
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 26 de abril de 2017. 

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

PARTICIPANTES: Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante da CNTur; Leonardo Jose Arantes, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante do MTb; Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT, Hélio 
Francisco de Miranda, Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto; Benedito Adalberto Brunca, 
Conselheiro Titular Representante do MPS; Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante 
do MAPA; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Titular Representante do BNDES; Manoel 
Joaquim de Carvalho Filho, Conselheiro Suplente Representante do MF; Quintino Marques Severo, 
Conselheiro Titular Representante da CUT; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da 
NCST; José Avelino Pereira, Conselheiro Titular Representante da CSB; Luigi Nese, Conselheiro 
Titular Representante da CNS–Serviços; Caio Mário Alvares, Conselheiro Titular Representante da 
CNT; Joicy Damares Pereira, Conselheira Suplente Representante da CNS-Saúde; e, Genildo Luis 
Albuquerque, Conselheiro Suplente Representante da FENASEG. Convidados: Ricardo Santos Silva 
Leite, Consultor Jurídico da CONJUR/MTb; e, Patrícia Rodrigues do Amaral, Presidente do FONSET 
e Secretária do Trabalho do Estado do Tocantins. 

 

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

Trabalho (MTb), teve início a Centésima Quadragésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho 2 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente e 3 

Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho. I – ABERTURA: 4 

O Presidente cumprimentou os presentes e desejou as boas vindas ao Diretor de Gestão de Benefícios e 5 

Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé, e a Presidente do FONSET e 6 

Secretária do Trabalho do Estado do Tocantins, Sra. Patrícia Rodrigues do Amaral, os quais 7 

participavam pela primeira vez de uma reunião do CODEFAT. Observou que com a nova estrutura do 8 

MTb, a Secretaria Executiva do CODEFAT passaria a ser exercida pelo Departamento de Gestão de 9 

Benefícios, razão pela qual o Sr. Alexandre de Luca Thomé estava assumindo a função de Secretário-10 

Executivo do CODEFAT em substituição ao Sr. Hélio Francisco de Miranda, o qual continuaria a 11 

acompanhar as reuniões na condição de Conselheiro Suplente Representante do MTb e Secretário-12 

Executivo do CODEFAT – Substituto. Na sequência, o Presidente passou ao subtópico Relato, pelo 13 

Secretário-Executivo do CODEFAT, sobre a 137ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 14 

29 de março de 2017. O Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto, Sr. Hélio Francisco de 15 

Miranda, efetuou relato sucinto das principais discussões ocorridas na 137ª RO-GTFAT. Informou que 16 
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a Proposta de Resolução que aprova a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do 17 

FAT para o exercício de 2017 – PDE/2017 foi aprovada para encaminhamento à deliberação do 18 

CODEFAT, levando em consideração as seguintes manifestações: i) O Representante do MF referiu-se 19 

a LOA/2017, particularmente quanto às fontes de receitas do FAT para pagamento das despesas, para 20 

destacar que a fonte Tesouro Nacional totalizava R$13,27 bilhões, observando que a CGFAT estimou o 21 

repasse de R$17,71 bilhões do Tesouro Nacional, havendo, então, uma diferença de R$4,44 bilhões 22 

quando comparado à LOA. Afirmou que as contas do FAT não fechavam e que, além disso, o governo 23 

já anunciava déficit de R$58,0 bilhões no orçamento. Por fim, orientou que a melhor alternativa, no 24 

momento, seria a reaplicação de recursos para a PDE/2017; e, ii) O Coordenador-Geral da CGFAT - 25 

Substituto esclareceu que o MTb se preocupava em manter uma política ativa e que a proposta da 26 

PDE/2017 estaria condicionada ao cenário econômico, devendo ser revisada no segundo semestre. 27 

Lembrou que havia uma discussão junto ao BNDES sobre qual seria a prioridade de utilização de 28 

recursos na hipótese de necessidade para pagamento das obrigações do FAT, compartilhando que o 29 

entendimento da CONJUR/MTb era o de que havendo necessidade se poderia buscar o recurso no FAT 30 

Constitucional; iii) O Representante do BNDES refutou que havendo necessidade de recursos a posição 31 

do Banco era de que antes de se buscar os recursos do FAT Constitucional no BNDES, deveriam ser 32 

exauridas as disponibilidades do FAT: Reserva Mínima de Liquidez e depósitos especiais; iv) O 33 

Representante do MTb asseverou que a DRU promoveu o desequilíbrio do FAT, uma vez que impactou 34 

no ingresso de receitas originárias e, também, impactou na alocação de recursos para programas de 35 

geração de emprego e renda por intermédio do BNDES. Defendeu a aprovação da PDE, a fim de 36 

contribuir com a geração de emprego e renda, sugerindo uma reavaliação mensal; e, v) O 37 

Representante da CUT apoiou a fala do Representante do MTb, principalmente pela defesa das 38 

políticas ativas e da sustentabilidade financeira do Fundo. Afirmou que a crise do FAT igualava-se à 39 

crise do País, apontando como principal motivo às alterações estruturais que o Fundo passou, como, 40 

por exemplo, a incidência da DRU e as desonerações tributárias. Declarou que a CUT era favorável à 41 

proposta de PDE, uma vez que traria efeito positivo para a economia e para o Programa Seguro-42 

Desemprego. Registrou que o item Manifestação acerca do interesse, ou não, em submeter ao 43 

arbitramento da Advocacia-Geral da União (AGU) a controvérsia jurídica entre o CODEFAT/MTb 44 

e o Banco do Nordeste quanto à forma de remuneração dos depósitos especiais do FAT foi aprovado 45 

para encaminhamento à deliberação do CODEFAT, levando em consideração os apontamentos a 46 

seguir: i) O Representante do MF questionou se seria legítimo exigir que o CODEFAT abrisse mão de 47 

ação judicial futura, caso a AGU proferisse ganho de causa ao BNB e vice-versa; e, ii) O Coordenador-48 

Geral da CGFAT - Substituto esclareceu que essa era uma regra do arbitramento, pois, caso contrário, 49 
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não teria sentido arbitrar divergência jurídica. Encerrado o relato, o Presidente passou ao tópico II – 50 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 140ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de fevereiro 51 

de 2017. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em 52 

votação, tendo sido a respectiva Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – 53 

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 – Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação 54 

de Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de março a abril de 2017. O 55 

Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto informou que no período em referência foi celebrado 56 

apenas 1 (um) Termo Aditivo, pela FINEP, no montante de R$16,6 milhões, no âmbito do FAT 57 

Inovacred – Micro e Pequena Empresa. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não 58 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao 59 

ITEM 3 - Proposta de Resolução que aprova a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos 60 

Especiais do FAT para o exercício de 2017 – PDE/2017. O Presidente ressaltou que o tema seria 61 

apresentado pela Coordenação dos Programas de Geração de Emprego e Renda 62 

(CPROGER/CGER/SPPE/MTb) e pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT 63 

(CGFAT/SPOA/SE/MTb). A Coordenadora da CPROGER, Sra. Lucilene Estevam Santana, destacou 64 

que as principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estavam estruturadas em torno de 65 

dois programas: I) Programa do Seguro-Desemprego: prover assistência financeira temporária ao 66 

trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta; custear o abono 67 

salarial PIS/PASEP; e auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, por meio de 68 

ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional; e, II) Programa de Geração de 69 

Emprego e Renda – PROGER: incrementar a política pública de combate ao desemprego, mediante a 70 

concessão de financiamentos por meio dos bancos oficiais federais, utilizando recursos dos depósitos 71 

especiais do FAT. Enfatizou que a Resolução CODEFAT nº 439, de 2 de junho de 2005, dispunha 72 

sobre a alocação de recursos do FAT, em depósitos especiais remunerados, a qual estabelecia que a 73 

alocação seria movimentada e controlada por programas e por linhas de créditos especiais, assim 74 

definidos: 1) Programa: um conjunto de ações que interagem para atingir objetivos e públicos alvos 75 

específicos mediante a operação de uma ou mais linhas de crédito; e, 2) Linha de Crédito Especial: 76 

operação de uma linha de crédito, podendo ser subdividida em modalidades, com ações de caráter 77 

excepcional, recebendo tratamento de programa, dentre outras definições, porém com prazo de 78 

vigência. Em seguida, observou que a Resolução CODEFAT nº 440, de 2 de junho de 2005, dispunha 79 

sobre o processo de elaboração, apresentação e aprovação da Programação Anual da Aplicação dos 80 

Depósitos Especiais do FAT (PDE), da qual poderia se destacar os seguintes dispositivos: i) por 81 

proposta do MTb, a PDE para cada exercício deverá ser submetida à aprovação do CODEFAT; ii) 82 
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somente poderão constar programas e linhas de crédito especiais que foram criados pelo Conselho; iii) 83 

a PDE aprovada pelo Colegiado constituir-se-á em autorização para o Ministério proceder à aplicação 84 

de recursos do FAT no exercício; e, iv) o CODEFAT, no decorrer do exercício, poderá revisar a PDE 85 

aprovada no sentido de promover inclusão/exclusão de programas, suas linhas de crédito, e/ou linhas de 86 

crédito especiais, bem como acréscimo/redução de recursos. Informou que havia sido realizado estudo 87 

visando mensurar quanto dos empregos gerados nas empresas beneficiadas devia-se ao financiamento 88 

do PROGER nos programas/linhas a seguir: I) PROGER Urbano Investimento MPE: período dos 89 

contratos de 2008 a 2014; e período do emprego de 12 meses até 48 meses após a tomada do crédito, 90 

isto é, de 2009 a 2015; e, II) FAT Turismo Investimento MPE: período dos contratos de 2012 a 2014; e 91 

período do emprego de 12 meses até 24 meses após a tomada do crédito, isto é, de 2013 a 2015. 92 

Destacou que a partir da comparação da evolução do emprego nas empresas beneficiadas e nas 93 

empresas não-beneficiadas, mas similares às empresas PROGER, para isolar o efeito do crédito sobre o 94 

emprego, concluiu-se que em todos os horizontes de tempo considerados as empresas financiadas 95 

apresentaram número médio de empregos gerados superior ao grupo de empresas não financiadas 96 

utilizadas para comparação, sendo que no FAT Turismo Investimento foi registrado crescimento na 97 

criação de postos de trabalho da ordem de 12,54% ao final de 24 meses pós-crédito, e no PROGER 98 

Urbano Investimento aumento de 13,60% ao final de 48 meses pós-crédito. Declarou que no exercício 99 

de 2016 foi autorizada pelo CODEFAT uma PDE no montante de R$3,70 bilhões, tendo sido celebrado 100 

pelos bancos oficiais federais instrumentos no total de R$3,57 bilhões, dos quais foram desembolsados 101 

R$3,39 bilhões. Relatou que somado os recursos novos e de reaplicações, no exercício de 2016 foram 102 

aplicados R$6,46 bilhões, assim distribuídos geograficamente: i) Região Sudeste: 33% dos recursos; ii) 103 

Região Nordeste: 30% dos recursos; iii) Região Sul: 26% dos recursos; iv) Região Centro-Oeste: 8% 104 

dos recursos; e, v) Região Norte: 3% dos recursos. Observou que de um total de 5.565 municípios 105 

brasileiros, 4.904 contavam com aplicação de recursos dos depósitos especiais do FAT, ou seja, uma 106 

cobertura de 88,12% dos municípios. Finalizando, a Coordenadora da CPROGER apresentou a agenda 107 

propositiva da Coordenação para o exercício de 2017: 1) melhorar a oferta de informações sobre os 108 

programas; 2) dar continuidade às análises realizadas a partir das informações da RAIS/CAGED; 3) 109 

remodelar os processos de supervisão; 4) atuar, em conjunto com a CGFAT, na proposta de redesenho 110 

do FUNPROGER; e, 5) propor alteração nas bases operacionais do FAT Inovacred e do PROGER 111 

Urbano Investimento. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular 112 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, indagou se havia alguma informação sobre quais 113 

municípios ainda não haviam contratado operações com o PROGER. A Coordenadora da CPROGER 114 

registrou que poderia verificar quais seriam esses municípios, acrescentando que prepararia uma 115 
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planilha com a distribuição dos recursos do PROGER por município, a qual seria encaminhada aos 116 

Conselheiros via Secretaria Executiva do CODEFAT. A Presidente do FONSET, Sra. Patrícia 117 

Rodrigues do Amaral, ponderou sobre a necessidade de maiores investimentos do FAT na Região 118 

Norte, em especial, na área rural. A Coordenadora da CPROGER esclareceu que a área rural já era 119 

atendida por outras políticas de governo e fontes de recursos, razão pela qual o PROGER se 120 

concentrava mais na área urbana, até em função de restrição orçamentária. O Presidente destacou a 121 

importância de se ter uma maior visão comercial na área agrícola, a fim de comercializar a produção. 122 

Em seguida, passou a palavra à CGFAT para explanação. O Coordenador-Geral da CGFAT – 123 

Substituto, Sr. Adilson Vasconcelos da Silva, declarou que os recursos do FAT eram alocados nas 124 

Instituições Financeiras Oficiais Federais (IFOFs) para financiar programas de geração de emprego e 125 

renda, mediante aplicação em depósitos especiais, acrescentando que, por proposta do MTb, a PDE era 126 

submetida à deliberação do CODEFAT, conforme disposto na Resolução nº 440/2005. Informou que o 127 

saldo dos depósitos especiais do FAT, ao final do exercício de 2016, somava R$19,98 bilhões, assim 128 

distribuídos por IFOF: i) BNDES: R$13,08 bilhões; ii) BB: R$5,19 bilhões; iii) CAIXA: R$1,27 129 

bilhão; iv) BNB: R$254,98 milhões; v) FINEP: R$162,91 milhões; e, vi) BASA: 16,45 milhões. 130 

Declarou que o FAT fechou o exercício de 2016 com resultado nominal deficitário da ordem de 131 

R$557,7 milhões, decorrente de receitas no montante de R$71,69 bilhões (R$38,79 bilhões de 132 

PIS/PASEP, R$19,23 bilhões de receitas de remunerações, R$12,50 bilhões de aportes do Tesouro 133 

Nacional, e R$1,15 bilhão de outras receitas) e obrigações que totalizaram R$72,24 bilhões (R$37,77 134 

bilhões de pagamento de seguro-desemprego; R$17,93 bilhões de pagamento do abono salarial 135 

PIS/PASEP, R$15,99 bilhões de empréstimos constitucionais ao BNDES, e R$550,8 milhões de outras 136 

despesas). Registrou que o FAT foi onerado, no exercício de 2016, no montante de R$28,84 bilhões, 137 

sendo R$12,87 bilhões de desonerações tributárias e R$15,95 bilhões de Desvinculação de Receitas da 138 

União (DRU). Apresentou série histórica dos pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial 139 

(2005 a 2015), destacando que no período em referência foram registrados os seguintes resultados: I) 140 

Seguro-Desemprego: número de beneficiários saiu de 5,4 milhões para 8,5 milhões, e o montante de 141 

dispêndio de R$8,6 bilhões para R$38,1 bilhões; e, II) Abono Salarial: número de beneficiários saiu de 142 

2,8 milhões para 10,1 milhões, e o montante de dispêndio de R$9,7 bilhões para R$11,4 bilhões. 143 

Ressaltou, quanto ao abono salarial, que em decorrência de alteração no calendário de pagamento, o 144 

qual foi distribuído em um maior número de meses, houve uma forte queda nos resultados quando 145 

comparados os exercícios de 2014 e 2015, sendo que o total de beneficiários caiu de 15,9 milhões para 146 

10,1 milhões, e o dispêndio de R$22,4 bilhões para R$11,4 bilhões, acrescentando que para o exercício 147 

de 2016 o quantitativo de beneficiários, e os valores de dispêndios, deveriam superar os valores 148 
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registrados em 2014, retomando assim a tendência de crescimento de um ano para o outro. 149 

Prosseguindo, apresentou estimativas de receitas e obrigações para o exercício de 2017, observando 150 

que, caso se confirmasse os valores, o FAT necessitaria de uma suplementação financeira por parte do 151 

Tesouro Nacional da ordem de R$2,85 bilhões, a fim de igualar as receitas às obrigações. Informou que 152 

as estimativas apontavam excedente de Reserva Mínima de Liquidez (RML) no valor de R$5,38 153 

bilhões, que subtraída a necessidade de suplementação financeira no montante de R$2,85 bilhões, 154 

resultaria em um saldo excedente de RML da ordem de R$2,53 bilhões. Ponderou que em face da 155 

necessidade de recursos do Tesouro Nacional para equilibrar o orçamento do FAT, propunha-se ao 156 

CODEFAT alocar na PDE/2017 o montante de até R$3,0 bilhões, sendo até R$1,5 bilhão por meio de 157 

remanejamentos de recursos de programas e linhas de crédito do FAT aplicados nas IFOFs, e até R$1,5 158 

bilhão mediante novas aplicações, quando houver disponibilidade de recursos acima da RML. 159 

Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto apresentou a distribuição de recursos da 160 

proposta da PDE/2017, por programas/linhas de crédito: i) FAT Fomentar MPE: R$600,0 milhões de 161 

remanejamento de recursos; ii) FAT PNMPO: R$50,0 milhões de recursos novos; iii) FAT Inovacred 162 

MPE: R$50,0 milhões de recursos novos; iv) PROGER Urbano Investimento: R$300,0 milhões de 163 

recursos novos e R$300,0 milhões de remanejamento; v) PROGER Urbano Capital de Giro: R$900,0 164 

milhões de recursos novos; vi) PROGER Urbano Exportação: R$50,0 milhões de recursos novos; vii) 165 

PRONAF Investimento: R$600,0 milhões de remanejamento de recursos; e, viii) FAT Taxista: 166 

R$150,0 milhões de recursos novos. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro 167 

Titular Representante da CNT, Sr. Caio Mário Alvares, observou que o benefício do seguro-168 

desemprego, no período de 2009 até 2015, apresentava uma curva de beneficiários com leve 169 

crescimento, enquanto a curva de dispêndio indicava um crescimento vertiginoso, indagando quais as 170 

razões para tal situação. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto ponderou que isso se dava, em 171 

boa parte, devido à política de valorização do salário mínimo, da maior formalização da mão de obra, e 172 

do aumento do valor do ticket médio pago a título de seguro-desemprego. O Conselheiro Titular 173 

Representante da CNS-Serviços, Sr. Luigi Nese, solicitou que o gráfico relativo ao seguro-desemprego 174 

apresentasse os valores divididos por modalidade, em especial o trabalhador doméstico e o pescador 175 

artesanal. O Conselheiro da NCST solicitou que fossem informados os dados do seguro-desemprego 176 

até o exercício de 2016. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto informou que atualizaria a 177 

apresentação do seguro-desemprego, com dados até 2016 e separado por modalidade. O Secretário-178 

Executivo do CODEFAT – Substituto declarou que no Boletim da SE-CODEFAT, constante do 179 

material de reunião, já constavam os valores do seguro-desemprego de 2016, inclusive distribuídos por 180 

modalidade. O Conselheiro da NCST indagou se as projeções levaram em conta as propostas em curso 181 
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no Congresso Nacional quanto à reforma trabalhista, as quais impactariam as receitas do FAT. O 182 

Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto explicou que a metodologia adotada havia levado em 183 

consideração os parâmetros econômicos divulgados pela Secretaria de Política Econômica - SPE/MF, 184 

não obstante a equipe técnica reconhecer que a reforma trabalhista poderia impactar significativamente 185 

as contas do FAT, inclusive com o MTb se colocando contrário ao fim da obrigatoriedade da 186 

contribuição sindical, haja vista que implicaria em grandes prejuízos ao Ministério. O Conselheiro da 187 

CNS-Serviços propôs alteração na distribuição da PDE/2017, sugerindo o aumento de recursos para 188 

capital de giro. Ponderou que não caberia ao BNDES operacionalizar o PRONAF com recursos do 189 

FAT, defendendo que fosse realizado pelo Banco do Brasil. Destacou que não via a questão da DRU 190 

como algo tão complicado, haja vista que era compensada, em parte, por aporte de recursos efetuado 191 

pelo Tesouro Nacional. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, 192 

ressaltou que a PDE se constituía em uma das mais importantes ações promovidas pelo CODEFAT, 193 

pois se tratava de uma política ativa de geração de emprego, trabalho e renda. Arrazoou que 194 

considerava crucial acabar com a incidência da DRU sobre os recursos do FAT, pois causava prejuízos 195 

ao Fundo, haja vista que sua compensação pelo Tesouro Nacional era apenas parcial. Indagou se o 196 

valor da contribuição sindical estava vindo todo para o FAT. Destacou que, no momento, em função da 197 

situação econômica em que se encontrava o País, seria importante manter recursos em capital de giro, 198 

não obstante considerar mais nobre e necessária a alocação de recursos em investimentos. Ressaltou a 199 

importância da alocação de recursos no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 200 

(PNMPO) visando atender os pequenos empreendedores. Indagou sobre qual seria a lógica para 201 

aumentar os recursos no PROGER Urbano Exportação, no valor de R$90,0 milhões. O Conselheiro 202 

Titular Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, esclareceu que o Banco 203 

operacionalizava o PRONAF por força da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), fazendo parte de 204 

suas atribuições, acrescentando que se tratava de uma missão nobre no sentido de manter o agricultor 205 

no campo. Declarou que no exercício de 2016 o BNDES desembolsou o montante de R$2,18 bilhões 206 

no PRONAF, sendo R$1,23 bilhão de recursos próprios, e R$945,7 milhões de recursos do FAT. O 207 

Conselheiro da CNS-Serviços declarou que não considerava apropriado o PRONAF ser 208 

operacionalizado por duas instituições financeiras, BB e BNDES, entretanto ressaltou que caso assim 209 

continuasse não teria objeção. O Conselheiro da CNT ponderou que a lógica de operacionalizar o 210 

PRONAF apenas no BB seria pelo fato de que essa instituição estava presente em todo o País, portanto 211 

mais próxima do tomador final de crédito. O Conselheiro do BNDES esclareceu que o Banco também 212 

se fazia presente em todo o território nacional mediante sua rede de parceiros. O Coordenador-Geral da 213 

CGFAT – Substituto esclareceu que para o PROGER Urbano - Capital de Giro seriam R$900,0 214 
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milhões de recursos novos, e R$170,0 milhões de reaplicação, pois se tratava de uma linha nova, 215 

enquanto para o PROGER Urbano – Investimento, seriam R$600,0 milhões (R$300,0 milhões de 216 

recursos novos e R$300,0 milhões de recursos oriundos de remanejamento) e R$950,0 milhões de 217 

reaplicação. Afirmou que o Ministério vinha registrando atraso, por parte do Tesouro Nacional, no 218 

repasse de recursos da contribuição sindical ao FAT, até em decorrência da metodologia atual, pela 219 

qual os recursos eram arrecadados pela CAIXA, que repassava para o Tesouro Nacional, e esse ao 220 

FAT, acrescentando que essa receita da contribuição sindical era utilizada para a manutenção das 221 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE). Ponderou que o Ministério estava em 222 

tratativas com o BNB a fim de voltar a alocar recursos do FAT no PNMPO. Explicou que não estava 223 

sendo proposto aumento de recursos para o PROGER Urbano - Exportação, observando que os R$90,0 224 

milhões seriam oriundos de R$50,0 milhões de recursos novos e de R$40,0 milhões de reaplicação. O 225 

Conselheiro da NCST solicitou que fosse requerido à CAIXA, e ao Tesouro Nacional, esclarecimento 226 

quanto ao atraso no repasse de recursos da contribuição sindical para o FAT. O Coordenador-Geral da 227 

CGFAT – Substituto registrou que o Ministério já estava em contato com o Tesouro Nacional e a 228 

CAIXA a fim de buscar equalizar essa questão. O Conselheiro da CNS-Serviços propôs a transferência 229 

de R$300,0 milhões de recursos novos do PROGER Urbano - Investimento para o PROGER Urbano - 230 

Capital de Giro. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto sugeriu que fosse mantida a proposta na 231 

forma apresentada, ressaltando que no segundo semestre haveria uma reavaliação da PDE/2017. O 232 

Presidente destacou que a classe empresarial indicava a necessidade, no momento, de capital de giro. O 233 

Conselheiro da CUT manifestou preocupação com a proposta da CNS-Serviços, pois zeraria os 234 

recursos para investimento. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto destacou que estava sendo 235 

proposto para o PROGER Urbano – Investimento o montante de R$600,0 milhões (R$300,0 milhões de 236 

recursos novos e R$300,0 milhões de remanejamento), sugerindo que a transferência de R$300,0 237 

milhões para o PROGER Urbano – Capital de Giro se desse sobre os recursos de remanejamento e não 238 

de recursos novos, mantendo-se assim recursos para investimento, o que contou com o apoio dos 239 

Conselheiros da CNS-Serviços e da CUT. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, 240 

em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, contemplando a 241 

transferência de R$300,0 milhões de recursos de remanejamento do PROGER Urbano - Investimento 242 

para o PROGER Urbano – Capital de Giro. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Manifestação acerca do 243 

interesse, ou não, em submeter ao arbitramento da Advocacia-Geral da União (AGU) a 244 

controvérsia jurídica entre o CODEFAT/MTb e o Banco do Nordeste quanto à forma de 245 

remuneração dos depósitos especiais do FAT. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto 246 

destacou que o presente item se referia à divergência de interpretação da norma que estabelecia a 247 
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remuneração dos depósitos especiais do FAT aplicados no Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 248 

Relatou que o MTb, no processo de análise de contas do BNB, havia identificado diferenças entre os 249 

saldos dos recursos aplicados, constantes nos extratos financeiros encaminhados pelo Banco, e os 250 

saldos contábeis registrados no Ativo dos Balancetes Mensais dos exercícios de 2009 a 2011; o que 251 

levou a CGFAT a solicitar justificativas e, posteriormente, requerer ajustes e recolhimento de valores 252 

devidos, relativo à diferença de remuneração entre Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e Sistema 253 

Especial de Liquidação e Custodia (SELIC). Esclareceu que o saldo disponível dos recursos do FAT, 254 

alocados nas IFOFs na forma de depósitos especiais, seria remunerado pela SELIC, ressaltando que a 255 

partir do desembolso dos financiamentos aos beneficiários finais, e até as datas estipuladas para as 256 

amortizações desses financiamentos, os recursos seriam remunerados pela TJLP. Observou, quanto à 257 

questão do inadimplemento, que a Resolução CODEFAT nº 439/2005 assim estabelecia: Na 258 

ocorrência de inadimplemento por falta de pagamento por parte do tomador final, a instituição 259 

financeira poderá remunerar os recursos do respectivo contrato, pro rata die, pela TJLP desde que 260 

por período não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a amortização da 261 

respectiva parcela, e mantidos os encargos de normalidade para o tomador final. Ponderou que as 262 

Instruções Normativas CGFAT nº 01/2007 e nº 01/2011, conceituavam recursos disponíveis como 263 

saldos dos recursos do FAT aplicados em depósitos especiais, disponíveis na instituição financeira, 264 

que se constituem tanto dos recursos depositados e não desembolsados aos financiamentos, como 265 

também dos recursos que retornam à instituição financeira quando do pagamento das parcelas dos 266 

financiamentos por seus beneficiários, bem como de baixas efetuadas pela instituição financeira 267 

correspondentes aos valores não pagos pelos beneficiários e outros eventos pertinentes à 268 

movimentação que careçam de regularização, acrescidos de remuneração, pro rata die, pelo mesmo 269 

indexador estabelecido para remunerar os saldos diários dos depósitos da União. Explicou que 270 

operação baixada era o valor lançado em prejuízo; integralmente provisionado em perdas e excluída do 271 

ativo da instituição. Listou as principais ocorrências relativas ao assunto em tela: i) o BNB não 272 

transferia para o saldo disponível, remunerado pela SELIC, valores de operações inadimplentes, 273 

baixados pelo Banco e lançados em prejuízo; mantendo-os remunerados pela TJLP; ii) o BNB 274 

informou que enquanto não vence a obrigação do cliente para com o Banco, não vence a obrigação do 275 

Banco para com o FAT, não cabendo a transferência dos valores da conta de recursos aplicados para 276 

a conta de recursos disponíveis; iii) a CGFAT, considerando que não havia fluxo futuro de 277 

recebimento de parcelas de operação de crédito baixada do ativo e lançada em prejuízo pelo BNB, 278 

propôs a manifestação da Consultoria Jurídica do MTb; e, iv) a Consultoria Jurídica do BNB destacou 279 

que os ajustes requeridos pela CGFAT acarretariam a imposição de dispêndio milionário. Arrazoou 280 
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que diante do não atendimento da demanda pelo BNB, e considerando que os depósitos especiais eram 281 

aplicações financeiras de liquidez imediata, a CGFAT submeteu o assunto ao CODEFAT em sua 121ª 282 

Reunião Ordinária, de 30 de outubro de 2013, que deliberou pela imediata suspensão de aplicação de 283 

recursos no Banco, e envio da documentação à CONJUR/MTb, para submissão à Câmara de 284 

Conciliação da Advocacia-Geral da União - AGU. Informou que mediante o Parecer nº 285 

419/2013/CONJUR-MTE/CGU/AGU, a área jurídica do MTb assim se posicionou: a interpretação da 286 

CGFAT, que concluiu pelo retorno de recursos do FAT do saldo aplicado (remunerado pela TJLP) ao 287 

saldo disponível (remunerado pela SELIC), quando da baixa de operações de crédito por 288 

inadimplemento, encontra-se de acordo com a legislação aplicável à espécie, sobretudo o art. 4º, § 3º 289 

da Resolução CODEFAT nº 439, de 2005; e art. 2º, inc. X, da Instrução Normativa CGFAT nº 01, de 290 

2011. Em seguida, relatou os principais andamentos do processo: 1) como não houve solução da 291 

controvérsia, o processo foi encaminhado à Câmara de Conciliação da AGU; 2) a CONJUR/MTb 292 

reforçou seu entendimento no Parecer nº 087/2014/CONJUR-MTE/CGU/AGU, onde concluiu que a 293 

interpretação dada pela CGFAT à controvérsia encontra-se em consonância com a legislação 294 

aplicável à espécie; 3) em março de 2016, após duas reuniões conciliatórias sem entendimento entre o 295 

CODEFAT/MTb e o BNB, a AGU registrou que o procedimento conciliatório foi encerrado, sem 296 

acordo quanto ao mérito, encaminhando-se a questão para arbitramento pelo Advogado-Geral da 297 

União; e, 4) em última reunião o BNB propôs adotar, para situações futuras, metodologia pretendida 298 

pela CGFAT, todavia os representantes do MTb insistiram no posicionamento inicial daquela Pasta, o 299 

qual levou o representante do BNB a solicitar o encerramento das tratativas conciliatórias. 300 

Prosseguindo, relatou que a AGU, visando solucionar o conflito em tela, estabeleceu que seria 301 

necessário os interessados, representados por autoridades com competência para firmar acordos, 302 

manifestarem-se quanto ao interesse, ou não, de encerrar a presente controvérsia abrindo mão da via 303 

judicial e submetendo-se ao entendimento exarado em parecer do Advogado-Geral da União. 304 

Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto declarou que a área técnica propunha ao 305 

CODEFAT, e ao dirigente máximo do MTb, submeter o assunto ao arbitramento da AGU, após novo 306 

parecer jurídico da CONJUR/MTb, a qual sempre corroborou que a interpretação dada pela CGFAT 307 

sobre a controvérsia em tela se encontrava em consonância com a legislação aplicável à espécie. O 308 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços indagou se a parte 309 

perdedora no arbitramento da AGU poderia recorrer a outra instância. O Consultor Jurídico do MTb, 310 

Sr. Ricardo Santos Silva Leite, esclareceu que uma vez arbitrado pela AGU, não caberia recurso a 311 

nenhuma outra instância, ressaltando que o pressuposto para arbitramento era abrir mão da via judicial. 312 

Declarou que o melhor caminho para a solução de controvérsia entre órgãos da administração pública 313 
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era o arbitramento pela AGU. O Conselheiro Suplente Representante do MF, Sr. Manoel Joaquim de 314 

Carvalho Filho, considerou temerário autorizar o arbitramento pela AGU, ponderando que caso 315 

houvesse revés para o FAT, isso abriria precedente para que as outras IFOFs deixassem de remunerar 316 

corretamente os recursos do Fundo que se encontravam nelas alocados. O Coordenador-Geral da 317 

CGFAT – Substituto enfatizou que caso o CODEFAT concordasse em submeter o assunto ao 318 

arbitramento, abriria mão da via judicial, devendo valer a decisão da AGU. O Conselheiro da CUT 319 

observou que o arbitramento seria para o caso especifíco do BNB, acrescentando que não via isso como 320 

precedente para outras instituições financeiras. O Conselheiro Titular Representante do MPS, Sr. 321 

Benedito Adalberto Brunca, afirmou que considerava a Câmara de Arbitragem da AGU o melhor 322 

caminho para dirimir controvérsia entre órgãos da administração pública federal, destacando que o 323 

caminho judicial seria bastante moroso. Ressaltou que o Ministério deveria procurar mais uma vez o 324 

BNB a fim de buscar uma conciliação, e não havendo acordo, encaminhar o assunto para arbitramento 325 

da AGU. O Consultor Jurídico do MTb destacou que era de interesse da administração pública levar as 326 

controvérsias entre os seus órgãos para a Câmara de Arbitragem, a qual se pautava pela defesa do 327 

interesse público. O Conselheiro da NCST indagou se ainda haveria possibilidade de procurar 328 

conciliação com o BNB. O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto esclareceu que no âmbito da 329 

AGU o assunto já havia subido de instância, saindo da conciliação para o arbitramento. O Presidente 330 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 331 

aprovado, por unanimidade, manifestação favorável ao arbitramento do assunto em tela pela AGU. O 332 

Presidente declarou intervalo de 1 (uma) hora para o almoço. Retornando aos trabalhos, informou a 333 

inversão de pauta, passando ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 6 - Tema: Aplicação das 334 

disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-335 

EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. André 336 

Bruno, apresentou o cenário econômico internacional, ressaltando que uma visão predominante do 337 

mercado acreditava que havia se iniciado um ciclo benigno para os países emergentes nesse início de 338 

ano, esperando-se uma continuidade da aceleração da economia global ou, no mínimo, a manutenção 339 

da expansão atual. Obervou que a visão da BB-DTVM era a de que o contexto global se encontrava em 340 

um interregno, em transição para um segundo semestre mais difícil, acrescentando que acreditavam que 341 

o Banco Central Americano (FED) voltaria a endurecer o discurso no curto prazo, sinalizando com a 342 

elevação da taxa de juros no mês de junho. Ponderou que a BB-DTVM acreditava que os mercados 343 

globais apresentaram melhores resultados nos últimos meses em razão de paciência dos bancos centrais 344 

e de surpresas positivas com a atividade econômica, acrescentando que a reavaliação do crescimento 345 

global impulsionou os lucros e as ações, e não uma eventual antecipação dos gastos fiscais do governo 346 
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de Donald Trump. Destacou que uma postura mais dura do FED, como estavam esperando, além da 347 

ausência de aceleração adicional da economia global, deveria tirar a força dos mercados nos próximos 348 

meses. Na sequência, passou ao cenário econômico doméstico, ressaltando que a desinflação mais 349 

rápida no País deveria ajudar no crescimento. Ponderou que a queda do Produto Interno Bruto (PIB), 350 

no último trimestre de 2016, foi exacerbada por questões de ajuste sazonal e de anomalia na 351 

computação da contribuição do setor externo, acrescentando que esse resultado deveria ser revisto na 352 

próxima leitura (de -0,9% para -0,5%), devendo o setor externo ajudar significativamente para 353 

melhorar o PIB do primeiro trimestre de 2017. Relatou que fatores limitadores da atividade econômica 354 

ainda estavam presentes: i) elevada incerteza; e, ii) desalavancagem em curso. Ponderou que quando a 355 

procura por crédito se estabilizar, isso sinalizará de que a fase mais aguda da desalavancagem ficou 356 

para trás, acrescentando que a demanda da economia, em resposta, poderá reagir mais firmemente. 357 

Informou que trabalhavam com a expectativa de fechar o exercício de 2017 com uma taxa de 358 

desemprego em torno de 13,8%, devendo, a partir disso, começar a cair, o que dependeria de alguns 359 

fatores, dentre eles a taxa da População Economicamente Ativa (PEA) e o fenômeno do desalento, esse 360 

último representado pela parte da população que, em razão da baixa atividade econômica, deixava de 361 

procurar emprego. Relatou que calculavam entre 5,5% a 6% os juros reais de equilíbrio da economia 362 

brasileira, apontando que a política monetária brasileira estava entrando em território expansionista. 363 

Finalizando, explicou que a taxa de juros SELIC deveria terminar seu ciclo de queda em setembro de 364 

2017, quando poderá cair a 9,25%, estabilizando-se nesse patamar por algum tempo. Na sequência, o 365 

Representante da BB-DTVM, Sr. Marcelo Amorim Cerqueira, iniciou a apresentação sobre o BB 366 

Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 31.03.2017, fechou com patrimônio 367 

líquido de R$38,67 bilhões. Informou que a composição atual da carteira do Fundo se dava da seguinte 368 

forma: i) IMA-B: 43,65%; ii) IRF-M1: 26,43%; iii) IRF-M: 11,83%; e, iv) OPCOM: 18,10%. 369 

Observou que cerca de 50% da carteira tinha vencimento de até 1 ano; cerca de 40% vencimento entre 370 

1 e 20 anos, e cerca de 10% vencimento superior a 20 anos. Finalizando, fez um comparativo da 371 

rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, no exercício de 2016, conforme a seguir, por 372 

ordem de rendimento: i) IMA-B: 24,81%; ii) IRF-M: 23,37%; iii) FAT Extramercado: 21,87%; iv) 373 

IRF-M1: 14,72%; v) SELIC: 14,02%; vi) CDI: 14,00%; e, vii) IPCA: 6,29%. O Presidente abriu as 374 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST questionou se as reformas trabalhistas, caso 375 

fossem aprovadas no Congresso Nacional, poderiam aumentar o desalento. O Representante da BB-376 

DTVM destacou que o desalento não estaria relacionado com os direitos trabalhistas, mas sim com a 377 

atividade econômica. Diante disso, o Conselheiro da CNS-Serviços afirmou considerar importante a 378 

redução da RML, de seis meses para três meses, visando aumentar o montante de recursos para 379 
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aplicação na economia. O Conselheiro da CUT destacou a importância dessa apresentação periódica 380 

realizada pela BB-DTVM no sentido de propiciar ao Conselho um panorama da aplicação dos recursos 381 

do FAT. Indagou se a BB-DTVM acreditava que o Brasil teria condições de manter a taxa de juros nos 382 

atuais patamares, sem elevação, haja vista que os EUA estavam aumentando suas taxas. Ponderou que 383 

a retirada de direitos trabalhistas não geraria empregos, mas sim o crescimento econômico. O 384 

Representante da BB-DTVM concordou que era a expansão econômica que promovia a geração de 385 

empregos, acrescentado, quanto à taxa de juros SELIC, que o Banco Central do Brasil (BACEN) ainda 386 

teria espaço para promover mais cortes na taxa de juros, a qual poderiam cair até a 9%. O Presidente 387 

agradeceu a exposição e retomou a sequência da pauta, passando ao ITEM 5 - Proposta de Resolução 388 

que reestrutura o Plano Nacional de Qualificação – PNQ, que passa a denominar-se Programa 389 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional, denominado QUALIFICA BRASIL, voltado à 390 

promoção de ações de qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-391 

Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Presidente 392 

apresentou o Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade (DPE), Sr. Higino Brito Vieira, 393 

desejando-lhe as boas vindas. O Diretor do DPE agradeceu as boas vindas e, em seguida, ressaltou que 394 

a equipe técnica do Departamento havia se debruçado na elaboração da proposta de Resolução em tela 395 

no sentido de atender as demandas apresentadas pelos Conselheiros. O Conselheiro da NCST ponderou 396 

que a Bancada dos Empregadores havia solicitado pedido de vista da matéria na última reunião do 397 

CODEFAT, indagando se seria obrigatória sua reapresentação na reunião seguinte. O Conselheiro da 398 

CNS-Serviços explicou que o pedido de vista foi no sentido de proporcionar ao MTb mais tempo para 399 

esclarecer os questionamentos levantados na última reunião, visando promover o aperfeiçoamento da 400 

proposta, destacando que se viu contemplado com as alterações efetuadas pela equipe técnica do 401 

Ministério. O Presidente efetuou a leitura do artigo 10 do Regimento Interno do CODEFAT, segundo o 402 

qual a matéria deveria ser pautada na reunião seguinte e deliberada, conforme a seguir: Art. 10. 403 

Qualquer representação poderá apresentar pedido de vista de matéria submetida à apreciação do 404 

Conselho, que deverá constar da pauta da reunião seguinte, quando será necessariamente votada. O 405 

Titular da Coordenação de Monitoramento e Supervisão (COMSUP), Sr. Daniel de Souza Galvão, 406 

agradeceu às equipes técnicas do DPE e da Secretaria Executiva do CODEFAT pelo empenho conjunto 407 

para formatação da proposta, e aos Conselheiros pelas contribuições para o seu aperfeiçoamento. 408 

Destacou que o caput da proposta de Resolução em tela foi alterado visando deixar claro que não se 409 

tratava da criação de um novo programa, mas sim da reestruturação do Plano Nacional de Qualificação 410 

(PNQ), que passaria a ser denominado QUALIFICA BRASIL, estando assim em consonância com a 411 

Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente. Esclareceu que a minuta de Resolução revisada contemplava 412 
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os aspectos analisados nos pareceres jurídicos, atendendo integralmente aos posicionamentos 413 

expedidos pela CONJUR/MTb. Declarou que o QUALIFICA BRASIL seria implementado por meio 414 

das seguintes modalidades: Projetos de Qualificação, Qualificação à Distância, Passaporte Qualificação 415 

e Certificação Profissional. Explicou que os Projetos de Qualificação consistiriam na execução de 416 

cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) com vistas à qualificação social e profissional dos 417 

trabalhadores, de forma a assegurar progressivo alinhamento e articulação entre a demanda do mercado 418 

de trabalho e a oferta de cursos de qualificação, em observância aos princípios e objetivos do 419 

QUALIFICA BRASIL. Ressaltou que seria obrigatória a destinação de 10% (dez por cento) das vagas 420 

para atendimento a pessoas com deficiências (PcD), desde que elas não lhes fossem impeditivas ao 421 

exercício da atividade laboral correspondente ao curso pretendido, e cumulativamente, para 422 

atendimento a idosos. Relatou que a Qualificação à Distância (QaD) contemplaria o desenvolvimento 423 

de cursos de qualificação social e profissional por meio de equipamentos, redes e tecnologias de 424 

informação e comunicação, com difusão pela rede mundial de computadores e/ou por outros canais, 425 

visando ampliar a oferta de cursos e o alcance geográfico das ações de qualificação. Enfatizou que os 426 

cursos de QaD poderiam ser desenvolvidos das seguintes formas: i) integralmente à distância; ii) parte 427 

à distância e parte presencialmente, sem prática profissional; e, iii) parte à distância e parte 428 

presencialmente, com prática profissional. Declarou que o Passaporte Qualificação permitiria 429 

disponibilizar ao trabalhador curso ofertado por unidade de qualificação profissional credenciada pela 430 

SPPE para essa finalidade, visando oferecer continuamente curso de qualificação, mediante a 431 

disponibilização de voucher. Observou que nas modalidades de QaD e Passaporte Qualificação 432 

poderiam ser ofertados cursos FIC e cursos de aperfeiçoamento profissional, priorizando-se os 433 

beneficiários do seguro-desemprego. Registrou que a Certificação Profissional teria por finalidade 434 

promover o reconhecimento dos saberes, habilidades e práticas profissionais, desenvolvidas em 435 

processos formais ou informais de aprendizagem. Declarou que o QUALIFICA BRASIL seria 436 

executado pelo Ministério do Trabalho (MTb), por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de 437 

Emprego (SPPE), de forma direta e indireta, mediante a celebração de contratos, convênios, termos de 438 

colaboração ou fomento, termos de execução descentralizada e outros instrumentos pertinentes, 439 

conforme legislação vigente. Relatou que poderiam celebrar instrumentos com a SPPE, para 440 

implementação das ações de qualificação profissional, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as 441 

organizações governamentais e intergovernamentais, e as instituições privadas com e sem fins 442 

lucrativos. Declarou que a CONJUR/MTb manifestou que não seria possível excluir as entidades 443 

privadas com fins lucrativos, conforme item 15 do Parecer nº 188/2017/CONJUR-MTb/CGU/AGU, de 444 

20 de abril de 2017, a seguir transcrito: 15. Assim não se vê como sendo juridicamente possível a 445 
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exclusão de procedimento licitatório a participação de entidades privadas com fins lucrativos, pois 446 

certamente são essas que terão melhores condições de oferecer o objeto buscado pela Administração. 447 

Arrazoou que a participação das entidades privadas com fins lucrativas permitiria: i) a ampliação da 448 

concorrência visando à prestação do serviço público; ii) a possibilidade de aferir os resultados 449 

previamente aos pagamentos, pois seria efetuado o pagamento pelo serviço realizado; e, iii) a 450 

implementação da QaD mediante o desenvolvimento de soluções e a utilização de recursos providos, 451 

em grande medida, por entidades privadas com fins lucrativos. Finalizando, o Coordenador da 452 

COMSUP explicou que o Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional (MDQSP) 453 

apresentaria a seguinte rotina: 1) evidenciaria as demandas de QSP; 2) agregaria informações de bases 454 

de dados e de fontes estratégicas; 3) contaria com a Participação Social; 4) serviria de referência para 455 

as ações do QUALIFICA BRASIL; e, 5) seria submetido à aprovação do CODEFAT. O Diretor do 456 

DPE observou que na última reunião havia sido questionado como se daria o mapeamento das 457 

demandas, destacando que isso seria efetuado com o auxílio do Observatório Nacional do Mercado de 458 

Trabalho, que efetuava o mapeamento de emprego, solicitando ao técnico do Observatório que fizesse 459 

uma breve apresentação sobre o assunto. O Técnico do Observatório, Sr. Marcelo Alvares de Sousa, 460 

apresentou a metodologia para a prospecção de demandas por qualificação profissional, assim 461 

organizada: Etapa 1) Delimitação do Território – responsável: MTb; Etapa 2) Elaboração do Mapa do 462 

Emprego – responsáveis: MTb e parceiros locais; e, Etapa 3) Tomada de Decisão Local – responsável: 463 

parceiros locais. Ressaltou que a Etapa 2 se subdividia em três passos, conforme a seguir: 1º Passo) 464 

Mapeamento dos principais setores econômicos; 2º Passo) Mapeamento das principais ocupações; e, 3º 465 

Passo) Análise setorial e ocupacional. Explicou que a Etapa 1 (Delimitação do Território) contemplava 466 

várias possibilidades de recorte territorial, conforme exemplos a seguir: i) Municípios e Estados; ii) 467 

Microrregiões e Mesorregiões; iii) Metodologia de Regiões de Influência; e, iv) Metodologia de 468 

Territórios de Identidade. Declarou que todas as opções de recorte territorial eram, a priori, válidas, 469 

acrescentando que o essencial seria viabilizar o alcance dos objetivos das políticas públicas e 470 

contemplar as expectativas dos agentes públicos, privados e sociais envolvidos. Relatou que a Etapa 2 471 

(Mapa do Emprego: Principais Setores Econômicos) se referia a identificação dos principais setores 472 

econômicos existentes no território, com foco em sua importância quantitativa em nível local, a partir 473 

dos seguintes parâmetros: A) Setor Econômico: desagregado em classes CNAE conforme subsetor 474 

econômico - fonte IBGE/CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas; B) Variável: 475 

estoque de vínculo empregatício ativo - fonte MTb/RAIS – Relação Anual de Informações Sociais; C) 476 

Ferramenta: software Dardo, de propriedade do MTb; e, D) Procedimento: ordenamento dos subsetores 477 

econômicos conforme estoque de vínculos empregatícios ativos dos últimos 5 anos e variação 478 
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percentual recente dos últimos 3 anos. Observou que a Etapa 2 (Mapa do Emprego: Principais 479 

Ocupações) tratava da identificação das principais ocupações existentes no território, com foco em sua 480 

importância quantitativa e na dinâmica recente, conforme parâmetros a seguir: I) Ocupação: último 481 

nível de desagregação da CBO - fonte MTb/CBO – Classificação Brasileira de Ocupações; II) 482 

Variável: admitidos, proxy de demanda - fonte MTb/CAGED – Cadastro Geral de Empregados e 483 

Desempregados; III) Ferramenta: software Dardo, de propriedade do MTb; e, IV) Procedimento: 484 

ordenamento das ocupações conforme quantidade de admitidos nos últimos 5 anos e variação 485 

percentual recente dos últimos 3 anos. Finalizando, o Técnico do Observatório explicou que a Etapa 3 486 

(Tomada de Decisão Local) consistiria na escolha do público, dos setores econômicos e das ocupações 487 

prioritários para o desenvolvimento socioeconômico do território, ressaltando que a tomada de decisão 488 

seria: i) política: estabeleceria prioridades para o desenvolvimento socioeconômico local, com base em 489 

parâmetros técnicos objetivos; ii) baseada no diálogo social: parceiros governamentais, empresariais e 490 

sindicais definiriam as prioridades locais, no âmbito dos Conselhos Estaduais de Trabalho; e, iii) um 491 

processo criativo: dependeria da sensibilidade técnico-política dos parceiros governamentais, 492 

empresariais e sindicais face às necessidades da população habitante do território. O Presidente abriu as 493 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNS-Serviços indagou como seria efetuada a análise 494 

dos públicos a serem atendidos pelo Qualifica Brasil. O Coordenador da COMSUP esclareceu que os 495 

públicos prioritários estavam definidos na proposta de Resolução, nos quais se destacavam os 496 

cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (SINE) e os beneficiários do seguro-desemprego. 497 

Observou que outros públicos poderiam ser atendidos, o que dependeria do levantamento de demandas. 498 

O Conselheiro da NCST indagou o que diferenciava a qualificação social da qualificação profissional. 499 

Observou que o parágrafo 1º do artigo 8º da proposta em tela estabelecia que a celebração de 500 

instrumentos para a promoção de Projetos de Qualificação com estados, Distrito Federal ou municípios 501 

ficaria condicionada à existência de instrumento vigente e em execução, entre esses entes e o MTb, que 502 

ofertassem as demais ações do SINE, indagando se isso seria impeditivo à celebração de instrumentos 503 

por parte de município que não tivesse contrato vigente. O Coordenador da COMSUP esclareceu que a 504 

qualificação social compreendia os conteúdos básicos listados no artigo 12 da presente proposta de 505 

Resolução, tais como saúde e segurança no trabalho, direitos humanos, sociais e trabalhistas, relações 506 

interpessoais no trabalho, e responsabilidade sócio-ambiental, enquanto a qualificação profissional 507 

envolvia conteúdos ligados diretamente à capacitação laboral dos educandos. Explicou, quanto ao 508 

disposto no artigo 8º, que se tratava de um critério de corte, haja vista limitações orçamentárias para 509 

atender a todos os municípios, priorizando assim aqueles que já possuíam instrumento vigente e em 510 

execução. O Conselheiro da CUT arrazoou que o mercado (entidades privadas com fins lucrativos) não 511 
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teria condições de atender à qualificação social e profissional, a qual seria tratada como uma 512 

mercadoria. Ponderou que o processo licitatório permitiria que uma empresa de uma região executasse 513 

qualificação profissional em outra, o que poderia implicar em perda de qualidade, dada as 514 

especificidades regionais. O Presidente destacou que o mapeamento de demandas seria de fundamental 515 

importância no sentido de ofertar cursos de qualificação profissional de acordo com a necessidade 516 

local, visando promover a inserção do trabalhador no mercado de trabalho. A Presidente do FONSET 517 

manifestou que considerava louvável a iniciativa do MTb de buscar a retomada do protagonismo na 518 

oferta de qualificação profissional. Declarou seu contentamento com o fato de ter sido destacada na 519 

apresentação a integração da qualificação profissional com a Rede SINE, ressaltando que os estados 520 

deveriam ter sido chamados para discutir e contribuir com a proposta em tela. Ponderou que lhe 521 

causava preocupação a forma como se daria a operacionalização da Qualificação à Distância, dada a 522 

precariedade da rede de internet para ofertar esses cursos em muitas localidades do País, em especial 523 

nas regiões Norte e Nordeste. Indagou como seriam definidas as vagas de cursos de qualificação 524 

profissional para os estados. O Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante do 525 

MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes, informou que o Ministério ainda não havia chegado nessa fase de 526 

definição de vagas, ressaltando que na elaboração do mapeamento de demandas deveria ser 527 

considerado, no território, o perfil do público desempregado, os setores produtivos existentes, a 528 

vocação econômica, as vagas de emprego abertas em cada setor produtivo, as taxas de rotatividade, 529 

bem como o histórico e as tendências de abertura e de fechamento de postos de trabalho nos setores 530 

produtivos. O Conselheiro da CNS-Serviços ponderou que considerava válida a preocupação do 531 

Conselheiro da CUT em relação à participação das entidades privadas com fins lucrativos, porém 532 

registrou que entendia que essa questão seria superada com a integração entre a Rede SINE e o 533 

Observatório Nacional do Mercado de Trabalho. O Conselheiro da CUT declarou que, por princípio, 534 

não concordava com a execução da qualificação profissional por entidades privadas com fins 535 

lucrativos, razão pela qual se absteria da votação, não obstante concordar com os demais pontos da 536 

proposta em tela. O Conselheiro NCST declarou que concordava com o mérito da presente proposta de 537 

Resolução, entretanto também se absteria de votar em função da participação das entidades privadas 538 

com fins lucrativos. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 539 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado, registrando a abstenção dos Conselheiros da CUT e 540 

da NCST. Prosseguindo, passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 7 - Entrega dos 541 

seguintes documentos: 7.1 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 1º Bimestre/2017; 7.2 - 542 

Periódico INFORME PROGER – dados até fevereiro de 2017; 7.3 - Informativo da Secretaria de 543 

Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre o cumprimento do plano de ação proposto via 544 



 18 

Nota Técnica nº 508/2013-GAB/SPPE/MTE, quanto à situação das prestações de contas de 545 

convênios com recursos do FAT (Plano de Providências relativo à Auditoria da Avaliação de 546 

Gestão do FAT, exercício 2012, nº 201305838 - Constatação 1.1.1.7 – Recomendação 1); 7.4 – 547 

Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre o comportamento do mercado de trabalho 548 

e o andamento das ações custeadas com recursos do FAT (Plano de Providências relativo à 549 

Auditoria da Avaliação de Gestão do FAT, exercício 2012, nº 201305838 - Constatação 1.1.1.7 – 550 

Recomendação 2); e, 7.5 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que 551 

os documentos em referência se encontravam na mídia digital distribuída a cada Conselheiro no início 552 

dos trabalhos, à exceção do indicado no subitem 7.3, o qual seria encaminhado posteriormente, haja 553 

vista que ainda não havia sido finalizado pela área responsável. ENCERRAMENTO: O Presidente 554 

agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por 555 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Alexandre de Luca Thomé, Secretário-Executivo do 556 

CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, 557 

demais membros do Colegiado e por mim. 558 
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