
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 13 de dezembro de 2017. 

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

PARTICIPANTES: Leonardo Jose Arantes, Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 
Representante do MTb; Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT; Jonas Santana Filho, Secretário-Executivo do CODEFAT - 
Substituto; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, Conselheiro Titular Representante do MP; Gustavo Alves 
Tillmann, Conselheiro Suplente Representante do MF; Raquel Rezende Abdala, Conselheira Suplente 
Representante do MDIC; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do 
BNDES; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular Representante da Força Sindical; Geraldo Ramthun, 
Conselheiro Titular Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante 
da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro Titular Representante da CSB; Angra Máxima Barbosa, 
Conselheira Titular Representante da CONSIF; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 
Representante da CNTur; Roberto Nogueira Ferreira, Conselheiro Suplente Representante da CNC; e, 
Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente Representante da CNT. 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do 1 

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

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

Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes. I – ABERTURA: O Presidente 4 

cumprimentou os presentes e, em seguida, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – 5 

Ata da 144ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2017. O Presidente indagou se 6 

havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por 7 

unanimidade. Na sequência, o Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, 8 

solicitou um aparte para registrar que na última reunião do Conselho havia solicitado posicionamento a 9 

respeito de possível acordo visando reverter ao FAT um percentual dos recursos da contribuição 10 

sindical que se encontravam retidos na Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, indagou se havia 11 

algum representante do Banco presente à reunião para prestar os esclarecimentos. O Presidente do 12 

CODEFAT informou que o tema constava do item 8 da pauta da presente reunião, o qual seria 13 

apresentado pela Coordenação-Geral de Recursos do FAT.  Prosseguindo, passou a palavra ao 14 

Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto para que fossem transmitidos alguns informes ao 15 

Colegiado. O Secretário-Executivo do CODEFAT – Substituto, Sr. Jonas Santana Filho, justificou a 16 
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ausência dos representantes da CNI e do MAPA, esclarecendo que se dava em decorrência do 17 

cumprimento de outras agendas, conforme comunicado via mensagem eletrônica à Secretaria Executiva 18 

do CODEFAT. Registrou, ainda, que na presente data também ocorreria a reunião da direção executiva 19 

da CUT, e que por esse motivo não havia representantes dessa entidade presentes à reunião do 20 

Conselho. Em seguida, informou que o Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT, entregue 21 

bimestralmente aos Conselheiros com o objetivo de auxiliá-los nas tomadas de decisões, conforme 22 

recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU), passaria, a partir da presente reunião, a ser 23 

entregue quadrimestralmente em um novo formato e sob a denominação de Boletim de Políticas 24 

Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, desenvolvido em parceria com o Observatório Nacional do 25 

Mercado de Trabalho/MTb. Explicou que a alteração se daria em razão da periodicidade da divulgação 26 

dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), tendo acrescentado que o período 27 

maior de entrega de um boletim para o outro seria compensado com o ganho na qualidade das 28 

informações divulgadas no novo formato do documento. Por fim, a respeito do item 9.7 da pauta 29 

“Calendário e Cronograma de Organização das Reuniões do CODEFAT/GTFAT – 2018”, registrou 30 

que as reuniões, tanto do GTFAT como as do CODEFAT, estavam previstas para ocorrerem nas 31 

últimas terças-feiras de cada mês, excetuando-se a reunião do Conselho de dezembro, prevista para 32 

penúltima quarta-feira do mês devido aos recessos de final de ano. Na sequência, o Presidente passou 33 

ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 – Ratificação da Resolução nº 799, 34 

de 30 de novembro de 2017, aprovada ad referendum, que prorroga o prazo de apresentação dos 35 

resultados do GTE - Estudo FUNPROGER, previsto na Resolução nº 795, de 2 de agosto de 2017, 36 

que instituiu Grupo de Trabalho Especial com o objetivo de elaborar estudo para saneamento do 37 

Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER. O Presidente indagou se havia 38 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por 39 

unanimidade. Prosseguindo, passou ao ITEM 3 - Proposta de Resolução que altera a de nº 762, de 40 

09 de maio de 2016, que instituiu a linha de crédito PROGER Urbano Capital de Giro. A Titular 41 

da Coordenação de Empreendedorismo – COEMP/CGER/DER/SPPE/MTb, Sra. Lucilene Estevam 42 

Santana, esclareceu que a Resolução nº 762/2016 tinha por finalidade atender as necessidades de 43 

capital de giro das micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$3,6 milhões. Em 44 

seguida, relatou as principais características da linha: i) teto financiável de R$200 mil, por empresa, 45 

vedado o uso de crédito rotativo; ii) prazo de financiamento de 48 meses, incluído até 12 meses de 46 

carência; e, iii) taxa de juros calculada com base na TJLP, ou outro índice que viesse legalmente a 47 

substituí-la, acrescida de taxa efetiva de até 12% ao ano. Além disso, observou que a Linha tinha uma 48 
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condicionante especial – pelo menos 10% da quantidade de operações deveriam ser formalizadas junto 49 

às empresas com faturamento bruto anual de até R$360,0 mil, acrescentando que sua vigência se 50 

encerraria em 31 de dezembro de 2017. Registrou que de julho/2016 a outubro/2017 foram aplicados 51 

cerca de R$1,6 bilhão de recursos na Linha, com maior concentração nos municípios das Regiões Sul e 52 

Sudeste, uma vez que as demais regiões contavam com o auxílio dos fundos constitucionais. Apontou 53 

os principais resultados da Linha em referência: i) retornos positivos quanto à colaboração dessa 54 

política para a sustentação das empresas no mercado, uma vez que lhes permitiu, por meio de 55 

financiamentos, repor ou aumentar o estoque de matéria prima, estimulando a produção de bens e 56 

serviços; ii) baixo índice de inadimplência, sendo que o índice de operações em atraso superior a 90 57 

dias foi de apenas 2,38%, frente ao índice de mercado de 3,60%, verificado em julho/2017; iii) apoio 58 

do SEBRAE para realizar capacitação de aprendizes contratados pelas empresas financiadas; e, iv) 59 

convênio celebrado entre o Banco do Brasil e o SEBRAE para atendimento técnico especializado às 60 

micro e pequenas empresas interessadas em soluções de crédito nas fases pré e pós concessão de 61 

crédito. Prosseguindo, apresentou as propostas de alteração, conforme a seguir: i) alteração do público-62 

alvo: de pessoas jurídicas com faturamento bruto anual de até R$3,6 milhões para pessoas jurídicas 63 

com faturamento bruto anual de até R$10,0 milhões; ii) alteração do teto financiável: de até R$200,0 64 

mil para até R$500,0 mil por empresa, vedado o uso de crédito rotativo; e, iii)  prorrogação da linha de 65 

crédito PROGER Urbano – Capital de Giro para até 31 de dezembro de 2018. Registrou que a Linha 66 

em tela possuía condições favoráveis quando comparada a outras linhas oferecidas no mercado, pois 67 

apresentava simplicidade operacional e prazos ajustados à capacidade de pagamento das empresas. 68 

Concluindo, a Coordenadora da COEMP informou que as alterações propostas, bem como a 69 

prorrogação da vigência da Linha, garantiriam a continuidade da política de combate ao desemprego, 70 

acrescentando que o apoio, via financiamento de capital de giro, seria de grande importância para que 71 

as empresas permanecessem no mercado, estimulando a produção de bens e serviços. O Presidente 72 

abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da CNC, Sr. Roberto 73 

Nogueira Ferreira, observou que a legislação vigente considerava como micro e pequena empresa 74 

aquelas com faturamento bruto anual de até R$3,6 milhões, o qual passaria, a partir de 1º de janeiro de 75 

2018, para até R$4,8 milhões, enquanto a proposta em tela mais que dobrava esse valor, passando para 76 

até R$10,0 milhões. Ponderou que a Resolução nº 762/2016 estabelecia que no mínimo 10% da 77 

quantidade de operações seriam formalizadas junto às empresas com faturamento bruto anual de até 78 

R$360,0 mil, o que não seria objeto de alteração na presente proposta, não obstante o valor de 79 

faturamento bruto anual, a partir de 2018, passar de até R$3,6 milhões para até R$4,8 milhões. A 80 
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Coordenadora da COEMP esclareceu que o conceito de micro e pequena empresa nas linhas de 81 

financiamento com depósitos especiais do FAT nunca esteve alinhado com a lei geral das micro e 82 

pequenas empresas, destacando que no caso do PROGER trabalhavam com teto de até R$5,0 milhões, 83 

o qual foi elevado há dois anos para até R$10,0 milhões. Declarou que a equipe técnica considerou 84 

importante manter o percentual de até 10% para empresas com faturamento de até R$360,0 mil no 85 

sentido de priorizar as empresas de menor porte. O Conselheiro da CNC registrou que seria interessante 86 

aplicar o percentual de 10% para empresas com faturamento de até R$480,0 mil, a fim de guardar 87 

relação com a alteração que seria promovida no início do ano, a qual consideraria micro e pequena 88 

empresa aquelas com faturamento de até R$4,8 milhões, acrescentando que considerava um exagero o 89 

aumento proposto de até R$3,6 milhões para até R$10,0 milhões. A Coordenadora da COEMP 90 

explicou que as linhas do FAT sempre trabalharam com teto de faturamento maior visando diluir um 91 

pouco o risco da carteira e, assim, manter a taxa de spread mais baixa. O Conselheiro Suplente 92 

Representante do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, sugeriu que fosse suprimida da Resolução nº 93 

762/2016 a expressão micro e pequena empresa, uma vez que ela não guardava relação com a lei geral 94 

da micro e pequena empresa no que dizia respeito ao limite de faturamento bruto anual. A 95 

Coordenadora da COEMP destacou que a equipe técnica já vinha conversando internamente no sentido 96 

de excluir das resoluções do CODEFAT o termo micro e pequena empresa, devendo adotar o conceito 97 

apenas de empresas. Relatou que, por conta da Taxa de Longo Prazo (TLP), estavam efetuando um 98 

levantamento a fim de promover a revisão de diversas resoluções, acrescentando que aproveitariam a 99 

oportunidade para tratar da exclusão do termo micro e pequena empresa. O Conselheiro do MF 100 

declarou que não teria objeção à aprovação do item na forma apresentada pelo MTb, haja vista que se 101 

estava propondo a prorrogação da vigência da Resolução nº 762/2016 até 31 de dezembro de 2018, ou 102 

seja, pouco mais de um ano, bem como seria promovida a revisão de diversas resoluções por conta da 103 

TLP. O Conselheiro da CNC manifestou-se contrário à supressão do termo micro e pequena empresa, 104 

bem como propôs que os valores fossem alinhados à lei geral da micro e pequena empresa, ou seja, 105 

pessoa jurídica com faturamento brutal anual de até R$4,8 milhões. Quanto ao dispositivo 106 

estabelecendo que no mínimo 10% da quantidade de operações seriam formalizadas junto às empresas 107 

com faturamento bruto anual de até R$360,0 mil, propôs que fosse alterado para empresas com 108 

faturamento de até R$480,0 mil. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 109 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com as alterações 110 

propostas pelo Conselheiro da CNC. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que 111 

altera a de nº 439, de 2 de junho de 2005, que dispõe sobre a alocação de recursos do Fundo de 112 
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Amparo ao Trabalhador – FAT, em depósitos especiais remunerados (para inclusão da Taxa de 113 

Longo Prazo - TLP no regramento de cálculo de remuneração das operações de crédito, no 114 

âmbito dos depósitos especiais, formalizadas a partir de janeiro de 2018, conforme determina a 115 

Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017). O Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto, Sr. 116 

Adilson Vasconcelos Silva, informou que o objetivo da proposta seria adequar a Resolução nº 117 

439/2005 às alterações impostas pela Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, que instituiu a TLP, 118 

com metodologia de cálculo definida pela Resolução BACEN nº 4.600, de 25 de setembro de 2017. 119 

Declarou que a referida Lei estabelecia que os recursos do FAT aplicados em operações de 120 

financiamento, a partir de 1º de janeiro de 2018, seriam remunerados da seguinte forma: i) saldo 121 

disponível: pela taxa SELIC; e, ii) saldo aplicado: pelas taxas TJLP e TLP. Explicou que as operações 122 

Diretas (enquadradas) e Indiretas (protocoladas) até 31 de dezembro de 2017 seriam remuneradas pela 123 

TJLP. Esclareceu que operações enquadradas eram aquelas que já haviam recebido o aval positivo do 124 

comitê de crédito do agente financeiro até a data de 31 de dezembro de 2017, enquanto as indiretas 125 

eram as operações protocoladas pelo agente com vínculo direto com o FAT, a exemplo do BNDES e da 126 

FINEP, os quais operavam de forma indireta com vários agentes financeiros. Prosseguindo, informou 127 

que a TLP teria como base de cálculo o período de 252 dias úteis, sendo composta pelo IPCA + taxa de 128 

juros prefixada. Relatou que a taxa de juros prefixada teria vigência mensal, acrescentando que o seu 129 

primeiro fator de ajuste seria tal que faria a TLP, na data de 1º de janeiro de 2018, ser igual à TJLP na 130 

mesma data. Observou que cada operação de financiamento do ativo teria a taxa de juros prefixada 131 

vigente na data da sua contratação e seria aplicada de forma uniforme por todo o prazo da operação. 132 

Explicou como se daria a remuneração dos Depósitos Especiais a partir de 1º de janeiro de 2018: i) os 133 

recursos nas instituições financeiras seriam remunerados pela Taxa SELIC, com pagamento mensal ao 134 

FAT; ii) os recursos aplicados seriam remunerados pelas taxas TJLP e TLP, com pagamento mensal ao 135 

FAT via Reembolso Automático – RA; iii) as parcelas inadimplentes das operações de financiamento 136 

teriam o prazo de até 60 dias para manter a mesma remuneração do recurso aplicado – TLP/TJLP e não 137 

SELIC - no Passivo; e, iv) seriam remuneradas pela Taxa SELIC as parcelas inadimplidas a partir do 138 

61º dia e as parcelas cujos pagamentos tenham sido antecipados em relação à data do vencimento, 139 

desde a data do recebimento. Registrou que o estoque de operações financeiras em 31 de dezembro de 140 

2017 manteria o custo da TJLP, conforme estipulado por Lei e regramento estabelecido pelo 141 

CODEFAT. Concluindo, o Coordenador-Geral da CGFAT - Substituto esclareceu que ficariam sujeitos 142 

à TLP a renegociação, a composição, a consolidação, a confissão de dívida e os negócios assemelhados 143 

que importassem em prorrogação do prazo original ou acréscimo do saldo devedor mediante a 144 
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liberação de novos recursos. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 145 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao tópico IV – 146 

APRESENTAÇÃO: ITEM 5 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no 147 

Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do 148 

Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. André Bruno Soares, apresentou o cenário 149 

econômico internacional, ponderando que os alicerces do quadro global positivo e o ciclo emergente 150 

favoreceriam o avanço doméstico, apesar da lenta consolidação fiscal. Destacou que o mercado 151 

financeiro internacional seguia bastante favorável, não obstante a desaceleração chinesa e os riscos 152 

políticos no mundo. Observou que o crescimento global vinha sendo, e continuaria, bastante robusto. 153 

Em seguida, passou ao cenário econômico doméstico, ponderando que a recuperação da atividade 154 

econômica em curso ainda era errática, porém com mais fundamentos se fortalecendo, o que 155 

favoreceria a retomada do crescimento. Declarou que as reformas já aprovadas sugeriam PIB potencial 156 

com crescimento de 3% ao final de 2019, arrazoando que a expansão em 2018 seria puxada pelo 157 

consumo, e em 2019 pelo investimento. Ponderou que o quadro inflacionário era bastante confortável e 158 

que continuava presente espaço para quedas adicionais da taxa SELIC, acrescentando que era 159 

necessário que a consolidação fiscal avançasse, ainda que lentamente. Concluindo, destacou que em 160 

2019 a economia apresentaria avanço mais forte caso houvesse redução da incerteza e a continuidade 161 

da agenda de reformas. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, 162 

iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 163 

novembro de 2017, fechou com patrimônio líquido de R$37,40 bilhões. Informou que a composição 164 

atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: i) IMA-B: 38,91%; ii) IRF-M1: 27,76%; 165 

iii) IRF-M: 18,95%; e, iv) OPCOM: 14,39%. Finalizando, apresentou um comparativo da rentabilidade 166 

do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, conforme a seguir, 167 

por ordem de rendimento: i) IRF-M: 16,09%; ii) IMA-B: 15,20%; iii) FAT Extramercado: 13,96%; iv) 168 

IRF-M1: 11,87%; v) SELIC: 10,64%; vi) CDI: 10,62%; e, vii) IPCA: 2,81%. O Presidente agradeceu a 169 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Vice-Presidente do CODEFAT e 170 

Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, ponderou 171 

que considerava temerária a imagem de alta positividade que a apresentação insinuava, ressaltando que 172 

o crescimento econômico passava pelo consumo e pela massa salarial, essa última apresentando sinais 173 

de redução em decorrência da reforma trabalhista. Declarou que, do seu ponto de vista, o cenário de 174 

confiança seria completamente diferente do que foi apresentado pela BB-DTVM. Na sequência, o 175 

Presidente passou ao ITEM 6 - Tema: Rede Universitária de Observatórios do Mercado de 176 
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Trabalho, pelo Professor da Universidade do Pará. O Analista-Técnico do Observatório Nacional 177 

do Mercado de Trabalho/SPPE/MTb, Sr. Felipe Vella Pateo, destacou que a Rede em referência era 178 

uma das ações adotadas pelo MTb no sentido de atender ao disposto no Acórdão nº 1655/2017, pelo 179 

qual o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendava a diversos Conselhos, dentre eles o 180 

CODEFAT, que considerassem no planejamento de alocação de recursos os impactos dos indicadores 181 

socioeconômicos, especialmente a nível regionalizado. Destacou que a outra ação era o Boletim de 182 

Políticas Publicas de Emprego, Trabalho e Renda, constante dos documentos que compunham a mídia 183 

da presente reunião, o qual apresentava uma série de análise de dados a nível estadual que permitiam a 184 

comparação, dentre outras, das taxas de cobertura/efetividade de diversas políticas públicas de 185 

emprego, trabalho e renda. Após essa introdução, o Presidente passou a palavra ao Professor da 186 

Universidade do Pará para apresentação do tema em tela. O Representante do Observatório Paraense do 187 

Mercado de Trabalho (OPAMET), Prof. José Raimundo Trindade, esclareceu que os Observatórios 188 

Universitários Estaduais do Mercado de Trabalho (Observatório Paraense do Mercado de Trabalho - 189 

OPAMET, Observatório Social do Trabalho de Pelotas - OSTRS, Observatório do Mercado de 190 

Trabalho do Maranhão - OMTMA, Observatório do Mercado de Trabalho da Paraíba - OMTPB, e 191 

Observatório do Mercado de Trabalho de Pernambuco - OMTPE), constituíam esforço conjunto das 192 

Universidades Federais (Universidade Federal do Pará - UFPA, Universidade Federal de Pelotas – 193 

UFPel, Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Universidade Federal de Campina Grande – 194 

UFCG, e Universidade Federal de Pernambuco - UFPE) e do Ministério do Trabalho (MTb), fazendo 195 

parte da Rede Nacional de Observatórios do Mercado de Trabalho. Declarou que a Rede organizava as 196 

unidades estaduais, e também municipais, de análise e acompanhamento do mercado de trabalho, 197 

coordenado nacionalmente pelo MTb, mediante Acordo de Cooperação firmado entre as Universidades 198 

e o Ministério, a partir do Termo de Execução Descentralizada/MTPS/SPPE, no ano de 2015. 199 

Registrou que os Observatórios visavam fomentar pesquisas, análises e discussões sobre o mercado de 200 

trabalho e as políticas públicas de emprego, trabalho e renda em âmbito local, em nível estadual e de 201 

municípios escolhidos, de forma a promover uma cultura de monitoramento e aperfeiçoamento das 202 

políticas; sendo ferramentas a serviço de conselheiros, representantes dos espaços de controle social 203 

das políticas e dos gestores públicos. Observou que as equipes eram formadas por 204 

professores/pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado); 205 

acrescentando que o custo operacional anual de cada parceria para o MTb era de R$75.000,00 (setenta 206 

e cinco mil reais), executado por meio de Termo de Execução Descentralizada, destinado a custear 207 

bolsas e custos de deslocamento das equipes. Finalizando, o Representante do OPAMET listou as 208 
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principais atividades desenvolvidas pelos Observatórios: i) total de 35 relatórios produzidos e 209 

divulgados junto a gestores públicos e conselheiros locais, incluindo: Relatórios de Perfil Estrutural do 210 

Mercado de Trabalho Local; Relatórios Sobre Mudança Conjuntural do Mercado de Trabalho Local; e 211 

Relatórios temáticos demandados por Conselhos e outros atores locais; ii) produção de Boletins 212 

Informativos mensais sobre a conjuntura do emprego formal; e, iii) participação em reuniões dos 213 

Conselhos Estaduais de Emprego, Trabalho e Renda, apoio ao poder público local e as 214 

Superintendências Regionais do Trabalho. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as 215 

inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sergio Luiz 216 

Leite, destacou a importância dos observatórios do mercado de trabalho para o acompanhamento das 217 

políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Registrou a importância de se continuar buscando 218 

aumentar os investimentos para as políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional 219 

e seguro-desemprego. Observou que com a reforma trabalhista seria necessário estudar como se 220 

poderia acompanhar o contrato de trabalho intermitente. O Presidente registrou que o MTb já havia 221 

demandado à DATAPREV que estudasse a inclusão das novas modalidades de trabalho no Emprega 222 

Brasil e no SINE Fácil. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva 223 

Carvalho, parabenizou o trabalho desenvolvido pelos observatórios, ressaltando a importância de se 224 

promover o fortalecimento das comissões e conselhos de emprego e renda em âmbito estadual e 225 

municipal. Questionou a razão de apenas cinco universidades federais comporem a Rede de 226 

Observatórios. O Presidente esclareceu que a aprovação do Projeto de Lei do Sistema Nacional de 227 

Emprego (PL-SINE), que se encontrava atualmente em tramitação no Senado Federal, fortaleceria as 228 

comissões e conselhos, especialmente os de âmbito municipal. O Analista-Técnico do Observatório 229 

declarou que a Rede Universitária de Observatórios, na forma apresentada, consistia em um projeto 230 

piloto, tendo o MTb o objetivo de expandir para o maior número possível de universidades em todo o 231 

País, o que estaria condicionado à disponibilidade orçamentária. O Representante do OPAMET relatou 232 

que uma das experiências importantes da Rede foi a de municiar os conselhos estaduais de emprego de 233 

informações sobre as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, destacando a importância de se 234 

fortalecer essa parceria. O Presidente fez um aparte para informar que precisaria se ausentar para 235 

atender a uma agenda a pedido do Ministro do Trabalho, passando a direção dos trabalhos ao Vice-236 

Presidente do CODEFAT. Desejou boas festas a todos e, em seguida, retirou-se da reunião. Dando 237 

prosseguimento aos trabalhos, o Vice-Presidente passou ao ITEM 7 - Tema: Situação das prestações 238 

de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da 239 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb. O Técnico da Coordenação-240 
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Geral de Prestação de Contas - CGPC, Sr. Alexsander Parrine, relatou que dentre as diversas ações da 241 

SPPE/MTb na área de Prestação de Contas de Convênios, destacavam-se: i) criação da CGPC no 242 

âmbito da SPPE; ii) participação de servidores das Superintendências Regionais do Trabalho nas 243 

análise de prestação de contas da SPPE; iii) valorização do corpo técnico de analistas da CGPC com 244 

distribuição de Funções Gratificadas; e , iv) implementação do sistema SISCADWEB, capaz de 245 

controlar e dar transparência às movimentações e situação dos processos de convênio. Informou que no 246 

exercício de 2014 havia um passivo de 1.149 processos de prestação de contas não analisados, sendo 247 

que, na primeira quinzena de novembro de 2017, restaram 708 processos, representando uma redução 248 

substancial no passivo de processos. Finalizando, declarou que o valor total do passivo, em janeiro de 249 

2014, somava R$2,62 bilhões, dos quais já haviam sido analisados R$710,09 milhões, restando 250 

pendente de análise o montante de R$1,91 bilhão. O Vice-Presidente agradeceu a exposição, 251 

solicitando que fosse apresentada a cada reunião ordinária do CODEFAT a situação atual das 252 

prestações de contas. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNTur 253 

destacou que era uma demanda antiga que fosse apresentado ao Conselho, pelo menos duas vezes ao 254 

ano, a situação das prestações de contas, o que passaria a ser a cada reunião ordinária, conforme 255 

solicitação do Vice-Presidente. Solicitou que nas apresentações futuras fossem acrescentadas 256 

informações sobre o quantitativo de convênios que deveriam devolver recursos ao FAT, quantos já 257 

haviam devolvido recursos e qual o valor estornado. Em seguida, o Vice-Presidente passou ao tópico V 258 

– INFORME: ITEM 8 - Tema: Informações/esclarecimentos relativos à Contribuição Sindical, 259 

em especial, quanto à discussão com as Centrais Sindicais sobre acordo de reversão de recursos 260 

da Contribuição Sindical ao FAT e o montante represado na CAIXA, pela Coordenação-Geral de 261 

Recursos do FAT – CGFAT/SOAD/SE/MTb. O Coordenador-Geral da CGFAT, Sr. Adriano 262 

Rezende Soares, relatou que no dia 5 de outubro de 2017 aconteceu uma audiência no Ministério 263 

Público do Trabalho, provocada pelas Centrais Sindicais, para a qual foram convocados o Ministério do 264 

Trabalho (MTb), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), e a Advocacia-Geral da União (AGU), cuja 265 

mediação coube ao Procurador-Geral do Trabalho, Sr. Ronaldo Fleury, ocasião em que foi informado a 266 

existência de um saldo residual da contribuição sindical. Declarou que, diante disso, o Ministro do 267 

Trabalho à época, Sr. Ronaldo Nogueira, se comprometeu a criar um Grupo de Trabalho (GT), o que 268 

aconteceu mediante a Portaria nº 1.140, de 19 de outubro de 2017, visando à apresentação de proposta 269 

de revisão da Portaria nº 3.397, de 17 de outubro de 1978, que tratava da rotina para restituição da 270 

contribuição sindical recolhida indevidamente ou a maior. Informou que o GT foi constituído por três 271 

representantes do Ministério do Trabalho (um da Secretaria Executiva, do qual era o representante, um 272 
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da Secretaria de Inspeção do Trabalho e um da Secretaria de Relações do Trabalho), por um 273 

representante da AGU, por um representante da CAIXA, e por um representante de cada uma das sete 274 

Centrais Sindicais. Ressaltou que o GT estava trabalhando na proposta de revisão da Portaria nº 275 

3.397/1978, acrescentando que a AGU estava aguardando o relatório do Grupo para poder se 276 

manifestar. Ponderou que diante dos acontecimentos tratados pelo GT, entendeu-se que seria necessário 277 

elaborar um termo aditivo ao termo de mediação, a fim de esclarecer alguns pontos que não ficaram 278 

muito claros para o Grupo. Registrou que o GT tinha três documentos como meta, como objetivo de 279 

execução, a saber: i) elaboração da proposta de revisão da Portaria nº 3.397/1978; ii) relatório para 280 

subsidiar a decisão da AGU; e, iii) proposta de termo aditivo ao termo de mediação. Concluindo, 281 

observou que o GT se encontrava em fase de conclusão dos trabalhos, entretanto não havia finalizado 282 

nenhum dos documentos mencionados, acrescentando que ainda teriam que passar pelo crivo da 283 

Consultoria Jurídica do Ministério (CONJUR/MTb), e do Ministro do Trabalho. O Vice-Presidente 284 

agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST 285 

indagou se havia um prazo para o GT concluir os trabalhos. O Coordenador-Geral da CGFAT informou 286 

que não foi estabelecido prazo para conclusão das atividades, ressaltando que já estavam próximos de 287 

finalizar os trabalhos. O Conselheiro do MF questionou qual o valor represado na CAIXA e o porquê 288 

de sua retenção. O Coordenador-Geral da CGFAT declarou que ainda não havia sido apurado o valor 289 

represado, sendo essa uma das missões do GT, acrescentando que a retenção dos valores se dava por 290 

erro no preenchimento das guias de recolhimento, por pagamento em duplicidade ou por pagamento a 291 

maior. O Conselheiro do MF observou que uma vez identificado o valor, e caso houvesse a necessidade 292 

de alguma devolução por parte do Tesouro Nacional, em qual orçamento ele entraria: do FAT ou do 293 

Ministério da Fazenda. O Coordenador-Geral da CGFAT esclareceu que essa questão não foi levantada 294 

nem no termo de mediação, nem no GT. O Conselheiro do MF manifestou preocupação com uma 295 

eventual necessidade de devolução de recursos pelo Tesouro Nacional, ressaltando que isso demandaria 296 

ações no sentido de certificar que o recurso será devolvido a quem é de direito, e a inclusão de previsão 297 

dos pagamentos em orçamento. Prosseguindo, o Vice-Presidente passou ao tópico VI – OUTROS 298 

ASSUNTOS: ITEM 9 - Entrega dos seguintes documentos: 9.1 – Resumo das discussões da 141ª 299 

Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 22 de novembro de 2017; 9.2 - Boletim de 300 

Informações Financeiras do FAT – 5º Bimestre/2017; 9.3 - Periódico INFORME PROGER – 301 

dados até outubro de 2017; 9.4 - Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - 302 

SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT; 9.5 – 303 

Boletim da Secretaria Executiva do CODEFAT sobre as Políticas Públicas de Emprego, 304 
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Trabalho e Renda; e, 9.6 – Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e 9.7 - Calendário e 305 

Cronograma de Organização de Reuniões do CODEFAT e do GTFAT para o exercício de 2018. 306 

O Vice-Presidente informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital 307 

distribuída a cada Conselheiro no início dos trabalhos. Em seguida, solicitou a adoção de providências 308 

no sentido de que fosse informada à Caixa Econômica Federal sobre os procedimentos a serem 309 

adotados para realizar o pagamento do benefício do seguro-desemprego após a edição da Lei nº 13.467, 310 

de 13 de julho de 2017, especificamente na hipótese de dispensa de homologação. 311 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Vice-Presidente deu por 312 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e desejando-lhes boas festas. E, para constar, eu, 313 

Jonas Santana Filho, Secretário-Executivo do CODEFAT - Substituto, lavrei a presente Ata que, após 314 

aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 315 

 
LEONARDO JOSE ARANTES     ___________________________ 
Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante do MTb 
 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO  ___________________________ 
Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT 
 
JONAS SANTANA FILHO      ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT – Substituto 
 
SÉRGIO RICARDO CALDERINI ROSA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do MP 
 
GUSTAVO ALVES TILLMANN     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do MF 
 
RAQUEL REZENDE ABDALA     ___________________________ 
Conselheira Suplente Representante do MDIC 
 
LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do BNDES 
 
SÉRGIO LUIZ LEITE      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical 
 
GERALDO RAMTHUN      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da NCST 
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Continuação da Ata da 145ª Reunião Ordinária do CODEFAT 
 
 
ANTÔNIO RENAN ARRAIS     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CTB 
 
JOSÉ AVELINO PEREIRA      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CSB 
 
ANGRA MÁXIMA BARBOSA     ___________________________ 
Conselheira Titular Representante da CONSIF 
 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO   ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNTur 
 
ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNC 
 
THIAGO LUIZ TICCHETTI      ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNT 


