criação. Em seguida, passou a 26 

destacar o fluxo das operações, tendo informado que o FAT repassava os recursos aos bancos 27 

parceiros (Instituições Financeiras Oficias Federais), que por sua vez emprestavam os recursos 28 

aos tomadores de crédito e, posteriormente, devolviam os recursos ao FAT, devidamente 29 

remunerado. Sendo assim, observou que não havia interveniência do Ministério nas análises e 30 

aprovações do crédito, portanto, cabendo ao MTb apenas atuar na gestão, avaliação e 31 

monitoramento do Programa. Na sequência, comentou a respeito da Resolução n.º 439, de 2 de 32 

junho de 2005, que dispunha sobre a alocação de recursos do FAT, em Depósitos Especiais 33 

remunerados, a qual estabelecia que a alocação seria movimentada e controlada por programas e 34 

por linhas de créditos especiais. Acrescentou que a respectiva Resolução apresentava ainda as 35 

seguintes definições: i) Programa – um conjunto de ações que interagiam para atingir objetivos e 36 

públicos alvos específicos mediante a operação com uma ou mais linha de crédito; e, ii) Linha de 37 

Crédito Especial – a operação de uma linha de crédito, podendo ser subdividida em modalidades, 38 

com ações de caráter excepcional, recebendo tratamento de programa, dentre outras definições 39 

(apresentava vigência). Em seguida, passou a discorrer acerca da Resolução n.º 440, de 2 de 40 

junho de 2005, a qual dispunha sobre o processo de elaboração, apresentação e aprovação da 41 

Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT – PDE. Explicou que por proposta do 42 

Ministério, a PDE para cada exercício deveria ser submetida à aprovação do CODEFAT e, uma 43 

vez aprovada, constituir-se-ia em autorização para o Ministério proceder à aplicação de recursos 44 

do FAT no exercício. Acrescentou que somente poderiam constar da PDE programas e linhas de 45 

crédito especiais criados pelo CODEFAT. Destacou, ainda, que no decorrer do exercício o 46 

Conselho poderia revisar a PDE aprovada de modo a promover a inclusão e/ou exclusão de 47 

programas e suas linhas de crédito, e/ou linhas de crédito especiais, bem como acréscimo ou 48 

redução de recursos. Contudo, esclareceu que a realização dessas aplicações financeiras em 49 

Depósitos Especiais tinha relação direta com o equilíbrio do pagamento das despesas com o 50 

Seguro-Desemprego e Abono Salarial. Posteriormente passou a discorrer a respeito das 51 

avaliações feitas para aferir a efetividade do PROGER, ou seja, mensurar quanto dos empregos 52 

gerados nas empresas beneficiadas deviam-se ao financiamento de linhas de crédito do 53 

respectivo Programa. Acerca do PROGER Urbano Investimento Micro e Pequenas Empresas – 54 

MPE, explicou que foram analisados os períodos dos contratos entre 2008 e 2014 e os estoques 55 

de emprego de até 48 meses após a tomada de crédito. Quanto a Linha de Crédito Especial FAT 56 
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Turismo Investimento MPE, embora não mais operante (vigente até o ano de 2015), foram 57 

avaliados o período de contratos de 2012 a 2014 e os estoques de empregos de até 24 meses após 58 

a tomada de crédito. Acrescentou também que para a avaliação utilizou-se as seguintes fontes de 59 

dados: i) PROGER: dados dos contratos das linhas de crédito analisadas; ii) Cadastro Geral de 60 

Empregados e Desempregados – CAGED: estoques de empregos, localização e setor de 61 

atividade das empresas beneficiadas e não-beneficiadas pelo crédito; e, iii) Relação Anual de 62 

Informações Sociais – RAIS: características das empresas beneficiadas e não-beneficiadas, dos 63 

pontos de trabalho e dos trabalhadores. Explicou, também, que a metodologia utilizada para 64 

análise dos dados foi à comparação da evolução do emprego nas empresas beneficiadas com as 65 

empresas não-beneficiadas. Em seguida, passou a apresentar os resultados do efeito do crédito 66 

sobre o nível de estoque de empregados nas empresas financiadas, por período, após o crédito, 67 

conforme a seguir: i) FAT Turismo: a) 7,27% (12 meses); b) 12,54% (24 meses); ii) PROGER 68 

Urbano: a) 7,22% (12 meses); b) 11,71% (24 meses); c) 13,13% (36 meses); e, d) 13,60% (48 69 

meses). Desse modo, destacou que em ambas as Linhas, o crédito havia efetivamente contribuído 70 

para criação de novos postos de trabalhos e para a geração de renda, inclusive, a geração de 71 

emprego direto, com carteira de trabalho assinada. Informou, ainda, que em todos os horizontes 72 

de tempo considerados, as empresas financiadas apresentaram número médio de empregos 73 

gerados superior ao grupo de empresas não financiadas. Explicou que no FAT Turismo, o 74 

cálculo para os períodos de 36 a 48 meses não havia sido possível, dada a disponibilidade de 75 

dados da RAIS. Na sequência, passou a comentar acerca da PDE/2016, que foi aprovada pela 76 

Resolução n.º 756, de 16 de dezembro de 2015, e, posteriormente, revisada da seguinte forma: i) 77 

Resolução n.º 764, de 9 de maio de 2016 – aprovou remanejamento de recursos, reduziu 78 

montantes do FAT Taxista, PROGER Urbano Investimento e FAT Fomentar Micro e Pequenas 79 

Empresas, para atender às demandas da linha PROGER Urbano Capital de Giro; ii) Resolução 80 

n.º 775, de 26 de outubro de 2016 – autorizou remanejamento do FAT Cultura para o FAT 81 

Taxista; e, iii) Resolução n.º 777, de 17 de novembro de 2016 – aprovou redução de recursos do 82 

FAT Fomentar MPE para atender demanda do PRONAF Investimento. Destacou que na 83 

PDE/2016 foi autorizado pelo CODEFAT o montante de R$3,7 bilhões de recursos, tendo sido 84 

celebrados instrumentos na soma de R$3,5 bilhões. Acrescentou que o Assessor da CGFAT 85 

detalharia o assunto em sua apresentação. Ainda com relação a PDE/2016, esclareceu que houve 86 

maior concentração em linhas voltadas para micro e pequenos empreendimentos urbanos e 87 

rurais, conforme diretriz das últimas propostas orçamentárias, uma vez que esses eram os 88 

maiores geradores de empregos. Apresentou os seguintes destaques da PDE/2016: i) FAT 89 

Fomentar, cujas operações se concentravam na liberação do Cartão BNDES; ii) PROGER 90 
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Urbano Investimento; iii) PROGER Urbano Capital de Giro; e, iv) PRONAF. Na sequência, 91 

informou que no exercício de 2016 foram realizados 505 contratos no valor total de R$6,4 92 

bilhões. Lembrou que esse grande volume de operações contratadas dava-se principalmente em 93 

virtude da Linha Capital de Giro, já que era uma linha de crédito de operações menores, com 94 

grande rotatividade de crédito. Destacou também o FAT PNMPO (Programa Nacional de 95 

Microcrédito Produtivo Orientado), onde haviam sido realizadas 4,4 mil operações. Observou 96 

que embora o Banco do Nordeste estivesse suspenso para receber novas operações, ainda havia 97 

um estoque de recursos de aplicações de exercícios anteriores que, em razão do retorno dessas 98 

aplicações, poderia ser utilizado em novas operações. Registrou, também, que havia realizado a 99 

distribuição de recursos por seção CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), 100 

tendo-se maior concentração no comércio. Afirmou que em termos de distribuição regional, 101 

destacava-se na PDE/2016, a região sul e sudeste com uma grande concentração de aplicações, 102 

além da região nordeste, que apresentava também um grande volume de aplicações, em 103 

decorrência do microcrédito produtivo orientado, área de atuação do Banco do Nordeste. 104 

Observou que em termos de evolução das aplicações do FAT em Depósitos Especiais, podia-se 105 

destacar a elevada concentração de recursos aplicados em infraestrutura, no exercício de 2006. 106 

Porém, devido à redução das disponibilidades financeiras, o Fundo passou a concentrar as 107 

aplicações em linhas voltadas para pequenos empreendimentos, chegando a R$6,4 bilhões de 108 

recursos aplicados em 2016. Ressaltou que as informações referentes ao ano de 2016 eram 109 

apenas preliminares, justificando que houve dificuldade na capitação de alguns dados. 110 

Acrescentou que para 2017, havia autorização de alocações de até R$3 bilhões, com estimativa 111 

de reaplicação de retornos de R$1,8 bilhão, sendo assim, o valor total da PDE/2017 giraria em 112 

torno de R$4,8 bilhões. Observou que com esse montante, a estimativa era de que fossem 113 

realizadas 411 mil operações de crédito no exercício de 2017. Contudo, esclareceu que o 114 

Assessor da CGFAT daria maiores detalhamentos acerca da proposta. Por fim, observou que 115 

como agenda propositiva para 2017, havia a melhora na oferta de informações sobre os 116 

programas, bem como o aprimoramento no cruzamento de dados. Destacou, também, que havia 117 

sido realizada uma parceria com o BNDES, de modo que pudessem absorver a matriz de insumo 118 

produto do Banco, que calculava o efeito renda do crédito e, desse modo, divulgar aos 119 

Representantes em reuniões futuras. Além disso, informou que haveria a continuidade dos 120 

processos de cruzamento de dados com RAIS/CAGED, e já existia demanda de remodelagem 121 

dos processos de supervisão das operações de crédito. Acrescentou, ainda, como proposta para 122 

2017, que a CPROGER também atuaria em conjunto com a Coordenação-Geral de Recursos do 123 

FAT – CGFAT no redesenho do FUNPROGER, assim como na alteração das bases operacionais 124 
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dos Programas FAT INOVACRED e PROGER Urbano Investimento. Em seguida, o 125 

Coordenador do GTFAT passou a palavra ao Assessor da CGFAT, Sr. Adilson Vasconcelos 126 

Silva, para complementar a apresentação. O Assessor da CGFAT esclareceu que o FAT alocava 127 

recursos nas Instituições Financeiras Oficiais Federais (IFOF) para financiar programas de 128 

geração de emprego e renda, mediante aplicações em Depósitos Especiais. Acrescentou que por 129 

proposta do MTb, a Programação Anual de Depósitos Especiais (PDE) era submetida ao 130 

CODEFAT (Resolução n. 440, de 2 junho de 2005). Na sequência, passou a apresentar o saldo 131 

dos Depósitos Especiais do FAT dos últimos três anos (2014 a 2016), registrando quedas 132 

sucessivas ao final de cada período. Justificou que o déficit histórico do FAT nos últimos 133 

exercícios resultou em queda de aplicação em Depósitos Especiais para fazer frente ao 134 

pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Em seguida, destacou o 135 

resultado da execução da PDE em 2016, com realização de 91,88% dos R$ 3,7 bilhões 136 

aprovados. Destacou que a maior parte dos programas e linhas de crédito foi eficiente na 137 

aplicação dos recursos, a exemplo, do FAT Fomentar e FAT INOVACRED, que tiveram 138 

aplicação de 100% dos valores. Esclareceu, também, que a Caixa Econômica estava impedida de 139 

solicitar novos recursos para operar o Programa PROGER Urbano, enquanto que o Banco do 140 

Brasil não havia aplicado a totalidade dos recursos do Termo de Alocação de Depósito Especial 141 

(TADE). Ressaltou que a Linha de Crédito Especial FAT Taxista apresentava ótimo 142 

desempenho, tendo executado no exercício de 2016 a totalidade dos recursos disponibilizados. 143 

Em seguida, passou a explicar sobre as receitas, obrigações e resultados do FAT. Afirmou que 144 

um dos pontos mais relevantes em 2016 tinha sido a Desvinculação de Receitas da União 145 

(DRU), tendo registrado o aumento de R$10,5 bilhões, em 2015, para R$16,5 bilhões, em 2016, 146 

além do aumento percentual de 20% para 30% de incidência sobre o PIS/PASEP, o que 147 

impactou diretamente nas receitas do FAT. Observou que a receita líquida do FAT, no período, 148 

caiu em relação à DRU, fazendo com que o Tesouro Nacional compensasse essa diferença, 149 

passando o incremento de R$ 7,4 bilhões, em 2015, para R$12,8, bilhões em 2016. Sobre as 150 

obrigações do FAT, informou que o desembolso com pagamento do seguro-desemprego 151 

apresentou queda entre 2015 e 2016, passando de R$38 bilhões para R$37,7 bilhões, 152 

respectivamente. Referente ao Abono Salarial, destacou o aumento, passando de R$10 bilhões, 153 

em 2015, para 17,9 bilhões, em 2016. Esclareceu que essa diferença entre 2015 e 2016 era 154 

decorrente do ajuste do calendário de pagamento do benefício. Afirmou que 40% dos recursos 155 

arrecadados com o PIS/PASEP eram destinados ao BNDES, tendo isso representado, em 2016, a 156 

quantia de R$16 bilhões. Acrescentou que R$577 milhões foram retirados do patrimônio do FAT 157 

para cumprir com o pagamento dos benefícios no referido exercício. Prosseguiu, apresentando 158 
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em detalhes as receitas do FAT, em 2016, conforme a seguir: i) contribuição sindical – média de 159 

R$337,7 milhões; ii) remunerações – R$19,2 bilhões iii) restituição de benefícios não 160 

desembolsados – R$766 milhões; iv) recursos do Tesouro Nacional – R$12,9 bilhões; e, v) 161 

outras receitas – R$47,2 milhões. Registrou que o total de receitas em 2015 havia sido na ordem 162 

de R$ 65,1 bilhões, e em 2016, 71,6 bilhões. Desse modo, concluiu que houve aumento relevante 163 

de receitas em 2016 quando comparado a 2015. Na sequência, passou a apresentar acerca das 164 

obrigações do FAT em 2016, ressaltando que a maior necessidade de recursos do Fundo foi para 165 

cobrir o pagamento das despesas obrigatórias de seguro-desemprego e do abono salarial. Em 166 

seguida, passou a citar o montante das principais obrigações do FAT em 2016, conforme a 167 

seguir: i) seguro-desemprego – R$37,8 bilhões; ii) abono salarial – R$17,9 bilhões; e, iii) 168 

atendimento ao trabalhador (SINE) – R$49,1 milhões, observando que não houve dispêndio com 169 

a Qualificação Profissional. Registrou que o valor total das despesas havia sido de R$56,3 170 

bilhões, que somado ao repasse constitucional ao BNDES (R$16 bilhões), totalizava R$72,2 171 

bilhões as obrigações do FAT no exercício de 2016. Acrescentou que esse número era superior 172 

ao realizado em 2015 (R$65,7 bilhões). Passou a apresentar o impacto da DRU e das 173 

desonerações na receita do FAT, o qual fechou o período de 2016 na ordem de R$28,8 bilhões. 174 

Destacou que em razão disso, o FAT, anualmente, necessitava equalizar a receita com novos 175 

aportes do Tesouro Nacional. Em seguida, informou que a despesa com seguro-desemprego, em 176 

2005, totalizou R$8,6 bilhões, tendo atingido 5,4 milhões de beneficiários. Já em 2015, os gastos 177 

com o seguro-desemprego alcançaram a soma de R$38,1 bilhões, com cobertura de 8,5 milhões 178 

de beneficiários. Referente ao Abono Salarial, informou que em 2005 o número de beneficiados 179 

havia sido de 9,7 milhões, e em 2015, esse número havia atingido a marca de 11,4 milhões, o que 180 

demonstrava que a média de trabalhadores que recebiam até dois salários mínimos ainda era alta. 181 

Em seguida, apresentou os parâmetros para projeções das receitas e despesas do Fundo, 182 

especificamente para 2017, conforme a seguir: i) taxa de inflação IPCA: 4,3%; ii) taxa de 183 

inflação INPC: 4,6%; iii) Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP): 7,5%; iv) taxa SELIC: 10,9%; 184 

v) taxa de crescimento da arrecadação PIS/PASEP: 4,61%; vi) salário mínimo: R$937,00; vii) 185 

taxa de crescimento do salário mínimo: 6,48%; e, viii) taxa de crescimento do PIB real: 0,99%. 186 

Na sequência, passou a destacar a previsão de receitas, obrigações e resultados do FAT para 187 

2017, conforme a seguir: i) total de receitas: R$75 bilhões, composta por: a) R$40 bilhões da 188 

contribuição PIS/PASEP; b) R$16,1 bilhões de remunerações, c) R$1,1 bilhão de outras receitas; 189 

e, d) R$17,7 bilhões de novos aportes do Tesouro Nacional; ii) despesas totais de R$59 bilhões, 190 

dividida entre: a) pagamento do seguro-desemprego: R$40,8 bilhões; b) abono salarial: R$16,5 191 

bilhões; e, c) outras despesas: R$1,6 bilhão; e, iii) empréstimo constitucional ao BNDES de 192 
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R$16 bilhões. Informou que o total das obrigações (total das despesas + empréstimo ao BNDES) 193 

seria de R$75 bilhões. Lembrou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) assinalava disponibilidade 194 

de R$13,4 bilhões em repasses do Tesouro Nacional. Contudo, o FAT ainda dependeria de 195 

aporte adicional de R$4,4 bilhões do Tesouro Nacional. Explicou que se não houvesse essa 196 

compensação do Tesouro Nacional ao FAT, a PDE seria, exclusivamente, realizada mediante 197 

remanejamento de recursos, destacando que o FAT não era obrigado a repassar novos recursos à 198 

PDE. Salientou, ainda, que para a reunião ordinária do CODEFAT, a ser realizada em 26 de abril 199 

de 2017, seria apresentada projeção atualizada do seguro-desemprego, uma vez que no dia 200 

anterior a presente reunião foi divulgada estimativa de queda do referido benefício em, 201 

aproximadamente, R$1,5 bilhão, pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério da 202 

Fazenda (MF). Dessa forma, explicou que na medida em que as despesas com o seguro-203 

desemprego caiam, a necessidade de aporte de recursos era menor, e automaticamente diminuiria 204 

a Reserva Mínima de Liquidez (RML), influenciando, assim, no aporte de recursos para a PDE. 205 

Afirmou que em face da necessidade de recursos do Tesouro Nacional para equilibrar o 206 

orçamento do FAT, a proposta seria realizar a programação de alocações de Depósitos Especiais 207 

por meio de remanejamento de aplicações do Fundo ou mediante novas aplicações, quando 208 

houvesse disponibilidade acima da RML. Sobre a proposta, acrescentou que: i) havia expectativa 209 

de aplicar 40% dos recursos em programas operados pelo BNDES (FAT Fomentar – micro e 210 

pequena empresa e PRONAF) na ordem de R$1,2 bilhão; ii) expectativa de aplicar 55% da PDE 211 

(R$1,65 bilhão) em programas de apoio à micro e pequenas empresas e a empreendedores de 212 

pequenos negócios; iii) expectativa de renovação da frota de táxi (R$150 milhões); iv) 213 

possibilidade de reavaliação da PDE no segundo semestre do ano, em detrimento de novas 214 

projeções da movimentação financeira do FAT (cenário financeiro das receitas e despesas do 215 

Fundo); v) remanejamento de recursos de programas e linhas de crédito do FAT inativos nas 216 

IFOF; e, vi) o foco da PDE/2017 seria em investimentos produtivos de micro e pequenos 217 

empreendimentos, sendo estes grandes geradores de trabalho, emprego e renda. Por último, 218 

informou que a proposta de Programação seria de até R$3 bilhões em Depósitos Especiais nas 219 

IFOF, a serem destinados aos financiamentos de investimentos no âmbito dos programas e linhas 220 

de crédito especiais, juntamente com os valores de outras reaplicações, totalizando a PDE/2017 221 

em R$ 4,84 bilhões. Apresentou a distribuição dos recursos em depósitos especiais, entre 222 

programas e linha de crédito, conforme a seguir: i) FAT – Fomentar: R$600,0 milhões; ii) FAT – 223 

PNMPO: R$50 milhões; iii) FAT – INOVACRED: R$50 milhões; iv) PROGER Urbano – 224 

investimento: R$600,0 milhões; v) PROGER Urbano – capital de giro: R$900,0 milhões; vi) 225 

Proger Exportação: R$50 milhões; vii) PRONAF Investimento: R$600,0 milhões; e, viii) FAT 226 
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Taxista: R$150 milhões. Informou, também, que para o exercício de 2017 já havia estimativa de 227 

reaplicações no valor total de R$1,8 bilhão. Por fim, reiterou que a PDE/2017 seria 228 

periodicamente monitorada, reforçando a grande dificuldade de construir a PDE, em virtude da 229 

necessidade de caixa. Em seguida, colocou-se à disposição para responder eventuais dúvidas. O 230 

Coordenador do GTFAT abriu a inscrição para manifestações. O Representante Titular da 231 

NCST, Sr. Geraldo de Oliveira Gonçalves Filho, indagou a Coordenadora do CPROGER se 232 

havia sido realizada alguma análise acerca dos efeitos da Resolução n.º 777/2016, referente à 233 

redução dos recursos do FAT Fomentar Micro e Pequenas Empresas, para atender demanda do 234 

PRONAF Investimento. A Coordenadora da CPROGER explicou que em razão da medida ter 235 

sido aprovada no final do exercício de 2016 não houve tempo hábil para avaliação de dados, nem 236 

aferição da efetividade. Contudo, registrou que futuramente poderia ser realizada alguma 237 

avaliação nesse sentido. O Representante da NCST referindo-se à distribuição regional das 238 

aplicações (slide 18 da apresentação) observou que o percentual apresentado para as Regiões 239 

Sul, Sudeste e Nordeste era quase equânime. Desse modo, questionou qual era o efeito dessa 240 

distribuição em função do montante aplicado. A Coordenadora do CPROGER explicou que não 241 

foram realizadas avaliações de impacto sobre o tema. No entanto, acrescentou que os recursos 242 

eram aplicados de acordo com a demanda nessas regiões. Destacou que os recursos eram 243 

repassados aos bancos, portanto não havia direcionamento para qualquer região. Observou que 244 

algumas regiões, principalmente, a Sudeste, detinham historicamente maior concentração de 245 

financiamentos, uma vez que as demais Regiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) tinham o 246 

Fundo Constitucional. Quanto à Região Norte, lembrou que o Banco da Amazônia era o 247 

principal fomentador da região e este recebia recursos do Fundo Constitucional do Norte – FNO. 248 

Sendo assim, a instituição não havia operado com recursos do FAT, sendo fomentada por outras 249 

fontes de financiamento. O Representante Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, 250 

complementou, informando que na PDE/2016 houve R$3,7 bilhões em reaplicação do FAT 251 

Fomentar no BNDES. Ressaltou que o FAT Fomentar era uma linha com giro rápido, onde os 252 

pagamentos eram efetuados assim que as operações eram realizadas, e logo em seguida a 253 

instituição reaplicava os recursos. Portanto, afirmou que não havia necessidade da utilização dos 254 

recursos novos da linha de crédito. Afirmou que esse tinha sido o motivo pelo qual o Banco 255 

solicitou em 2016 o remanejamento dos novos recursos do FAT Fomentar para o PRONAF. 256 

Registrou, ainda, que apurar especificamente a efetividade dessas operações era algo complexo. 257 

Contudo, observou que os estudos já apresentados pela Coordenação-Geral de Emprego e Renda 258 

– CGER e a Coordenação-Geral de Recursos do FAT – CGFAT supriam isso, uma vez que 259 

provavam que as empresas que obtinham recursos do FAT geravam mais emprego. O 260 
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Representante Titular da CNS-Serviços, Sr. Carlos Alberto Salvatore Filho, considerou que 261 

havia maior necessidade de aplicação de recursos no PROGER Urbano – Capital de Giro do que 262 

no Investimento. Então, sugeriu que na Proposta da PDE/2017 os valores totais referentes ao 263 

Capital de Giro (R$1,07 bilhão) e ao Investimento (R$1,5 bilhão) fossem invertidos. O Assessor 264 

da CGFAT esclareceu que, na verdade, os valores correspondentes ao PROGER na Proposta da 265 

PDE/2017 eram: i) PROGER Urbano Capital de Giro – R$900 milhões; e, ii) PROGER Urbano 266 

Investimento – R$600 milhões, ou seja, já havia maior quantia de recursos aplicados para Capital 267 

de Giro. O Representante Suplente da CTB, Sr. Ailton de Jesus Araújo, mostrou-se preocupado 268 

quanto às projeções futuras, uma vez que o cenário era incerto. O Assessor da CGFAT informou 269 

que tinha o cuidado em sempre buscar o cenário macroeconômico da Secretaria de Orçamento 270 

Federal – SOF, assim como seu impacto. Além disso, destacou que na análise do cenário 271 

incluíam-se as projeções do Produto Interno Bruto – PIB e da inflação. Acrescentou que nos 272 

últimos 5 (cinco) anos os cenários chegaram bem próximos as projeções efetuadas. Observou, 273 

também, que mensalmente eram feitas reavaliações no cenário de despesa, levando-se em conta 274 

o pagamento dos benefícios, além do impacto da DRU. O Representante da NCST manifestou 275 

preocupação, em especial, com o aumento da incidência da DRU sobre as receitas PIS/PASEP. 276 

Indagou se houve queda na demanda da Linha FAT Taxista. Em seguida, solicitou ao 277 

Representante do Ministério da Fazenda que comentasse a respeito do cenário econômico. O 278 

Representante Titular do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, passou a fazer uma breve 279 

apresentação acerca do funcionamento do orçamento geral da União. Inicialmente, informou que 280 

constava um detalhamento a respeito das contas do FAT, incluindo todas as contas, programas, 281 

entre outras despesas do Fundo, na Lei Orçamentária Anual – LOA. Na sequência, explicou que 282 

a Secretaria de Orçamento Federal do Tesouro Nacional – SOF, era a responsável pela 283 

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União – PLOA. Observou que anualmente 284 

as Pastas encaminhavam suas respectivas propostas orçamentárias à SOF que, após análises e 285 

ajustes necessários, elaborava o PLOA e, posteriormente, o enviava ao Congresso Nacional para 286 

aprovação. Complementou que, uma vez aprovado, o projeto transformava-se em lei, podendo 287 

ser alterada somente mediante suplementação orçamentária. No entanto, destacou que, embora 288 

aprovado, aquele orçamento tratava apenas de uma autorização legal, havendo a necessidade de 289 

recursos para sua concretização. Além disso, acrescentou que o Tesouro Nacional era 290 

responsável pelo acompanhamento da execução desse orçamento. Registrou que, segundo 291 

informações do próprio governo, havia um déficit de, aproximadamente, R$58 bilhões no País, 292 

tendo como alternativa o corte de gastos ou o aumento de impostos. Na sequência, passou a 293 

apresentar slide detalhando as receitas do FAT dispostas na LOA/2017, passando a citar as 294 



 10 

Fontes que compunham os Recursos do Tesouro Nacional, conforme a seguir: i) Fonte 100 – 295 

Recursos Ordinários: R$147,5 milhões; ii) Fonte 144 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro 296 

Nacional: R$11,3 bilhões; iii) Fonte 163 – Recursos decorrentes de alienação de bens e direitos 297 

patrimoniais públicos: R$77,3 mil; e iv) Fonte 188 – Remuneração das Disponibilidades do 298 

Tesouro Nacional: R$1,8 bilhão. Acrescentou que os somatórios das respectivas Fontes 299 

totalizavam o montante de R$13,2 bilhões, valor esse previsto na LOA/2017 como aporte do 300 

Tesouro Nacional que tinha por objetivo o equilíbrio das contas do FAT. Em seguida, passou a 301 

apresentar as projeções da CGFAT/2017 para as mesmas Fontes, em comparação com os valores 302 

constantes da LOA/2017, conforme a seguir: i) Fonte 100 – Recursos Ordinários: R$147,5 303 

milhões; ii) Fonte 144 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional: R$15,7 bilhões; iii) 304 

Fonte 163 – Recursos decorrentes de alienação de bens e direitos patrimoniais públicos: R$77,3 305 

mil; e iv) Fonte 188 – Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional: R$1,8 bilhão. 306 

Registrou que o total dessas receitas (projeções CGFAT/2017) somava o montante de R$17,7 307 

bilhões, apontando assim uma diferença de R$4,4 bilhões entre os recursos do Tesouro Nacional 308 

constantes da LOA/2017 e as projeções apresentadas pela CGFAT. Ressaltou que, mesmo que 309 

houvesse ajuste nas projeções da CGFAT/2017 referente ao valor dos recursos do Tesouro 310 

Nacional passando de R$17,7 bilhões para R$13,2 bilhões, conforme disposta na LOA/2017, o 311 

FAT ainda apresentaria um déficit de R$805 milhões em suas contas. Por fim, diante do exposto, 312 

mostrou-se preocupado com o cenário financeiro atual, tendo indagado ao Assessor da CGFAT 313 

se havia sinalização da SOF quanto ao aumento de repasse de recursos do Tesouro Nacional. O 314 

Assessor da CGFAT concordou que o cenário era delicado, no entanto destacou que a Proposta 315 

da PDE/2017 era positiva, uma vez que trazia uma aplicação financeira de liquidez imediata, 316 

assim como o remanejamento. Contudo, lembrou que a PDE era condicional ao cenário 317 

econômico. Em resposta ao Representante do MF, registrou que não havia sinalização da SOF 318 

relativa ao aumento de receitas. Contudo, destacou que, de acordo com a Consultoria Jurídica do 319 

Ministério do Trabalho – CONJUR/MTb, havendo a necessidade de aporte do montante de 320 

R$4,4 bilhões, poderiam ser buscados recursos no FAT Constitucional. Concluiu, ponderando 321 

que como alternativa tinha-se o remanejamento de recursos, com revisão da PDE no segundo 322 

semestre de 2017 ou avaliar a possibilidade de insuficiência de recursos e buscá-los no BNDES, 323 

para pagamento de despesas com o seguro-desemprego e abono salarial. O Representante do 324 

MTb, Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, destacou que a incidência da DRU sobre o 325 

PIS/PASEP impactou nas receitas primárias do FAT, causando desequilíbrio nas contas do 326 

Fundo. Ressaltou que a PDE era autorizativa e, portanto, dependia da dinâmica econômica. 327 

Mostrou-se favorável a aprovação da Proposta da PDE/2017, a fim de contribuir com a geração 328 
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de emprego e renda. Observou que poderiam ser feitas reavaliações mensais de modo a 329 

acompanhar o cenário econômico. Lembrou que, embora momentaneamente uma maior alocação 330 

de recursos no Capital de Giro fosse mais viável, a característica do FAT era a aplicação no 331 

Investimento. Por fim, defendeu a necessidade de revisar futuramente a incidência da DRU sobre 332 

o FAT. O Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, manifestou apoio ao 333 

Representante do MTb. Elogiou a postura do Ministério do Trabalho em defender o Fundo e sua 334 

sustentabilidade financeira. Observou que a engenharia inicial montada para sustentar o FAT 335 

havia sido desfeita e agravada com a DRU de 30%, além de uma série de desonerações que eram 336 

difíceis de reverter. Ressaltou a relevância do FAT para os trabalhadores, tanto na política ativa 337 

(pagamento do seguro-desemprego e abono salarial) quanto na política passiva (PDE e SINE). 338 

Além disso, considerou a PDE eficiente e importante na geração de emprego. Sendo assim, 339 

manifestou-se favorável a aprovação da Proposta da PDE/2017. O Representante Titular da CSB, 340 

Sr. Ernesto Luiz Pereira, destacou que havia sério risco de o Congresso Nacional, com a 341 

aprovação da reforma trabalhista, retirar os recursos da contribuição sindical. Nesse sentido, 342 

indagou qual seria o impacto para o FAT caso isso se concretizasse. Sobre o assunto, considerou 343 

importante que o tema fosse debatido no CODEFAT. O Representante Titular da CNTur, Sr. 344 

Sebastião Antunes Duarte, também mostrou-se favorável em rever a incidência da DRU sobre o 345 

FAT. O Representante do BNDES considerou importante a PDE, principalmente no que se 346 

referia à geração de emprego e renda. Observou que se mantidas as projeções da CGFAT e os 347 

valores consignados na LOA/2017, haveria a necessidade de aporte de R$4,4 bilhões, tendo sido 348 

afirmado pelo Assessor da CGFAT que tais recursos poderiam ser solicitados ao FAT 349 

Constitucional. Nesse sentido, afirmou que havia divergência no entendimento entre o MTb e o 350 

BNDES. Registrou que o Banco entendia que primeiramente deveriam ser buscados recursos dos 351 

Depósitos Especiais. O Assessor da CGFAT, referente à Contribuição Sindical, informou que 352 

tais recursos tem sido utilizados para pagamento de despesas do MTb e a manutenção das 353 

Secretarias Regionais de Trabalho e Emprego – SRTE. Sendo assim, destacou que o Ministério 354 

do Trabalho também manifestava preocupação com o fim da obrigatoriedade do pagamento da 355 

Contribuição Sindical. Informou que provavelmente até abril seria enviada manifestação do MTb 356 

com parecer da CGFAT ao Congresso Nacional sobre o tema. Quanto aos recursos 357 

internalizados no BNDES, observou que a CONJUR/MTb, com base legal, havia afirmado que 358 

em caso de insuficiência de recursos para pagamento do seguro-desemprego poderia solicitar, no 359 

primeiro ano, 20% dos recursos internalizados ao Banco. No entanto, ressaltou que ainda não 360 

tinha havido a necessidade de solicitar ao BNDES o repasse desses recursos. Quanto a Linha 361 

FAT Taxista, informou que inicialmente o valor disposto era de R$150 milhões, podendo ser 362 
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reavaliado futuramente. O Representante da NCST discordou que fossem utilizados recursos do 363 

patrimônio do FAT para cobrir eventual déficit do Fundo, devendo primeiramente buscar 364 

recursos junto ao BNDES. O Representante do MF afirmou que concordava que o FAT possuía 365 

papel relevante na geração de emprego e renda, porém, discordava que a aprovação da PDE 366 

fosse ato meramente autorizativo. Diante do exposto, sugeriu a aprovação da PDE/2017 apenas 367 

com recursos de remanejamento, podendo ser revisada no segundo semestre. O Representante do 368 

MTb defendeu a Proposta da PDE/2017 apresentada pela área técnica/MTb, tendo observado que 369 

oportunamente poderia ser revisada. O Assessor da CGFAT informou que um estudo elaborado 370 

pela área técnica do MTb, projetou uma queda de R$1,5 bilhão na despesa com seguro-371 

desemprego, ou seja, a reserva mínima de liquidez passaria de R$3,6 bilhões para R$5,1 bilhões. 372 

Além disso, destacou que a partir de 2017 o abono salarial seria pago proporcionalmente, 373 

gerando assim um novo cenário de gastos. Nesse sentido, acrescentou que era preciso tirar um 374 

pouco o foco da necessidade de aporte e visualizar o cenário por completo. Informou que 375 

poderiam ser feitas revisões quadrimestrais ou semestrais de modo a adequar a PDE ao longo do 376 

exercício de 2017. Complementou que já havia sinalização quanto à possibilidade de efetuar 377 

remanejamento de recursos na ordem de R$2 bilhões, aproximadamente. Por fim, ratificou que a 378 

PDE era apenas uma programação financeira autorizativa, ou seja, havendo recursos da reserva 379 

mínima de liquidez far-se-ia os aportes, caso contrário, seriam feitos remanejamentos. O 380 

Representante do MF registrou que não se sentia confortável em aprovar uma PDE sem nenhuma 381 

sinalização de onde viriam os R$4,4 bilhões excedentes, projetados pela CGFAT. O 382 

Representante do MTb destacou que independente da PDE, já estava posta a necessidade de 383 

R$4,4 bilhões de suplementação. Além disso, observou que, na hipótese da Proposta da 384 

PDE/2017 não ser aprovada pelo CODEFAT, os R$3 bilhões ficariam em disponibilidade no 385 

extramercado em Títulos do Tesouro. O Representante da CUT informou que estava bem claro 386 

na Proposta que o valor da PDE/2017 de R$3 bilhões era condicionada a reserva mínima de 387 

liquidez. Desse modo, ratificou sua posição favorável ao encaminhamento da Proposta da 388 

PDE/2017 ao Conselho, conforme apresentado pelo MTb. O Representante do MTb sugeriu ao 389 

Assessor da CGFAT que para apresentação ao CODEFAT, no slide 13 da apresentação das 390 

Receitas, Obrigações e Resultados do FAT, na linha 3 (Aportes novos do Tesouro Nacional), 391 

coluna 2017, constasse o valor disposto na LOA/2017 (R$13 bilhões) e então fosse aberta outra 392 

linha, com o valor de R$4,4 bilhões como a definir. Em seguida, o Coordenador do GTFAT 393 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, 394 

tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência o Coordenado 395 

do GTFAT passou ao ITEM 3 - Manifestação acerca do interesse, ou não, em submeter ao 396 
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arbitramento da Advocacia-Geral da União (AGU) a controvérsia jurídica entre o 397 

CODEFAT/MTb e o Banco do Nordeste quanto à forma de remuneração dos depósitos 398 

especiais do FAT. O Assessor da CGFAT informou que no Banco do Nordeste – BNB foram 399 

identificadas divergências entre os saldos dos recursos aplicados, constantes nos extratos 400 

financeiros encaminhados pelo Banco, e os saldos contábeis registrados no Ativo dos Balancetes 401 

Mensais dos exercícios 2009 a 2011. Nesse sentido, registrou que a CGFAT solicitou 402 

justificativas e, posteriormente, requereu ajustes e recolhimento dos valores devidos, relativo à 403 

diferença de remuneração entre TJLP e SELIC. Destacou que a remuneração pela taxa SELIC 404 

(Saldo Disponível) ocorria a partir do desembolso dos financiamentos aos beneficiários finais, e 405 

até as datas estipuladas para as amortizações desses financiamentos, os recursos eram 406 

remunerados pela TJLP. Complementou que isso era estabelecido pela Lei n. 9.365, de 16 de 407 

dezembro de 2016, com redação dada pela Lei n. 9.872, de 23 de novembro de 1999 e 408 

regulamentada pela Resolução CODEFAT n. 439, de 2 de junho de 2005. Destacou que na 409 

Resolução n. 439/2005 em seu art. 4º § 3º, normatizava que na ocorrência de inadimplemento 410 

por falta de pagamento por parte do tomador final, a instituição financeira poderia remunerar os 411 

recursos do respectivo contrato, pro rata die, pela TJLP desde que por período não superior a 60 412 

(sessenta) dias, contados da data prevista para a amortização da respectiva parcela, e mantidos os 413 

encargos de normalidade para o tomador final. Acrescentou, também, que na mesma Resolução, 414 

em seu art. 7º constava que as operações de crédito decorrentes das alocações dos Depósitos 415 

Especiais do FAT eram realizadas por conta e risco da instituição financeira. Prosseguindo, 416 

afirmou que as Instruções Normativas n. 01/2007 e 01/2011 conceituavam recursos disponíveis 417 

como ‘saldos dos recursos do FAT aplicados em depósitos especiais, disponíveis na instituição 418 

financeira, que se constituíam tanto dos recursos depositados e não desembolsados aos 419 

financiamentos, como também dos recursos que retornavam à instituição financeira quando do 420 

pagamento das parcelas dos financiamentos por seus beneficiários, bem como de baixas 421 

efetuadas pela instituição financeira correspondentes aos valores não pagos pelos beneficiários’. 422 

Observou, então, que toda instituição financeira tinha de classificar a operação pelo risco, 423 

conforme regramento do Banco Central.  Passou a comentar acerca de algumas ocorrências, 424 

tendo observado inicialmente que o BNB não transferia para o Saldo Disponível, remunerado 425 

pelo SELIC, valores de operações inadimplentes, baixados pelo Banco e lançados em prejuízo, 426 

mantendo-os remunerados pelo TJLP. Esclareceu que o BNB manifestou-se sobre o tema e 427 

informou que enquanto não vencesse a obrigação do cliente para com o Banco, também não 428 

vencia a obrigação do Banco para com o FAT, portanto não cabendo a transferência dos valores 429 

da conta de recursos aplicados para a conta de recursos disponíveis. Diante do exposto, informou 430 
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que a CGFAT, tendo considerado que não havia fluxo futuro de recebimento de parcelas de 431 

operação de crédito baixada do Ativo e lançado em prejuízo pelo BNB, propôs a manifestação da 432 

Consultoria Jurídica do MTb que validou o entendimento da área, informando que a 433 

interpretação dada pela CGFAT encontrava-se em consonância com a legislação. No entanto, 434 

afirmou que o BNB manteve sua posição. Complementou que, diante do não atendimento da 435 

demanda pelo BNB, a CGFAT submeteu o assunto ao CODEFAT em outubro de 2013, tendo-se 436 

deliberado pela imediata suspensão da aplicação de recursos ao Banco, e envio da documentação 437 

CONJUR/MTb, para submissão à Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União – AGU. 438 

Destacou, então, que em março de 2016, após duas reuniões conciliatórias, sem entendimento 439 

entre o CODEFAT/MTb e o BNB, a AGU relatou que o procedimento conciliatório havia sido 440 

encerrado, sem acordo quanto ao mérito, e encaminharia a questão ao arbitramento pelo 441 

Advogado-Geral da União. Sobre o assunto, ressaltou que na última reunião conciliatória o BNB 442 

havia proposto que a metodologia pretendida pela CGFAT fosse adotada para situações futuras, 443 

todavia os representantes do MTb insistiram no posicionamento inicial, o qual levou o 444 

Representante do BNB a solicitar o encerramento das tratativas conciliatórias. Explicou que, no 445 

entendimento da AGU, mesmo após a questão ter sido posta na mesa de conciliação, fazia-se 446 

necessária a manifestação dos envolvidos (MTb, CODEFAT e BNB) sobre o interesse ou não em 447 

firmar acordo sobre a forma de solucionar o conflito em tela. No entanto, acrescentou que 448 

havendo manifestação favorável ao acordo, as áreas deveriam ficar cientes que para encerrar a 449 

presente controvérsia, abrir-se-ia mão da via judicial, e a questão seria submetida ao 450 

entendimento exarado em parecer do Advogado-Geral da União. Em seguida, apresentou os 451 

principais pontos considerados pela área: i) tratava-se de metodologia de cálculo (apuração de 452 

remuneração); ii) Depósitos Especiais serem aplicações financeiras de liquidez imediata; iii) o 453 

risco de crédito da operação ser do agente financeiro; iv) o fato do custo de oportunidade do FAT 454 

ser a remuneração SELIC e a modalidade de depósitos especiais estar voltada para 455 

financiamentos Ativos, buscando a geração de emprego e renda; v) operações lançadas em 456 

“prejuízo” não possuírem cronograma de parcelas futuras; vi) normativos exigirem remuneração 457 

pela taxa SELIC em baixas de operações efetuadas pela instituição financeiras correspondentes 458 

aos valores não pagos pelos beneficiários; e, vii) manifestação CONJUR/MTb favorável a 459 

interpretação dada pela CGFAT. Por fim, informou que por se tratar de metodologia de apuração 460 

de remuneração SELIC e, conforme Parecer CONJUR/MTb a Resolução CODEFAT n. 461 

439/2005 encontrava-se de acordo com a legislação aplicável, propunha que a controvérsia entre 462 

o CODEFAT/MTb e o BNB fossem submetidos ao Conselho e ao dirigente máximo do MTb, 463 

com proposta de arbitramento pela AGU, após novo parecer jurídico da CONJUR/MTb. O 464 
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Coordenador do GTFAT abriu a inscrição para manifestações. O Representante do MF indagou 465 

se o arbitramento impediria a ação na justiça, tendo o Assessor da CGFAT afirmado que sim. 466 

Em seguida, o Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma manifestação, em não 467 

havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao 468 

CODEFAT. Dando prosseguimento, passou ao Tópico IV – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 4 – 469 

Entrega dos seguintes documentos: 4.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 6º 470 

Bimestre/2016; 4.2 - Periódico INFORME PROGER – Exercício 2016; 4.3 - Informativo da 471 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações 472 

de contas de convênios com recursos do FAT; 4.4 – Boletim da Secretaria Executiva do 473 

CODEFAT sobre o comportamento do mercado de trabalho e o andamento das ações 474 

custeadas com recursos do FAT; e, 4.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O 475 

Coordenador do GTFAT informou que os documentos em referência se encontravam na mídia 476 

digital distribuída a cada Representante no início dos trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada 477 

mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu por encerrada a 478 

reunião. E, para constar, eu, Hélio Francisco de Miranda, Secretário-Executivo do CODEFAT e 479 

Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por mim e 480 

pelos demais membros do Grupo. 481 
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