
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 24 de abril de 2018. 

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

PARTICIPANTES: Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT; Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Isabel Terra 
Siebra de Sousa, Conselheira Titular Representante do MDIC; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, 
Conselheiro Titular Representante do MP; Gustavo Alves Tillmann, Conselheiro Suplente 
Representante do MF; Luiz Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; 
Quintino Marques Severo, Conselheiro Titular Representante da CUT; Geraldo Ramthun, Conselheiro 
Titular Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; 
Angra Máxima Barbosa, Conselheira Titular Representante da CONSIF; 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; e, 
Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, Conselheiro Suplente Representante da CNI. 

 

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

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

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

Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – 4 

ABERTURA: O Vice-Presidente cumprimentou os presentes, registrando a primeira participação da 5 

Conselheira Titular Representante do MDIC, Sra. Isabel Terra Siebra de Sousa. Em seguida, passou a 6 

palavra ao Secretário-Executivo do CODEFAT para esclarecimentos iniciais. O Secretário-Executivo 7 

do CODEFAT, Sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, informou que os Conselheiros da Força Sindical 8 

e da CNA, via mensagens eletrônicas, haviam justificado suas ausências na reunião em tela devido a 9 

outras agendas nessa mesma data. Registrou que o Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 10 

Representante do MTb, Sr. Leonardo Jose Arantes, estava retornando de viagem, acrescentando que, 11 

caso fosse possível, o Presidente participaria da reunião no período vespertino. Em seguida, o Vice-12 

Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 146ª Reunião 13 

Ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2018, indagando se havia alguma manifestação. O 14 

Conselheiro Suplente Representante da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, observou que constava da 15 

ata em referência o voto contrário de sua entidade à aprovação dos itens 2 e 3, solicitando a inclusão do 16 

seu nome nos referidos votos. O Conselheiro Titular Representante da CTB, Sr. Antônio Renan Arrais, 17 
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solicitou que o termo lista negra, constante à linha 229, fosse substituído por outro menos depreciativo. 18 

A Coordenadora-Geral do Conselho Deliberativo do FAT (CGCODEFAT/DGB/SPPE/MTb), Sra. 19 

Suely Barrozo Lopes, informou que a solicitação do Conselheiro da CNC já havia sido atendida, 20 

sugerindo, quanto ao termo lista negra, sua substituição por lista de impedimento de convenentes, 21 

tendo a sugestão sido acatada por todos. O Vice-Presidente indagou se havia mais alguma 22 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com 23 

as alterações solicitadas pelos Conselheiros da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, e da CTB, Sr. 24 

Antônio Renan Arrais. Na sequência, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: 25 

ITEM 2 – Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT – TADE, 26 

realizados no período de março a abril de 2018. O Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que 27 

no período em referência foram celebrados, pelo Banco do Brasil, 4 (quatro) Termos Aditivos no 28 

montante de R$529,0 milhões, assim distribuídos: i) PROGER Exportação: R$13,0 milhões; ii) FAT 29 

Taxista: R$30,0 milhões; iii) PROGER Urbano - Investimento: R$86,0 milhões; e, iv) PROGER 30 

Urbano – Capital de Giro: R$400,0 milhões. O Vice-Presidente indagou se havia alguma manifestação, 31 

em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, 32 

passou ao ITEM 3 - Minuta de Projeto de Lei que altera dispositivos da Lei nº 9.872, de 23 de 33 

novembro de 1999, que cria o Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – 34 

FUNPROGER. A Coordenadora de Empreendedorismo (COEMP/CGER/DER/SPPE/MTb), Sra. 35 

Lucilene Estevam Santana, relatou que o FUNPROGER foi criado pela Lei nº 9.872, de 23 de 36 

novembro de 1999, visando possibilitar a distribuição do risco do empréstimo entre o agente financeiro, 37 

o beneficiário e um fundo de aval, de modo a atenuar as dificuldades para os empreendedores de 38 

pequeno porte acessarem as linhas de crédito do Programa de Geração de Emprego e Renda 39 

(PROGER). Relatou que a Lei nº 11.110, de 24 de abril de 2005, permitiu que o Fundo garantisse parte 40 

do risco das operações realizadas no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 41 

Orientado (PNMPO), tendo sido regulamentada pela Resolução nº 409, de 28 de outubro de 2004, e 42 

suas alterações, que assim dispunha: i) garantia de até 80% do valor do financiamento; ii) cobertura 43 

máxima limitada a 40% do teto da linha PROGER Urbano Investimento; iii) alavancagem de até onze 44 

vezes o seu Patrimônio; e, iv) tolerância de inadimplência limitada a 7% dos financiamentos. 45 

Apresentou breve panorama da operacionalização do FUNPROGER: I) contingências normativas - 46 

limite de alavancagem e/ou índice máximo de inadimplência – levaram a uma redução de contratações 47 

de financiamentos com garantia do FUNPROGER, em virtude do baixo volume de créditos 48 

recuperados; II) regra de recuperação de crédito fora da esteira de cobrança das instituições, 49 

dificultando a recuperação, o que inviabilizava a realização da garantia, ou seja, pagamento de honra; 50 
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III) alegação pelos agentes operadores do Fundo de que tal fato torna o fundo menos atraente; IV) 51 

impossibilidade de conceder abatimento em operações garantidas pelo FUNPROGER; e, V) operações 52 

contratadas com aval de outros fundos garantidores permitia que o recebimento de créditos 53 

inadimplidos fosse viabilizado com a utilização de alternativas que facilitavam a negociação para o 54 

devedor, conforme política de recuperação própria de cada instituição. Declarou que o Ministério da 55 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) instaram 56 

o CODEFAT a estabelecer um plano de ação para promover modificações no Fundo, de forma a 57 

reativar a sua operacionalização, o que levou à criação do Grupo de Trabalho Especial (GTE), 58 

instituído pela Resolução nº 795, de 2 de agosto de 2017, com o objetivo de elaborar estudo para 59 

saneamento do FUNPROGER. Relatou que, como resultado dos trabalhos do Grupo, foi elaborada a 60 

presente minuta de proposta de Projeto de Lei, visando alterações no marco regulatório do Fundo para: 61 

i) permitir a concessão de aval de carteira de operações de crédito, além da concessão do aval de 62 

operações; ii) ampliar as linhas de crédito que poderiam contar com aval do FUNPROGER, além das 63 

linhas lastreadas com recursos do FAT, à critério do CODEFAT; iii) alterar a taxa de remuneração das 64 

disponibilidades do Fundo, que passaria da volátil taxa de aplicações no Fundo BB Extramercado FAT, 65 

para ser remunerada pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial 66 

de Liquidação e de Custódia – SELIC; iv) possibilitar a recuperação de créditos honrados pelo Fundo, 67 

com a utilização de metodologia de abatimento negocial; e, v) autorizar o CODEFAT a estabelecer 68 

disposições para dissolução do FUNPROGER, com patrimônio do Fundo a ser revertido para o FAT. O 69 

Vice-Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante do MP, Sr. 70 

Sérgio Ricardo Calderini Rosa, avaliou que a minuta de PL ainda necessitaria de alguns ajustes, tais 71 

como: i) remuneração das disponibilidades financeiras pela SELIC – substituir por outra taxa, talvez 72 

IMA-B; ii) abatimento negocial – promover sua regulamentação por Decreto; iii) dissolução do Fundo 73 

– necessidade de análise jurídica visando verificar se o CODEFAT teria competência para tal medida; 74 

e, iv) gestão do Fundo – observou que todos os fundos públicos eram geridos por Instituições 75 

Financeiras Oficiais Federais - IFOF, destacando que se assim não fosse, demandaria licitação. O 76 

Conselheiro da CNC concordou com as observações do Conselheiro do MP, manifestando receio 77 

quanto à garantia de carteiras, que demandaria uma definição mais clara, talvez por lei. Questionou, 78 

quanto ao artigo 1º, qual a definição de média empresa. A Coordenadora da COEMP esclareceu que se 79 

adotava, para definir média empresa, o limite de faturamento de até R$10,0 milhões. O Conselheiro da 80 

CNC sugeriu que fosse excluído o termo micro, pequena e média empresa, devendo colocar o limite de 81 

faturamento. Considerou desnecessário o artigo 2º-B, que tratava da dissolução do FUNPROGER. O 82 

Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, parabenizou o Grupo de 83 
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Trabalho Especial (GTE) pelo esforço empreendido até chegar a essa proposta de minuta de PL para 84 

discussão no CODEFAT. Ressaltou que seria importante o Conselho dar celeridade na autorização para 85 

o encaminhamento da minuta de PL à Casa Civil, para posterior envio ao Congresso Nacional. 86 

Ponderou que já deveria ser indicado o gestor do FUNPROGER, que poderia ser o próprio Banco do 87 

Brasil, haja vista a experiência acumulada na gestão do Fundo. O Conselheiro Suplente Representante 88 

da CNI, Sr. Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, declarou que se sentiria mais seguro para 89 

deliberar sobre o assunto se já houvesse manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério 90 

(CONJUR/MTb). O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que 91 

a Nota Técnica Conjunta nº 01/2018/CGER-CGFAT/MTb, de 22.03.2018, sugeria o encaminhamento 92 

da minuta de PL à apreciação do CODEFAT e o seu envio à CONJUR/MTb para análise e 93 

manifestação, indagando se já havia posicionamento jurídico sobre o assunto. O Conselheiro Suplente 94 

Representante do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, destacou que estava em dúvida sobre qual seria o 95 

papel do Conselho nesse processo, observando que a minuta de PL ainda passaria por outras instâncias, 96 

podendo acontecer de votar favorável na condição de Conselheiro e a instituição MF ter entendimento 97 

contrário, o que poderia lhe causar constrangimento. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, 98 

Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, observou que caberia ao CODEFAT apreciar o mérito da minuta 99 

de PL e aprovar o seu encaminhamento à Casa Civil. O Conselheiro do MP arrazoou que não 100 

acreditava que essa fosse a melhor redação, acrescentando que deveria ser aprimorada a presente 101 

proposta de PL. A Conselheira Titular Representante do MAPA, Sra. Lizane Soares Ferreira, enfatizou 102 

que deveriam avançar no tema, encaminhar à CONJUR/MTb, e após retornar ao Conselho. O Vice-103 

Presidente esclareceu que o objetivo de submeter o assunto ao CODEFAT havia sido no sentido de 104 

empoderar o Conselho, observando que o MTb poderia ter encaminhado a minuta de PL sem passar 105 

pela apreciação do Colegiado. Destacou que a minuta de PL seria obrigatoriamente encaminhada à 106 

CONJUR/MTb para manifestação, e posterior envio ao Ministro do Trabalho, que era a instância 107 

competente para encaminhar a referida minuta à Casa Civil. Ponderou que o TCU havia determinado 108 

ao CODEFAT que informasse as medidas adotadas no sentido de revitalizar o FUNPROGER, 109 

acrescentando que o Fundo se encontrava praticamente inoperante desde 2012. Explicou que a 110 

possibilidade de dissolução do FUNPROGER, pelo CODEFAT, visava resguardar que o Governo, 111 

sozinho, sem consulta ao Conselho, pudesse vir a extinguir o Fundo. Ressaltou que considerava um 112 

dever do Conselho e do Governo promover a reativação do FUNPROGER, dada sua importância para 113 

propiciar às micro e pequenas empresas o acesso ao crédito. O Conselheiro do MP sugeriu que se 114 

aguardasse mais um mês para aprimorar a minuta de PL, quando já teriam manifestação da 115 

CONJUR/MTb. O Conselheiro da CNI concordou que seria melhor aguardar a manifestação da 116 
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CONJUR/MTb, enfatizando que isso não implicaria prejuízo algum à proposta. O Conselheiro da CNC 117 

também defendeu que se aguardasse o parecer jurídico para prosseguimento da matéria. O Vice-118 

Presidente ponderou que os Conselheiros não poderiam ficar omissos, sendo necessário tomar alguma 119 

ação no sentido de buscar revitalizar o FUNPROGER. O Conselheiro do MF informou que 120 

encaminharia o assunto à área jurídica do MF para posicionamento. O Assessor da SPPE, Sr. Manoel 121 

Eugênio Guimarães de Oliveira, observou que não caberia, nessa matéria, discutir o que o CODEFAT 122 

poderia ou não fazer, ressaltando que a minuta de PL em apreciação dotava o Conselho de novas 123 

competências, cujos aspectos jurídicos seriam analisados pela CONJUR/MTb. A Coordenadora-Geral 124 

do CODEFAT ponderou que a análise do Conselho deveria se restringir ao mérito da minuta de PL, 125 

não havendo necessidade de debater questões de ordem jurídica, as quais seriam objeto de 126 

manifestação da CONJUR/MTb, sendo peça obrigatória para seu encaminhamento à Casa Civil pelo 127 

Ministro do Trabalho. Diante dos questionamentos apresentados e dúvidas quanto à segurança jurídica 128 

da proposta, o Vice-Presidente declarou a retirada desse Item da pauta da presente reunião, o qual 129 

retornaria ao GTFAT a fim de receber contribuições para seu aprimoramento, registrando que o tema 130 

retornaria posteriormente ao CODEFAT para deliberação. Na sequência, passou ao ITEM 4 - 131 

Proposta de Resolução que altera a de nº 511, de 18 de outubro de 2006, que dispõe sobre a 132 

utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT no âmbito do Programa 133 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. A Coordenadora da COEMP destacou 134 

que as atividades de microcrédito eram serviços de intermediação financeira direcionados para 135 

empreendimentos menos estruturados, com o objetivo de facilitar-lhes o acesso ao crédito, viabilizando 136 

assim a construção ou o fortalecimento de suas atividades econômicas. Declarou que o 137 

empreendedorismo atacava os problemas do desemprego, subemprego ou ocupação precária, além de 138 

fortalecer a inserção econômica dos cidadãos que tinham alguma potencialidade empreendedora, sendo 139 

um importante mecanismo de combate à pobreza e à exclusão social, buscando a sustentabilidade de 140 

grupos e setores fragilizados. Prosseguindo, relatou que como estratégia de expansão do PNMPO, foi 141 

editada a Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018, que modernizou a legislação e simplificou processos 142 

operacionais do Programa, trazendo as seguintes alterações: i) atribuiu ao MTb a prerrogativa de 143 

habilitar somente as instituições não reguladas pelo Banco Central do Brasil - BACEN; ii) possibilitou 144 

a utilização de instrumentos do tipo pré-pago entre os serviços que poderiam ser prestados pelas 145 

entidades autorizadas a operar no PNMPO, como estratégia de bancarização da população de baixa 146 

renda que ainda não possuía acesso a serviços financeiros; iii) ampliou o escopo das competências do 147 

MTb, a fim de melhorar a avaliação do PNMPO e o monitoramento das entidades operadoras; iv) 148 

instituiu o Conselho Consultivo do PNMPO, no âmbito do Governo Federal, em substituição ao 149 
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Comitê Interministerial, ampliando sua composição; v) criou o Fórum Nacional de Microcrédito, com 150 

vistas ao contínuo aperfeiçoamento da política de microcrédito, a partir do diálogo com as entidades 151 

operadoras do programa; vi) atualizou os limites de renda ou receita bruta anual para enquadramento 152 

das pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividade produtiva, para até R$200,0 mil; e, vii) 153 

incluiu a possibilidade de utilização de outras formas de orientação, além da orientação presencial, após 154 

a primeira visita, reduzindo o custo das operações de crédito e possibilitando a concentração da 155 

orientação presencial na população de mais baixa renda. Em seguida, ponderou que além dos fatores já 156 

expostos, propunha-se a atualização dos limites financiáveis para até R$20,0 mil, utilizando-se como 157 

referência a ampliação do público alvo do Programa e os parâmetros do IPCA. Finalizando, a 158 

Coordenadora da COEMP esclareceu que a presente proposta de Resolução visava adequar o PNMPO 159 

aos ditames legais, bem como facilitar o manuseio e o entendimento dos normativos no processo de 160 

análise de planos de trabalho, acompanhamento de desempenho das linhas de crédito e atendimento a 161 

frequentes demandas de informações e orientações. O Vice-Presidente abriu as inscrições para 162 

manifestação. O Conselheiro da CNC ponderou que considerava a taxa de 4% um pouco elevada. A 163 

Coordenadora da COEMP esclareceu que 4% era a taxa máxima estabelecida pelo Conselho Monetário 164 

Nacional (CMN), acrescentando que a taxa média girava em torno de 2,6%. O Vice-Presidente indagou 165 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado 166 

por unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que aprova a 167 

Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2018 – 168 

PDE/2018. O Coordenador-Geral de Recursos do FAT (CGFAT/SOAD/SE/MTb), Sr. Adriano 169 

Rezende Soares, apresentou a avaliação financeira do FAT, declarando que o Fundo fechou o exercício 170 

de 2017 com resultado nominal superavitário de R$1,32 bilhão, decorrente de receitas no montante de 171 

R$73,46 bilhões e obrigações (despesas + empréstimos ao BNDES) no montante de R$72,14 bilhões. 172 

Destacou, no âmbito das receitas, aporte de R$14,03 bilhões de reais do Tesouro Nacional, e das 173 

despesas, dispêndio de R$38,46 bilhões com o benefício do seguro-desemprego, e de R$16,44 bilhões 174 

com o benefício do abono salarial. Observou que o FAT deixou de arrecadar o montante de R$30,99 175 

bilhões, sendo R$17,87 bilhões decorrente da Desvinculação de Receitas da União (DRU) e R$13,11 176 

bilhões de desonerações tributárias, ambas com impacto na arrecadação do PIS/PASEP, principal fonte 177 

de recursos do FAT. Informou que o Fundo fechou o exercício de 2017 com patrimônio de R$293,1 178 

bilhões, assim distribuído: i) Empréstimos ao BNDES: R$238,9 bilhões; ii) FAT Extramercado: 179 

R$37,5 bilhões; e, iii) Depósitos Especiais: R$16,7 bilhões. Registrou que as projeções apontavam que 180 

o exercício de 2018 fecharia com resultado nominal deficitário da ordem de R$10,14 bilhões (Receitas 181 

de R$65,26 bilhões e Obrigações de R$75,40 bilhões), acrescentando que não havia previsão de 182 
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excedente à Reserva Mínima de Liquidez (RML). Na sequência, a Coordenadora da COEMP destacou 183 

que as principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estavam estruturadas em torno de 184 

dois programas: Programa do Seguro-Desemprego (PSD) e Programa de Geração de Emprego e Renda 185 

(PROGER), esse último tendo como objetivo o incremento da política pública de combate ao 186 

desemprego, mediante a utilização de recursos dos depósitos especiais do FAT. Observou que a 187 

Resolução nº 439, de 2 de junho de 2005, dispunha sobre a alocação de recursos do FAT, em depósitos 188 

especiais remunerados, estabelecendo que a alocação seria movimentada e controlada por programas e 189 

por linhas de créditos especiais. Explicou que a Resolução nº 440, de 2 de junho de 2005, dispunha 190 

sobre o processo de elaboração, apresentação e aprovação da Programação Anual da Aplicação dos 191 

Depósitos Especiais do FAT (PDE), acrescentando que por proposta do MTB, a PDE para cada 192 

exercício deveria ser submetida à aprovação do Conselho. Arrazoou que a PDE aprovada pelo 193 

CODEFAT se constituía em autorização para o Ministério proceder à aplicação de recursos do FAT no 194 

exercício, podendo o Conselho, no decorrer do exercício, revisar a PDE no sentido de promover 195 

inclusão/exclusão de programas e/ou linhas de crédito especiais, bem como acréscimo/redução de 196 

recursos. Declarou que foi aprovada para a PDE/2017 o montante de R$3,00 bilhões, tendo sido 197 

celebrados Termos Aditivos no total de R$1,98 bilhão, dos quais foram desembolsados R$1,63 bilhão. 198 

Prosseguindo, apresentou as premissas para a PDE/2018: i) demandas por novas alocações no montante 199 

de R$4,6 bilhões; ii) expectativa de crescimento da economia, fato que poderia impactar maior 200 

demanda por crédito nos empreendimentos de menor porte; iii) bom desempenho da linha PROGER 201 

Urbano Capital de Giro em relação à carteira com recursos de outras fontes, com prazos e taxas mais 202 

favoráveis, dessa linha de crédito; iv) redução na demanda por novos recursos, no âmbito da linha FAT 203 

Taxista, em consequência da crise gerada pela concorrência dos serviços por aplicativos mobile; e, v) 204 

projeções para o FAT PNMPO baseadas nas perspectivas de ampliação da execução do Programa, 205 

capitaneada pelas alterações no marco regulatório do PNMPO. Declarou que em função da importância 206 

das aplicações do FAT em depósitos especiais na geração/manutenção de postos de trabalho, o 207 

Ministério estava propondo aplicações de novos recursos do FAT na PDE/2018 até o limite de R$2,51 208 

bilhões (55% das demandas), o que ocorreria por meio de novas aplicações, quando houvesse 209 

disponibilidade acima da Reserva Mínima de Liquidez, ou mediante remanejamento de depósitos 210 

especiais do Fundo (saldo de linhas inativas). Esclareceu que a proposta inicial de PDE foi de R$2,31 211 

bilhões, a qual foi acrescida em R$200,0 milhões por solicitação do GTFAT, para aplicação no 212 

PRONAF Investimento. Ponderou que no segundo semestre poderia ser efetuada uma reavaliação da 213 

PDE, momento em que se teria condições de obter melhores projeções do fluxo financeiro do FAT, a 214 

fim de verificar se haveria, ou não, necessidade de se promover ajustes na PDE. Finalizando, a 215 
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Coordenadora da COEMP apresentou a distribuição de novos recursos para a PDE/2018, no montante 216 

de R$2,51 bilhões, conforme a seguir: I) FAT Fomentar - MPE: R$400,0 milhões; II) FAT – PNMPO: 217 

R$700,0 milhões; III) FAT Inovacred - MPE: R$50,0 milhões; IV) FAT Inovacred - MGE: R$10,0 218 

milhões; V) PROGER Urbano - Investimento: R$300,0 milhões; VI) PROGER Urbano - Capital de 219 

Giro: R$400,0 milhões; VII) PROGER Urbano -Exportação: R$15,0 milhões; VIII) PRONAF 220 

Investimento: R$600,0 milhões; e, IX) FAT Taxista: R$35,0 milhões. O Vice-Presidente abriu as 221 

inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNTur observou que a curva do seguro-desemprego 222 

apresentava crescimento, o que indicava uma sinalização negativa para a economia. O Conselheiro da 223 

CNI declarou que não concordava em retirar recursos do PNMPO para o PRONAF. A Coordenadora 224 

da COEMP observou que não houve redução de recursos de nenhum programa/linha de crédito, 225 

esclarecendo que os R$200,0 milhões adicionais para o PRONAF seriam provenientes de acréscimo de 226 

novos recursos para a PDE. O Conselheiro da NCST questionou a redução da contribuição sindical nas 227 

projeções para 2019 até 2021, solicitando que fosse informado quanto já havia sido arrecadado de 228 

contribuição sindical para os sindicatos e quanto para o FAT. O Coordenador-Geral da CGFAT 229 

ponderou que o Ministério foi conservador nas projeções da contribuição sindical devido as incertezas 230 

de como ficaria essa questão após a reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional. O Vice-231 

Presidente, após consultar o Conselheiro da NCST, registrou que a solicitação relativa ao valor da 232 

arrecadação da contribuição sindical seria da Bancada dos Trabalhadores. O Conselheiro da CUT 233 

manifestou que considerava preocupante a estimativa de se utilizar R$3,1 bilhões de recursos do 234 

patrimônio do FAT para cobrir eventual déficit do Fundo em 2018, destacando que o Governo retiraria 235 

R$19,6 bilhões mediante DRU. Considerou indispensável a aprovação da PDE, destacando que se 236 

tratava de uma política ativa do Conselho. Indagou como estava o andamento da linha PROGER 237 

Urbano - Capital de Giro. A Coordenadora da COEMP informou que a linha estava rodando bem, 238 

destacando que não poderiam garantir que os recursos propostos na presente PDE seriam suficientes 239 

para atender a linha em 2018. O Conselheiro do MP ponderou que, não obstante a importância da PDE, 240 

dado as incertezas do recebimento de outras fontes orçamentárias, considerava prudente conservar os 241 

recursos em disponibilidades, não vendo espaço, nesse momento, para aprovar a presente proposta de 242 

PDE. O Vice-Presidente declarou que a PDE era apenas autorizativa. Solicitou que da próxima vez que 243 

fosse apresentado quadro de receitas e despesas, a linha “outras receitas” fosse aberta a fim de mostrar 244 

quais seriam essas receitas, visando facilitar o entendimento dos valores. O Conselheiro do MF deixou 245 

consignado o voto contrário ao presente item, ressaltando que entendia que a proposta de PDE/2018, 246 

que previa a possibilidade de destinação de novos recursos do FAT para linhas de crédito, não seria 247 

compatível com os esforços em curso para dotar o Fundo de liquidez e capacidade para atender suas 248 
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despesas obrigatórias, o que inclusive envolveria tratativas para a devolução de recursos do BNDES ao 249 

FAT e ao Tesouro Nacional. O Vice-Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 250 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado pela maioria, registrando a abstenção do 251 

Conselheiro da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, e os votos contrários do Conselheiro do MF, Sr. 252 

Gustavo Alves Tillmann, e do Conselheiro do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa. O Conselheiro 253 

da CNI solicitou um aparte para informar que precisaria se ausentar a fim de cumprir outra agenda, 254 

deixando registrado voto favorável à aprovação dos Itens 6 a 8 da pauta. Prosseguindo, o Vice-255 

Presidente informou a inversão de pauta, passando ao ITEM 9 - Tema: Aplicação das 256 

disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo, BB-257 

EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, Sr. André 258 

Bruno Soares, apresentou o cenário econômico internacional, ressaltando que um ciclo econômico 259 

global virtuoso vinha determinando os mercados, cuja sobrevivência dependeria da extensão do 260 

protecionismo, causando elevada incerteza no curto prazo. Passando ao cenário doméstico, declarou 261 

que os dados de atividade econômica vinham favorecendo panorama base de retomada aquém do 262 

consenso, porém com fundamentos/indicadores alternativos sinalizando retomada gradual da economia. 263 

Observou que a recuperação econômica mais lenta contribuiu para a queda dos juros e da inflação, 264 

acrescentando que os índices apontavam câmbio mais depreciado em 2018 e valorizado em 2019, com 265 

taxa SELIC subindo moderadamente em 2019. Finalizando, apresentou as projeções para 2018 dos 266 

principais índices econômicos, destacando os seguintes: i) PIB: 1,8%; ii) Inflação IPCA: 3,6%; iii) 267 

Inflação IGP-M: 4,4%, e, iv) SELIC: 6,25%. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César 268 

Roberto Molinari, iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o 269 

Fundo, em 29.03.2018, fechou com patrimônio líquido de R$36,03 bilhões. Informou que a 270 

composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 41,42%; II) IRF-271 

M1: 30,87%; III) IRF-M: 18,13%; e, IV) OPCOM: 9,58%. Finalizando, apresentou um comparativo da 272 

rentabilidade do FAT Extramercado, com outros índices, considerando os últimos doze meses, 273 

conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 13,09%; ii) IMA-B: 10,88%; iii) BB 274 

Extramercado FAT: 10,49%; iv) IRF-M1: 9,58%; v) SELIC: 8,65%; vi) CDI: 8,63%; e, vii) IPCA: 275 

2,74%. O Vice-Presidente agradeceu a BB-DTVM pela apresentação do tema e, em seguida, informou 276 

nova inversão de pauta, passando ao ITEM 7 - Proposta de Resolução que altera a de nº 780, de 14 277 

de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes básicas para a Padronização da Rede de 278 

Atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE. A Economista do Departamento de 279 

Emprego e Renda (DER/SPPE/MTb), Sra. Jociany Monteiro Luz, esclareceu que a presente proposta 280 

de alteração visava aprovar a Cartilha de Atendimento para os Trabalhadores Jovens no SINE, 281 



 10

elaborada mediante cooperação técnica entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 282 

Ministério do Trabalho (MTb). Declarou que a Cartilha era voltada para os atendentes da Rede SINE, e 283 

tinha por objetivo auxiliar o atendimento prestado ao trabalhador jovem no SINE, dada a importância 284 

do tema para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Em seguida, apresentou a versão final 285 

da Cartilha, contemplando as contribuições do GTFAT, destacando os principais temas abordados: i) o 286 

jovem no mercado de trabalho brasileiro; ii) o perfil do público jovem atendido; iii) intermediação de 287 

mão de obra do jovem por meio do SINE; iv) orientação profissional; v) Programa Nacional de Acesso 288 

ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; vi) elevação de escolaridade; e, vii) outras políticas para 289 

inclusão do jovem no mercado de trabalho. O Vice-Presidente indagou se havia alguma manifestação, 290 

em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O Vice-Presidente 291 

inquiriu se havia exemplares da Cartilha para distribuição aos Conselheiros. A Assessora Técnica do 292 

DER, Sra. Sinara Neves Ferreira, informou que como a Cartilha havia acabado de ser aprovada, seria 293 

encaminhada a gráfica para produção, observando que ficaria disponível no Portal do FAT. Em 294 

seguida, o Vice-Presidente passou ao ITEM 8 - Proposta de Resolução que altera a de nº 758, de 9 295 

de março de 2016, e aprova o Termo de Referência de que trata o seu art. 29. A Assessora Técnica 296 

do DER esclareceu que o Termo de Referência era composto dos seguintes tópicos: I) Apresentação: 297 

contextualiza o SINE no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, com destaque para 298 

a integração das suas principais ações; II) Concepção: faz breve comentário sobre configuração básica 299 

de um Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda, destacando as três principais ações e a 300 

importância de sua integração; seus objetivos em consonância com a Organização Internacional do 301 

Trabalho - OIT; e traz comentário sobre o Emprega Brasil, abordando seu papel como base operacional 302 

suportada por meios eletrônicos; funcionalidades e novas tecnologias; III) Princípios: descreve os 303 

princípios que regem as ações do SINE; IV) Público Prioritário: ressalta que as ações do SINE são de 304 

caráter universal, tendo como público prioritário os trabalhadores habilitados ao seguro-desemprego; 305 

sem prejuízo de iniciativas dirigidas a públicos específicos; V) Recursos Financeiros: destaca que as 306 

ações do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda serão custeadas com recursos do FAT, na 307 

forma da legislação vigente, observada a Lei Orçamentária Anual - LOA e as resoluções expedidas 308 

pelo CODEFAT, devendo o MTb, no sentido de garantir o princípio da continuidade, estabelecer 309 

prazos de liberação e de aplicação de recursos, bem como prazo de vigência dos instrumentos de 310 

convênio adequados, para evitar interrupções na execução das ações; VI) Descentralização da 311 

Execução e Instrumento de Repasse: estabelece a execução via convênios e quais entes/atores 312 

participantes, e prever Termo de Cooperação para municípios acima de 50 mil habitantes; VII) 313 

Estrutura Organizacional e Operacional da Rede SINE: apresenta a estrutura de gestão e 314 
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operacionalização nos três níveis: nacional; estadual; e municipal/local, destacando o papel e 315 

atribuições da cada um dos atores em cada nível detalhadamente; VIII) Principais Ações e Suas 316 

Atividades: apresenta cada uma das ações IMO, HSD e QSP e, também suas principais atividades, a 317 

implementação e atendimento ao trabalhador e empregador; IX) Acompanhamento da Execução e 318 

Monitoramento no Âmbito do Convênio CP-SINE: apresenta orientações para a celebração do 319 

convênio e sua execução, trazendo as orientações e normativos relativos às atividades de 320 

acompanhamento da execução do convênio pelo convenente, fiscalização, monitoramento, e 321 

normativos relativos à prestação de contas do convênio; e, X) Normas de Referência – elenca toda a 322 

legislação, normativos e manuais que regem a operacionalização do SINE e da execução de convênios. 323 

Finalizando, a Assessora Técnica do DER observou que o presente ato (matéria) contemplava, ainda, 324 

proposta de alteração da Resolução nº 758/2016, conforme a seguir: i) alteração da ementa, haja vista 325 

que a Resolução nº 758/2016 não apenas alterava a Resolução nº 560/2007, mas sim estabelecia as 326 

regras para a execução das ações integradas do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no 327 

âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE; ii) inclusão de artigo revogando as Resoluções nº 328 

560/2007 e 583/2008; iii) alteração do artigo 10, a fim de registrar expressamente as capitais entre as 329 

instâncias governamentais que deveriam ter seu projeto básico submetido à aprovação das respectivas 330 

comissões de emprego. O Vice-Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 331 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, retomou a sequência 332 

da pauta, passando ao ITEM 6 - Proposta de Resolução que aprova a distribuição de recursos para 333 

o exercício de 2018 entre as modalidades no âmbito do QUALIFICA BRASIL, em atendimento 334 

ao disposto no inciso V do art. 24, da Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor de 335 

Políticas de Empregabilidade (DPE/SPPE/MTb), Sr. Higino Brito Vieira, relatou que o Ministério 336 

estava propondo que os recursos do orçamento anual do FAT para 2018, alocados para a ação 337 

Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores, entre as modalidades do Programa Nacional de 338 

Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, fossem distribuídos conforme a seguir: i) 339 

Projetos de Qualificação: no máximo 55% dos recursos; ii) Qualificação à Distância: no máximo 45% 340 

dos recursos; iii) Passaporte Qualificação: 0% de recursos; e, iv) Certificação Profissional: 0% de 341 

recursos. Ressaltou, quanto à execução do Passaporte da Qualificação, que o Departamento estava 342 

desenvolvendo a norma operacional da modalidade, devendo a aplicação dessa ação ocorrer apenas no 343 

próximo exercício. Ponderou, quanto à Certificação Profissional, que essa ação estava atualmente 344 

sendo operacionalizada na esfera da Rede Certific, ou seja, com recursos do orçamento do Ministério 345 

da Educação, razão pela qual o Departamento entendia que não haveria necessidade de destinação de 346 

recursos para ação, pelo menos no ano de 2018. Concluindo, o Diretor do DPE ponderou que ainda 347 
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estavam sendo propostas as seguintes condições: I) em caso de suplementação de recursos à ação 348 

orçamentária, aplicar-se-ia, ao suplemento, a mesma proporção de distribuição de recursos, de modo a 349 

preservar a distribuição percentual sobre o montante final disponível no exercício; e, II) havendo 350 

redução da disponibilidade orçamentária do FAT, destinada as ações de Qualificação Social e 351 

Profissional de trabalhadores, por consequência da programação orçamentária e financeira do Governo 352 

Federal, ficava autorizada a aplicação dos recursos de forma a garantir a exequibilidade dessas ações, 353 

desde que essa aplicação não resultasse em descumprimento dos percentuais de distribuição de 354 

recursos. O Vice-Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNTur solicitou 355 

que fosse informado, em valor absoluto, quanto corresponderia para cada ação. O Diretor do DPE 356 

relatou que seriam R$8,0 milhões para Qualificação à Distância e R$10,0 milhões para Projetos de 357 

Qualificação. O Conselheiro da NCST recordou que na última reunião do CODEFAT, ocorrida em 358 

fevereiro do corrente, houve discussão sobre aprovação de recursos no final de 2017, mediante ad 359 

referendum, indagando sobre o status atual dos convênios celebrados naquela ocasião. O Diretor do 360 

DPE esclareceu que os referidos convênios com estados e municípios se encontravam na fase de 361 

editais, acrescentando que ainda não havia sido realizado nenhum repasse de recursos até a presente 362 

data. O Conselheiro da CNC questionou de onde sairiam os recursos para a ação Passaporte 363 

Qualificação, em 2019. O Diretor do DPE explicou que os recursos para a referida ação, no exercício 364 

de 2019, dependeriam de aprovação do CODEFAT quando da deliberação da proposta orçamentaria do 365 

FAT para o exercício de 2019. O Vice-Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não 366 

havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vice-367 

Presidente declarou que em razão do adiantada da hora, haja vista que a reunião ocorreu sem intervalo 368 

para o almoço, os Itens de 10 a 13 seriam transferidos para apresentação em outra oportunidade, quais 369 

sejam: IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 10 - Tema: Execução da Escola do Trabalhador, pelo 370 

Departamento de Políticas de Empregabilidade – DPE/SPPE/MTb em conjunto com a 371 

Universidade de Brasília – UnB; ITEM 11 - Tema: Resultados da Inserção de Jovens Aprendizes 372 

no Mercado de Trabalho pelas Empresas Beneficiárias do PROGER Urbano – Capital de Giro, 373 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; ITEM 12 - Tema: 374 

Situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral 375 

de Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb; e 376 

ITEM 13 - Tema: Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – Terceiro 377 

Quadrimestre de 2017, pela Equipe do Observatório do Trabalho/MTb. Prosseguindo, o Vice-378 

Presidente passou ao tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 14 - Entrega dos seguintes 379 

documentos: 14.1 – Resumo das discussões da 143ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 380 
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26 de março de 2018; 14.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 1º Bimestre/2018; 14.3 381 

- Periódico INFORME PROGER – dados até fevereiro de 2018; 14.4 - Informativo da Secretaria 382 

de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de 383 

convênios com recursos do FAT; 14.5 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e 384 

Renda – Terceiro Quadrimestre de 2017; 14.6 - Análise dos Resultados de Intermediação de Mão 385 

de Obra no Estado de Alagoas - Julho a Outubro de 2017; 14.7 - Relatório das Instituições 386 

Financeiras com impedimento de receber novos recursos do FAT, elaborado pela Coordenação 387 

de Recursos do FAT – CGFAT/SOAD/SE/MTb; e, 14.8 –Relatório de Execução da PDE – REL-388 

PDE. O Vice-Presidente informou que os documentos em referência se encontravam na mídia digital 389 

entregue aos Conselheiros no início dos trabalhos, à exceção do subitem 14.2 (Boletim de Informações 390 

Financeiras do FAT - 1º Bimestre/2018), haja vista que a CGFAT havia informado que não houve 391 

tempo hábil para sua conclusão até a data da presente reunião, o qual seria encaminhado aos 392 

Conselheiros tão logo fosse recebido na Secretaria Executiva do CODEFAT. ENCERRAMENTO: 393 

Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo 394 

a presença de todos. E, para constar, eu, Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, Secretário-Executivo do 395 

CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, 396 

demais membros do Colegiado e por mim. 397 
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