
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 27 de fevereiro de 2018. 

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; Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Adriano Pereira de Paula, Conselheiro Titular Representante do MF; Lizane Soares 
Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Hébrida Verardo Moreira Fam, Conselheira 
Titular Representante do MDIC; Leonardo Botelho Ferreira, Conselheiro Titular Representante do 
BNDES; Igor Parente Pinto, Conselheiro Suplente Representante do MP; Sérgio Luiz Leite, 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular 
Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; Angra 
Máxima Barbosa, Conselheira Titular Representante da CONSIF; Roberto Lúcio Rocha Brant, 
Conselheiro Titular Representante da CNA; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 
Representante da CNTur; Caio Mario Alvares, Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Roberto 
Nogueira Ferreira, Conselheiro Suplente Representante da CNC. Convidados: Helton Yomura, 
Ministro do Trabalho Interino; e, Francisco Moacir Barros, Representante da CONJUR/MTb. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Edifício-Sede do Ministério do 1 

Trabalho (MTb), teve início a Centésima Quadragésima Sexta 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 a palavra ao Ministro para pronunciamento. O 5 

Ministro do Trabalho Interino, Sr. Helton Yomura, saudou a todos, em especial os Conselheiros, 6 

desejando uma reunião produtiva. Registrou que se encontrava na interinidade do cargo de Ministro do 7 

Trabalho, colocando-se à disposição para tratar as demandas do Conselho. O Vice-Presidente do 8 

CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do 9 

Nascimento, desejou ao Ministro Interino uma gestão de muitas realizações, ressaltando a importância 10 

do CODEFAT para a economia brasileira e as políticas públicas de emprego, trabalho e renda. 11 

Ponderou que o Conselho e o MTb sempre trabalharam mediante confiança mútua, o que esperava que 12 

continuasse, acrescentando que o CODEFAT contava com o apoio do Ministro para o bom andamento 13 

das tarefas do Colegiado. Destacou que a proposta orçamentária do FAT, aprovada anualmente pelo 14 

CODEFAT, era sistematicamente objeto de cortes por parte do Ministério do Planejamento, 15 
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Desenvolvimento e Gestão (MP), ensejando a ação de todos no sentido de reverter essa situação, dado 16 

que prejudicava os investimentos no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Conselheiro 17 

Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, relatou que havia encaminhado à 18 

Secretaria Executiva do CODEFAT solicitação de que fosse pautado no Conselho discussão a respeito 19 

de matéria veiculada no Jornal Folha de São Paulo, a qual colocava em dúvida quem seria o 20 

responsável por cobrir eventual necessidade de recursos adicionais para fechar as contas do FAT em 21 

2018, acrescentando que lhe foi informado que o assunto seria pautado para discussão na próxima 22 

reunião ordinária do CODEFAT. Ponderou que se fazia necessário o Conselho buscar meios de 23 

combater a rotatividade da mão de obra, bem como incrementar os recursos para aplicação na Rede 24 

SINE (Sistema Nacional de Emprego). O Ministro Interino destacou os investimentos na intermediação 25 

de mão de obra, citando o SINE Fácil, acrescentando que a rotatividade de mão de obra sempre foi uma 26 

preocupação no MTb. Observou que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a 27 

ser divulgado em breve, mostraria um crescimento no número de empregos, o que não ocorria desde 28 

2013. Manifestou sua satisfação em participar da abertura da presente reunião, registrando que 29 

precisaria se retirar para atender outras agendas de trabalho. Na sequência, o Presidente passou a 30 

palavra ao Secretário-Executivo do CODEFAT para esclarecimentos iniciais. O Secretário-Executivo 31 

do CODEFAT, Sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, informou que a CUT e a CNI, via mensagens 32 

eletrônicas, haviam justificado suas ausências na reunião em tela devido a outras agendas nessa mesma 33 

data. Relatou que já constava da ata (linhas 298 e 299) a alteração solicitada pelo Conselheiro Suplente 34 

Representante do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann. Em seguida, o Presidente passou ao tópico II – 35 

APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 145ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de 36 

dezembro de 2017. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o 37 

item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com a alteração solicitada pelo Conselheiro 38 

Suplente do MF. Na sequência, o Presidente passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA 39 

DELIBERAÇÃO: ITEM 2 – Ratificação da Resolução nº 802, de 22 de dezembro de 2017, 40 

aprovada ad referendum, que dispõe sobre o exercício da Presidência do Conselho Deliberativo 41 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. O Assessor da Secretaria de Políticas Públicas 42 

de Emprego (SPPE), Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, justificou que a decisão ad 43 

referendum em tela se deu no sentido de permitir o fechamento dos procedimentos de parceria na 44 

última semana do exercício de 2017, dado que o Presidente do CODEFAT e Secretário da SPPE se 45 

encontrava em viagem ao exterior no período de 26 a 29 de dezembro de 2017. Observou que a 46 

alternativa mais rápida, e sem custo, encontrada pela SPPE, foi designar o seu Secretário - Substituto 47 

como representante do MTb no período em referência, que automaticamente assumiu também a 48 
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presidência do CODEFAT. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Vice-Presidente do 49 

CODEFAT destacou que considerava equivocada a decisão tomada no âmbito da SPPE de designar um 50 

novo representante do MTb no CODEFAT para atender uma demanda pontual, destacando que o Vice-51 

Presidente existia exatamente para substituir o Presidente em suas ausências ou impedimento eventual. 52 

O Presidente pediu desculpas ao Vice-Presidente pelo ocorrido, ressaltando que isso não se repetiria. O 53 

Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que havia um Vice-54 

Presidente exatamente para assumir as funções da presidência na ausência ou impedimento eventual do 55 

seu titular, ponderando que se isso virasse rotina, não haveria mais sentido ter a figura de Vice-56 

Presidente. O Assessor da SPPE também se desculpou junto ao Vice-Presidente pelo ocorrido, 57 

destacando que se tratou de uma medida excepcional tomada no sentido de aproveitar os recursos 58 

liberados ao final do exercício de 2017. O Conselheiro Suplente Representante do MP, Sr. Igor Parente 59 

Pinto, solicitou retificação no Parecer nº 00032/2018/CONJUR-MTB/CGU/AGU, de 18 de janeiro de 60 

2018, observando que havia constado equivocadamente o seu nome como Representante do MTb, 61 

quando o correto seria o nome do Sr. Igor Recelly Franco de Freitas. O Representante da Consultoria 62 

Jurídica (CONJUR/MTb), Sr. Francisco Moacir Barros, declarou que o Parecer da CONJUR foi 63 

emitido com base na documentação apresentada aos autos, observando que faria a revisão do 64 

mencionado documento para retificar, se fosse o caso, o nome do Sr. Igor. O Presidente indagou se 65 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado 66 

pela maioria dos Conselheiros, registrando os votos contrários dos Conselheiros da NCST, Sr. Geraldo 67 

Ramthun, da CTB, Sr. Antônio Renan Arrais e da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira. Prosseguindo, 68 

passou ao ITEM 3 - Ratificação da Resolução nº 803, de 27 de dezembro de 2017, aprovada ad 69 

referendum, que altera a Resolução do CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 2017, que reestrutura 70 

o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, que passa a denominar-se Programa Brasileiro de 71 

Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, voltado à promoção de ações de 72 

qualificação e certificação profissional no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, como 73 

parte integrada do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O Diretor de Políticas de 74 

Empregabilidade (DPE), Sr. Higino Brito Vieira, destacou que foi verificado que a maioria das 75 

restrições impostas pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que regulava os 76 

instrumentos de repasse celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com 77 

órgãos ou entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, 78 

projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvessem a transferência de recursos financeiros 79 

oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, eram aplicáveis às entidades privadas 80 

sem fins lucrativos, notadamente no que respeitava a obrigatoriedade de chamamento público e 81 
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comprovação de qualificação técnica e capacidade operacional. Ressaltou que embora se vislumbrasse 82 

uma aparente dubiedade acerca da aplicabilidade, ou não, do disposto no inciso III do art. 21 da 83 

Resolução nº 803/2017, que vedava a celebração de instrumento com órgãos/entidades que não 84 

comprovassem, pelo menos, 3 (três) anos de constituição legal e com efetiva atuação no campo de sua 85 

especialidade, aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, estadual, distrital e 86 

municipal, era importante enfatizar que o corpo gestor, quando da proposição da Resolução em 87 

comento, buscou estabelecer diferenças entre o público e o privado, bem como levou em conta o 88 

princípio da simetria, ou seja, tentou-se manter o maior nível de conformidade possível entre os 89 

normativos em exame, a fim de se evitar que restrições aplicáveis apenas às entidades privadas sem 90 

fins lucrativos também fossem estendidas aos entes públicos. Ponderou que a fim de evitar qualquer 91 

margem interpretativa, foi aprovada, mediante decisão ad referendum, a Resolução em tela, que incluiu 92 

um parágrafo único ao art. 21 da Resolução nº 803/2017, nos seguintes termos: Excetuam-se do 93 

disposto no inciso III deste artigo os órgãos e as entidades integrantes da Administração direta e 94 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Presidente abriu as inscrições 95 

para manifestação. O Vice-Presidente arrazoou que não se poderia perder o foco de que a política 96 

pública de emprego, trabalho e renda ocorria mediante a parceria entre as representações do Governo, 97 

dos Trabalhadores e dos Empregadores. Declarou que não concordaria em excetuar apenas os órgãos 98 

públicos de comprovação de tempo mínimo de constituição legal e de atuação no campo de sua 99 

especialidade, ponderando que nesse caso deveria ser aplicado para todas as entidades, fossem públicas 100 

ou privadas. Indagou se alguma entidade pública com menos de três anos de constituição e atuação em 101 

qualificação havia sido beneficiada com recursos do FAT. O Diretor do DPE informou que não houve 102 

celebração de convênio com nenhuma entidade pública constituída a menos de três anos, ressaltando 103 

que os instrumentos de parceria foram finalizados em 28 de dezembro de 2017 e a Resolução em tela 104 

publicada em 27 de dezembro de 2017. O Presidente complementou, declarando que confiava em sua 105 

equipe técnica, estando certo de que não houve nenhuma ilegalidade, reconhecendo que a falha foi não 106 

ter colhido manifestação prévia à aprovação da Resolução. Solicitou um voto de confiança na 107 

ratificação da presente Resolução, que foi aprovada mediante decisão ad referendum no sentido de 108 

garantir recursos para a qualificação profissional. Ressaltou que o MTb desejava manter a parceria que 109 

sempre teve com o CODEFAT, norteada pelo respeito mútuo. O Conselheiro da Força Sindical 110 

destacou que o tema qualificação profissional sempre gerava intenso debate no Conselho, sugerindo 111 

que o assunto fosse remetido ao Grupo Técnico do FAT (GTFAT) para discussão mais aprofundada. O 112 

Representante da CONJUR observou que havia normativo estabelecendo que os recursos não utilizados 113 

dentro do exercício se perderiam, acrescentando que talvez essa tenha sido a motivação para a 114 
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aprovação ad referendum da Resolução em tela. O Conselheiro Titular Representante do MF, Sr. 115 

Adriano Pereira de Paula, ponderou que não vislumbrava no Parecer da CONJUR a fundamentação do 116 

assunto, dado que constava do mesmo a expressão dubiedade, sem o devido esclarecimento. O 117 

Representante da CONJUR declarou que a Resolução em tela se encontrava juridicamente correta, 118 

enfatizando que a não ratificação levaria a devolução dos recursos pelos conveniados, caso já os 119 

tivessem recebidos. Explicou que o termo dubiedade constava da nota do DPE/SPPE e não do Parecer 120 

da CONJUR, razão pela qual não teria nenhum esclarecimento adicional a prestar sobre o assunto. A 121 

Coordenadora-Geral do CODEFAT (CGCODEFAT), Sra. Suely Barrozo Lopes, esclareceu que o 122 

Regimento Interno do Conselho dispunha que a decisão ad referendum deveria ser ratificada na reunião 123 

seguinte, observando que caso isso não acontecesse ela perderia sua eficácia, podendo, inclusive, haver 124 

devolução dos recursos que porventura tivessem sido repassados aos conveniados. Observou que não 125 

havia no Regimento Interno nenhuma previsão de remeter ao GTFAT matéria aprovada pelo Presidente 126 

mediante decisão ad referendum. O Conselheiro da NCST ponderou que a Bancada dos Trabalhadores 127 

estava propondo submeter a presente Resolução à análise prévia do GTFAT. O Presidente ressaltou que 128 

conforme já registrado pela Coordenadora-Geral do CODEFAT, a Resolução em tela necessariamente 129 

deveria ser submetida à ratificação na presente reunião, em atendimento ao disposto no Regimento 130 

Interno do próprio Conselho. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da 131 

Silva Carvalho, ponderou que entendia que a presente Resolução havia sido aprovada visando 132 

aproveitar os recursos do final do exercício de 2017, sugerindo que fosse efetuada a apresentação do 133 

Item 7 no sentido de subsidiar a deliberação do assunto em tela. Atendendo a sugestão acima, o 134 

Presidente promoveu inversão da pauta, passando ao ITEM 7 - Tema: Relatório gerencial contendo 135 

informações sobre a execução do QUALIFICA BRASIL, pelo Departamento de Políticas de 136 

Empregabilidade – DPE/SPPE/MTb. O Diretor do DPE observou que o orçamento para o Programa 137 

Qualifica Brasil, em 2017, foi da ordem de R$58,59 milhões, tendo sido celebrado 43 convênios (39 138 

municípios e 4 estados), alcançando 19.702 trabalhadores; e 2 termos de execução descentralizada 139 

(UnB – qualificação à distancia, e UNIRIO – qualificação itinerante). Destacou as principais 140 

características do Termo celebrado com a Universidade de Brasília - UnB: i) Objetivo: 141 

desenvolvimento de projeto de pesquisa e extensão com a finalidade de ofertar cursos de qualificação à 142 

distância – Escola do Trabalhador; ii) Meta: 6 milhões de trabalhadores; iii) Vigência: 30 meses; e, iv) 143 

Valor: R$6,0 milhões. Prosseguindo, informou as principais características do Termo celebrado com a 144 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO: I) Objetivo: expandir a qualificação 145 

social e profissional nas áreas de difícil acesso por meios alternativos de qualificação social e 146 

profissional itinerante; II) Meta: 20 mil trabalhadores; III) Vigência: 19 meses; e, IV) Valor: R$12,0 147 
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milhões. Finalizando, o Diretor do DPE relatou que estava sendo distribuída aos Conselheiros a relação 148 

dos convênios celebrados em 2017. O Conselheiro Titular Representante da CNA, Sr. Roberto Lúcio 149 

Rocha Brant, questionou se todos os convênios haviam sido celebrados no período de 27 a 29 de 150 

dezembro, tendo o Diretor do DPE respondido afirmativamente. O Representante da CONJUR indagou 151 

se já haviam sido transferidos recursos para algum convênio no âmbito da Resolução em tela. O 152 

Presidente informou que os recursos foram apenas empenhados, não tendo sido efetuada nenhuma 153 

transferência de valores. O Assessor da SPPE esclareceu que o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 6.170, 154 

de 25 de julho de 2007, vedava a celebração de convênios com entidades privadas com menos de três 155 

anos de experiência referente à matéria objeto do convênio, conforme transcrito a seguir: Art. 2º É 156 

vedada a celebração de convênios e contratos de repasse: (...) IV - com entidades privadas sem fins 157 

lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à 158 

matéria objeto do convênio ou contrato de repasse; e (Incluído pelo Decreto nº 7.568, de 2011). 159 

Informou que solicitaria à Secretaria Executiva do CODEFAT o envio do Decreto nº 6.170/2007 aos 160 

Conselheiros, ponderando que não havia no referido normativo qualquer vedação para órgãos ou 161 

entidades da administração pública. Destacou que a presente Resolução apenas tornava explícito aquilo 162 

que já se encontrava disciplinado no Decreto em referência. A Conselheira Titular Representante da 163 

CONSIF, Sra. Angra Máxima Barbosa, também defendeu que o assunto fosse levado ao GTFAT para 164 

discussão técnica. O Conselheiro da UGT ponderou que a apreciação prévia do tema pelo GTFAT até 165 

valorizaria os seus técnicos. O Conselheiro Suplente Representante da CNC, Sr. Roberto Nogueira 166 

Ferreira, observou que a forma como foi conduzido o tema não lhe dava segurança para deliberar, 167 

registrando que seu voto seria contrário à ratificação da Resolução em tela, caso fosse colocada em 168 

votação na presente reunião. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 169 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado pela maioria dos Conselheiros, registrada a 170 

abstenção do Conselheiro da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, e os votos contrários dos 171 

Conselheiros da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, 172 

da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira e da CONSIF, Sra. Angra Máxima Barbosa. 173 

Complementarmente, em função dos questionamentos suscitados na presente reunião, o Presidente 174 

informou que quando houvesse uma revisão do Regimento Interno do CODEFAT seria contemplada a 175 

questão da análise pelo GTFAT das matérias objeto de decisão por ad referendum. Em seguida, passou 176 

ao ITEM 4 - Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT – 177 

TADE, realizados no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018. O Secretário-Executivo do 178 

CODEFAT relatou que no período em referência foram celebrados 6 (seis) Termos Aditivos (TA) no 179 

montante de R$743,1 milhões, distribuídos na forma a seguir: i) BNDES - PRONAF Investimento: 180 
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R$300,0 milhões; ii) BNDES - PRONAF Investimento: R$200,0 milhões; iii) BNDES – FAT 181 

Fomentar – Micro e Pequena Empresa: R$133,2 milhões; iv) BB – FAT Taxista: R$90,0 milhões; v) 182 

FINEP – FAT Inovacred – Micro e Pequena Empresa: R$16,6 milhões; e, vi) FINEP – FAT Inovacred 183 

– Média e Grande Empresa: R$3,3 milhões. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em 184 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, passou 185 

ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 5 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras 186 

do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco 187 

do Brasil/BB-DTVM. Representante da BB-DTVM, Sr. André Bruno Soares, apresentou o cenário 188 

econômico internacional, o qual apresentava crescimento global forte, robusto e constante. Relatou que 189 

a aceleração dos salários e da inflação seguiria modesta, com normalização monetária bastante lenta e 190 

juros básicos ultra baixos. Passando ao cenário doméstico, declarou que a retomada do Produto Interno 191 

Bruto (PIB), em 2018, frustraria as projeções mais otimistas, pois se desenhava um cenário de consumo 192 

satisfatório, mas com nível de investimentos aquém do desejado, acrescentando que o ano de 2019 193 

seria marcado pela expansão econômica, com demanda e PIB acima do consenso. Ponderou que o real 194 

deveria mostrar apreciação moderada em 2018, observando que o quadro inflacionário permaneceria 195 

bastante confortável. Finalizando, apresentou as projeções para 2018 dos principais índices 196 

econômicos, destacando os seguintes: i) PIB: 2,2%; ii) Inflação: 3,7%; e, iii) SELIC: 6,5%. Na 197 

sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, iniciou a apresentação sobre o 198 

BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 31 de janeiro de 2018, fechou com 199 

patrimônio líquido de R$41,17 bilhões. Informou que a composição atual da carteira do Fundo 200 

apresentava a seguinte distribuição: i) IMA-B: 36,74%; ii) IRF-M1: 19,92%; iii) IRF-M: 22,37%; e, iv) 201 

OPCOM: 20,97%. Finalizando, apresentou um comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado, 202 

com outros índices, considerando os últimos doze meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: 203 

i) IMA-B: 14,42%; ii) IRF-M: 14,30%; iii) BB Extramercado FAT: 12,40%; iv) IRF-M1: 10,52%; v) 204 

SELIC: 9,55%; vi) CDI: 9,54%; e, vii) IPCA: 2,91%. O Presidente agradeceu a exposição e, em 205 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNC indagou como se dava a 206 

composição do IMA-b. O Representante da BB-DTVM, explicou que o IMA-b era composto pelas 207 

Notas do Tesouro Nacional (NTN-b) indexado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 208 

(IPCA). Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 6 - Tema: Situação das prestações de contas de 209 

convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria 210 

de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb. O Coordenador-Geral - Substituto de 211 

Prestação de Contas (CGPC), Sr. Alexsander Parrine, informou o passivo de processos de prestações de 212 

contas não analisados ao final de cada um dos exercícios a seguir: i) 2014: 1.149 processos; ii) 2015: 213 
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983 processos; iii) 2016: 879 processos; e, iv) 2017: 706 processos. Relatou que ao final da primeira 214 

quinzena de fevereiro de 2018 havia um passivo de 701 processos não analisados. Declarou que o valor 215 

total do passivo de processos em janeiro de 2014 era de R$2,62 bilhões, o qual totalizava em fevereiro 216 

de 2018 o valor de R$1,90 bilhão, resultado da análise de processos no montante de R$719,88 milhões, 217 

assim distribuídos por exercício: I) 2014: R$90,43 milhões; II) 2015: R$173,97 milhões; III) 2016: 218 

R$210,76 milhões; IV) 2017: R$241,06 milhões; e, V) 2018: R$3,65 milhões. Finalizando, ressaltou 219 

que a análise de processos no montante de R$719,88 milhões, ocorrida no período de 2014 até 2018, 220 

apresentava a seguinte distribuição: i) reprovados processos no montante de R$515,87 milhões; e, ii) 221 

aprovados processos no montante de R$204,00 milhões. O Presidente registrou que durante reunião 222 

realizada no Tribunal de Contas da União (TCU) havia sido entregue àquele Tribunal uma lista dos 223 

fiscais dos convênios, enfatizando que houve um grande crescimento no número de processos de 224 

prestações de contas analisados pela CGPC. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 225 

Conselheiro da CNC observou que cerca de 70% dos processos de prestação de contas estavam na 226 

situação de reprovado, indagando se havia uma lista de convenentes impedidos com contas reprovadas. 227 

O Presidente informou que os convenentes com contas reprovadas eram inclusos no Cadastro 228 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e no Sistema Integrado de 229 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), ficando assim impedidos de celebrar novos 230 

convênios com a administração pública, não havendo lista de convenentes impedidos no MTb. O 231 

Coordenador-Geral da CGPC – Substituto complementou, explicando que no caso da reprovação de 232 

contas, o convenente era acionado a fim de apresentar documentação para esclarecimentos ou, se fosse 233 

o caso, promover a devolução dos recursos. O Conselheiro da NCST sugeriu a inclusão de uma coluna 234 

informando a situação seguinte à reprovação, ou seja, se estaria em Tomada de Contas Especial (TCE) 235 

ou em outra situação. O Coordenador-Geral da CGPC – Substituto informou que foi apresentado ao 236 

TCU, em agosto, a situação das prestações de contas, tendo aquele Tribunal, dado o avanço da SPPE na 237 

análise das contas, liberando o MTb para celebrar novos convênios de qualificação profissional. O 238 

Conselheiro da CNTur destacou que cerca de 1/3 do passivo de prestação de contas já havia sido 239 

resolvido, o que demonstrava o sucesso da gestão atual na análise das contas. Prosseguindo, o 240 

Presidente passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 8 - Entrega dos seguintes 241 

documentos: 8.1 – Resumo das discussões da 142ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 242 

30 de janeiro de 2018; 8.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 6º Bimestre/2017; 8.3 - 243 

Periódico INFORME PROGER – dados até dezembro de 2017; 8.4 - Informativo da Secretaria 244 

de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de 245 

convênios com recursos do FAT; e, 8.5 –Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente 246 



 9 

informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital distribuída a cada 247 

Conselheiro no início dos trabalhos, à exceção do subitem 8.2, que seria enviado aos Conselheiros 248 

posteriormente, haja vista que a CGFAT havia informado que não seria possível concluir o Boletim até 249 

a data da presente reunião do CODEFAT. O Conselheiro da NCST solicitou informações sobre o 250 

pagamento do seguro-desemprego ao trabalhador resgatado de condição análoga a de escravo, no 251 

exercício de 2017, contemplando a quantidade de trabalhadores resgatados e o valor pago a esses 252 

trabalhadores por Unidade da Federação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada 253 

a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, 254 

Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, 255 

após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 256 

 
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 
 
PLÍNIO EMANUEL DE OLIVEIRA ARAÚJO   ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
 
ADRIANO PEREIRA DE PAULA     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do MF 
 
LIZANE SOARES FERREIRA     ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MAPA 
 
HÉBRIDA VERARDO MOREIRA FAM    ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MDIC 
 
LEONARDO BOTELHO FERREIRA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do BNDES 
 
IGOR PARENTE PINTO      ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do MP 
 
SÉRGIO LUIZ LEITE      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical 
 
GERALDO RAMTHUN      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da NCST 
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Continuação da Ata da 146ª Reunião Ordinária do CODEFAT 

 
 
ANTÔNIO RENAN ARRAIS     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CTB 
 
ANGRA MÁXIMA BARBOSA     ___________________________ 
Conselheira Titular Representante da CONSIF 
 
ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNA 
 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO   ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNTur 
 
CAIO MARIO ALVARES      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNT 
 
ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNC 


