
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 28 de agosto de 2018. 

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

PARTICIPANTES: Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, 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; Isabel Terra Siebra de Sousa, Conselheira Titular Representante 
do MDIC; Sérgio Ricardo Calderini Rosa, Conselheiro Titular Representante do MP; Leonardo 
Botelho Ferreira, Conselheiro Titular Representante do BNDES; Gustavo Alves Tillmann, Conselheiro 
Suplente Representante do MF; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da NCST; 
Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro 
Titular Representante da CSB; 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; Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, 
Conselheiro Suplente Representante da CNI e, Roberto Nogueira Ferreira, Conselheiro Suplente 
Representante da CNC. CONVIDADOS: Admilson Moreira dos Santos, Secretário-Executivo do MTb 
– Substituto; Marcos Orlando Menezes Ferreira, Secretário de Políticas Públicas de Emprego; Ricardo 
Santos Silva Leite, Consultor Jurídico do MTb; e, Milton Rattes, Presidente do FONSET e Secretário 
de Estado do Trabalho do Rio de Janeiro. 

 

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

Trabalho (MTb), teve início a Centésima Quadragésima Nona 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. Caio Vieira de Mello. I – ABERTURA: O Secretário-4 

Executivo do CODEFAT, Sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, cumprimentou os presentes e, em 5 

seguida, apresentou o Ministro do Trabalho, Sr. Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, como novo 6 

Conselheiro do MTb e Presidente do CODEFAT. Registrou que os Conselheiros da CUT, Força 7 

Sindical, MAPA e CONSIF, haviam justificado suas ausências na reunião em razão de estarem 8 

cumprindo outras agendas. Finalizando, esclareceu que o resumo das discussões da 145ª Reunião 9 

Ordinária do GTFAT, realizada em 31 de julho de 2018, se encontrava na mídia digital entregue aos 10 

Conselheiros no início dos trabalhos. O Presidente cumprimentou os presentes, registrando que era sua 11 

primeira participação em reunião do CODEFAT, manifestando que se sentia honrado em presidir esse 12 

importante Conselho, fórum de discussão e de deliberação das políticas públicas de emprego, trabalho e 13 

renda. Em seguida, o Presidente passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 14 
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148ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de junho de 2018. O Presidente indagou se havia alguma 15 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na 16 

sequência, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Ratificação da 17 

Resolução nº 815, de 11 de julho de 2018, aprovada ad referendum, que autoriza, 18 

excepcionalmente, o pagamento do Abono Salarial, referente ao exercício de 2017/2018, aos 19 

participantes que não receberam o benefício na vigência da Resolução nº 790, de 28 de junho de 20 

2017. O Secretário-Executivo do CODEFAT declarou que a Resolução em tela havia autorizado, 21 

excepcionalmente, que o pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP do exercício de 2017/2018, cujo 22 

prazo encerrou em 29 de junho de 2018, fosse estendido para o período de 26 de julho a 30 dezembro 23 

de 2018. Informou que dados preliminares do calendário 2017/2018 apontavam que até junho de 2018 24 

foram identificados 24.522.501 abonos e pagos 22.566.916, representando uma taxa de cobertura de 25 

92,03%. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da 26 

CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, declarou que havia manifestado à Secretaria Executiva do 27 

CODEFAT, via mensagem eletrônica, discordância com essa Resolução, ressaltando que os prazos 28 

estabelecidos inicialmente nos calendários de pagamento do abono salarial deveriam ser cumpridos, 29 

não vendo razões para sua extensão, acrescentando que por esse motivo se absteria da votação. O Vice-30 

Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado 31 

do Nascimento, ressaltou que a aprovação da presente Resolução atendeu reivindicação da Bancada dos 32 

Trabalhadores apresentada na 148ª Reunião Ordinária do CODEFAT, destacando que se tratava de um 33 

benefício constitucional, não podendo o trabalhador ser prejudicado devido à divulgação ineficiente do 34 

calendário de pagamento do abono salarial. O Conselheiro Suplente Representante do MF, Sr. Gustavo 35 

Alves Tillmann, ponderou que tendo em vista a falta de adequação da medida à realidade orçamentária 36 

e financeira das contas públicas, por entender inoportuna e inconveniente a adoção de tal medida em 37 

período eleitoral, e por discordar da forma como foi conduzida a proposta, por ad referendum, e sem 38 

discussão prévia no Grupo Técnico do FAT (GTFAT), manifestava seu voto contrário à Resolução nº 39 

815/2018 que estendeu o prazo de pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 2017/2018. O 40 

Conselheiro Titular Representante do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa, registrou que também 41 

votaria contrário à Resolução em tela pelas razões acima expostas pelo Conselheiro do MF, bem como 42 

devido a situação fiscal em que se encontrava o País. O Presidente indagou se havia mais alguma 43 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado pela maioria, 44 

registrando a abstenção do Conselheiro da CNC, Sr. Roberto Nogueira Ferreira, e os votos contrários 45 

dos Conselheiros do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, e do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa. 46 

Prosseguindo, passou ao ITEM 3 – Ratificação da Resolução nº 816, de 17 de julho de 2018, 47 
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aprovada ad referendum, que altera a presidência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 48 

ao Trabalhador - CODEFAT. O Secretário-Executivo do CODEFAT informou que a referida 49 

Resolução promoveu a alteração da presidência do CODEFAT, que continuava a ser exercida pela 50 

Representação do Governo, mas agora por intermédio do Conselheiro Caio Luiz de Almeida Vieira de 51 

Mello, novo Representante do Ministério do Trabalho no Conselho, cujo mandato na presidência 52 

compreenderia o período de 17 de julho de 2018 a 2 de agosto de 2019. O Presidente indagou se havia 53 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por 54 

unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que dispõe sobre 55 

procedimentos para pagamento dos benefícios do seguro-desemprego. O Coordenador do Seguro-56 

Desemprego (CSA/CGSA/DGB/SPPPE/MTb), Sr. Enivaldo Antonio Lagares, declarou que a presente 57 

proposta de Resolução visava atender ao Acórdão n° 978/2018-TCU-Plenário, por meio do qual o 58 

Tribunal de Contas da União (TCU) efetuou monitoramento do Acórdão nº 2.455/2017-TCU-Plenário, 59 

ocasião em que foi recomendado ao MTb/CODEFAT que avaliasse a oportunidade de promover a 60 

revisão da Resolução nº 12, de 28 de fevereiro de 1991, com o objetivo de permitir que a restituição ao 61 

FAT dos benefícios cujos lotes perderam a validade fosse efetuada de forma tempestiva, ainda durante 62 

o exercício de competência. Esclareceu que a Lei 13.134, de 16 de junho de 2015, dispunha que o 63 

trabalhador demitido sem justa causa teria direito ao recebimento do seguro-desemprego, desde que o 64 

requeresse, acrescentando que após ter o seu direito reconhecido por um agente habilitador, o 65 

beneficiário deveria receber a primeira parcela do benefício em 30 dias contados da data do 66 

requerimento. Destacou que a parcela devida a cada segurado passava então a compor um lote semanal 67 

de pagamentos que continha as informações individualizadas de todos que deveriam receber o 68 

benefício em uma determinada semana. Ressaltou que cada lote semanal ficava disponível para saque 69 

por 67 dias, ponderando que caso o beneficiário não realizasse o saque neste período, o lote perderia a 70 

validade e o trabalhador ficaria sem o direito de sacar o benefício por vias administrativas, devendo os 71 

valores correspondentes serem restituídos ao FAT. Arrazoou que, de fato, a restituição dos benefícios 72 

de seguro-desemprego não desembolsados era repassada ao FAT apenas uma vez, fora do prazo do ano 73 

de competência, conforme definido pelo Contrato de Prestação de Serviços nº 38/2013, firmado entre o 74 

Ministério do Trabalho (MTb) e a Caixa Econômica Federal (CAIXA) para a operacionalização do 75 

seguro-desemprego. Explicou que os recursos relativos aos benefícios não desembolsados ficavam 76 

depositados em uma conta de “Suprimento” própria do seguro-desemprego junto à CAIXA, sendo 77 

remunerados mensalmente conforme determinava a Resolução CODEFAT nº 164, de 29 de abril de 78 

1998. Declarou que os valores eram devidamente remunerados ao FAT, entretanto o Fundo não 79 

registrava em seu ativo o direito a receber correspondente aos benefícios fora da validade ainda não 80 



 4

restituídos, nem realizava a anulação das despesas correspondentes, o que permitiria a recomposição da 81 

dotação orçamentária relativa ao seguro-desemprego, ainda durante o exercício financeiro de 82 

competência. Relatou que diante dessa situação, o TCU recomendou que a regulamentação do seguro-83 

desemprego deveria permitir que a anulação da despesa e a consequente restituição ao FAT dos 84 

benefícios cujos lotes perderam a validade, fosse realizada de forma tempestiva, ainda durante o 85 

exercício de competência. Finalizando, o Coordenador do Seguro-Desemprego observou que o TCU 86 

havia recomendado, ainda, que enquanto não fossem efetivamente restituídos ao FAT, os recursos 87 

relativos a benefícios fora da validade deveriam ser reconhecidos pela contabilidade do Fundo por meio 88 

do registro de um direito a receber, o qual evidenciasse a medida exata em que o patrimônio do FAT 89 

foi, de fato, reduzido. O Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular 90 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, ponderou que na reunião do GTFAT havia questionado 91 

sobre o prazo para restituição ao MTb, pela CAIXA, do Documento de Seguro-Desemprego (DSD), 92 

tendo sido esclarecido na ocasião que o fechamento de cada lote emitido ocorreria no prazo máximo de 93 

60 (sessenta) dias após a data de seu vencimento, apurando-se o total de DSD pagos e não pagos, 94 

devendo os DSD pagos serem restituídos ao Ministério imediatamente após o seu pagamento e baixa 95 

no banco de dados. Ponderou que face aos esclarecimentos prestados na reunião do GTFAT, votaria a 96 

favor da presente proposta de Resolução. O Conselheiro Suplente Representante da CNI, Sr. Alexandre 97 

Herculano Coelho de Souza Furlan, declarou que como se tratava apenas de uma adequação contábil, 98 

também votaria favorável a proposta de resolução em tela. O Presidente indagou se havia mais alguma 99 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na 100 

sequência, passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que aprova a inclusão dos campos 101 

“nacionalidade” e “país de origem” nos formulários de requerimento para todas as modalidades 102 

de seguro-desemprego. A Técnica do Departamento de Gestão de Benefícios (DGB/SPPE/MTb), Sra. 103 

Karla Carolina Faria Calembo Marra, explicou que essa proposta visava uniformizar e padronizar, 104 

operacionalmente, os formulários utilizados para o início da habilitação dos trabalhadores ao benefício 105 

do seguro-desemprego, incluindo nos formulários de todas as modalidades do benefício os campos 106 

“Nacionalidade” e “País de Origem”, haja vista que apenas o formulário para trabalhador resgatado da 107 

condição análoga à de escravo continha o campo “nacionalidade”. Observou que essa medida 108 

possibilitaria a obtenção de dados estatísticos quanto ao total de estrangeiros que estavam sendo 109 

atendidos pelo Programa do Seguro-Desemprego, uma vez que, atualmente, esses dados não podiam 110 

ser obtidos por meio de captura, mas somente por meio de batimento de dados, o que causava 111 

empecilho para o registro estatístico em tempo real. Declarou que dados fornecidos pela DATAPREV, 112 

relativo ao período de 2016 até meados de julho de 2018, apontavam o registro de 17.769.037 113 
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requerimentos do seguro-desemprego na modalidade formal, dos quais cerca de 53.000 foram 114 

requeridos por trabalhadores estrangeiros e/ou naturalizados brasileiros. Declarou que a presente 115 

proposta tinha por objetivo aprovar a inclusão dos campos “Nacionalidade” e “País de Origem” em 116 

todos os formulários de requerimento de seguro-desemprego aprovados pelas Resoluções nº 201, de 26 117 

de novembro de 1998, nº 254, de 4 de outubro de 2000, nº 393, de 8 de junho de 2004, nº 608, de 27 de 118 

maio de 2009, nº 705, de 13 de dezembro de 2012 e nº 737, de 8 de outubro de 2014. Finalizando, a 119 

Técnica do DGB ressaltou que o campo “Nacionalidade” deveria conter as seguintes discriminações: I) 120 

Brasileira; II) Nascido no Exterior; III) Estrangeira; e, IV) Naturalizado Brasileiro. O Presidente abriu 121 

as inscrições para manifestação. O Vice-Presidente questionou o que seria o termo “nascido no 122 

exterior”. Em seguida, solicitou o registro em ata de que durante a transição da presidência assinou um 123 

termo aditivo com o Município de São Paulo na condição de Vice-Presidente do CODEFAT, dada a 124 

urgência que o caso exigia. O Presidente explicou que o mencionado termo se referia ao filho(a) de 125 

brasileiro(a), nascido(a) no exterior, mas registrado(a) em repartição consular brasileira competente. O 126 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 127 

tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: 128 

ITEM 6 - Tema: Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento 129 

Financeiro Curto Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O 130 

Representante da BB-DTVM, Sr. André Bruno Soares, relatou o cenário econômico internacional: i) 131 

atividade global deveria continuar robusta e ganhar sincronia apesar do protecionismo; ii) China: juros 132 

menores e mercado imobiliário aquecido evitavam desaceleração abrupta, com a moeda yuan “bem 133 

comportada”; iii) o front inflacionário e monetário global apresentava grande calmaria; e, iv) 134 

desempenho dos mercados cambial e de commodities encontrava-se satisfatório. Em seguida, relatou o 135 

cenário econômico doméstico: I) estabilização/melhora da perspectiva para a atividade: efeitos diretos 136 

da greve dos caminhoneiros pareciam limitados, e efeitos indiretos deveriam ser menos poderosos que 137 

o esperado; II) limitadores continuariam presentes, mas estimativas para o PIB deveriam estabilizar ou 138 

subir no curto prazo; e, III) desinflação relevante dos índices de preços assegurava SELIC estável. 139 

Finalizando, o Representante da BB-DTVM apresentou as projeções para 2018 dos principais índices 140 

econômicos, destacando os seguintes: i) PIB: 1,2%; ii) Inflação IPCA: 4,1%; iii) Inflação IGP-M: 141 

7,9%, e, iv) SELIC: 6,5%. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. César Roberto Molinari, 142 

iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, destacando que o Fundo, em 143 

31.07.2018, fechou com patrimônio líquido de R$37,99 bilhões. Informou que a composição atual da 144 

carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 38,73%; II) IRF-M1: 36,01%; III) 145 

IRF-M: 3,66%; e, IV) OPCOM: 21,60%. Finalizando, o Representante da BB-DTVM apresentou um 146 
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comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado com outros índices, considerando os últimos doze 147 

meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IRF-M: 8,20%; ii) IRF-M1: 7,47%; iii) BB 148 

Extramercado FAT: 7,43%; iv) SELIC: 7,17%; v) CDI: 7,16%; vi) IMA-B: 6,73%; e, vii) IPCA: 149 

4,51%. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O 150 

Vice-Presidente indagou se a BB-DTVM saberia explicar as causas da forte variação pela qual vinha 151 

passando a taxa de câmbio. O Representante da BB-DTVM esclareceu que a taxa cambial havia sido 152 

impactada, em parte, pelo atrito político envolvendo os EUA e a Turquia, o qual teve início com a 153 

prisão de um missionário americano pelo governo turco, tendo como consequência sanções comerciais 154 

por parte do governo americano, o que causou incertezas mundo afora. Observou que o cenário de 155 

eleições no Brasil também provocava volatilidade na taxa de câmbio no País. O Conselheiro Titular 156 

Representante da CNT, Sr. Caio Mario Alvares, indagou se seria possível apresentar a movimentação 157 

das disponibilidades financeiras do FAT Extramercado do último trimestre. O Representante da BB-158 

DTVM informou que como gestor do Fundo não teria essa informação. O Presidente declarou que seria 159 

solicitada essa informação junto a área técnica do MTb para repasse aos Conselheiros. Na sequência 160 

passou ao ITEM 7 - Tema: Estudo do Impacto do SINE no Mercado de Trabalho Brasileiro, pelo 161 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O Representante do BID, Sr. Túlio Cravo, 162 

destacou que o estudo em tela havia sido produzido no âmbito da cooperação técnica BR-T1331, que 163 

foi estabelecida entre a Divisão de Mercado de Trabalho do BID e o Departamento de Emprego e 164 

Renda da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (DER/SPPE). Esclareceu que o estudo teve por 165 

objetivo avaliar, pela primeira vez, o impacto do SINE no mercado de trabalho, conforme os tópicos a 166 

seguir: i) mensurar a probabilidade do trabalhador encontrar emprego, no tempo de registro até 167 

emprego, na permanência no emprego e no salário real; e, ii) analisar a efetividade do SINE em 168 

distintos grupos demográficos, tais como idade, educação, etc. Explicou que o estudo considerava o 169 

espaço temporal de 2012 a 2016, com a intermediação de mão de obra apresentando os seguintes 170 

quantitativos: i) 31.717.293 novos registros; ii) 12.295.072 vagas; iii) 27.211.281 encaminhamentos; 171 

iv) 3.275.816 colocados; v) 12,0% de taxa de colocação; e, vi) 608.188 encaminhamentos online. 172 

Relatou que, como parte da metodologia, foi criado um Grupo de Controle (registrados no SINE e não 173 

encaminhados) para comparação com o Grupo Tratado (trabalhadores encaminhados pelo SINE). 174 

Apresentou os principais efeitos gerais do encaminhamento: a) aumentava em 19,7% a probabilidade 175 

de encontrar emprego; b) diminuía em 0.88 meses o tempo até o próximo emprego; c) diminuía em 176 

4.11 meses o tempo no próximo emprego; e, d) reduzia o salário no próximo emprego em 3.52%. 177 

Relatou que o impacto do encaminhamento mudava de intensidade de acordo com o nível de 178 

qualificação: i) mais efetivo em aumentar a probabilidade de emprego dos trabalhadores menos 179 
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qualificados; ii) diminuía o tempo até o próximo emprego para os trabalhadores menos qualificados; 180 

iii) gerava vínculo empregatício mais longo, relativamente, para trabalhadores menos qualificados; e, 181 

iv) recolocava trabalhadores menos qualificados sem redução no salário de reentrada no mercado de 182 

trabalho, salário mínimo. Apontou que no período de janeiro de 2017 até fevereiro de 2018 foram 183 

registrados 4.135.218 encaminhamentos, assim distribuídos: A) Presencial: 3.650.520; B) SINE Fácil: 184 

333.899; e, C) Web: 150.799. Apresentou as principais conclusões do estudo de impacto do SINE: i) 185 

aumentava a probabilidade de reemprego nos 3 primeiros meses seguintes ao encaminhamento e 186 

diminuía o tempo até o reemprego - impactos positivos em economia com seguro-desemprego e 187 

contribuições para o INSS; ii) maior impacto nos trabalhadores menos qualificados e mais jovens; iii) 188 

poderia reduzir o tempo de emprego e salário no próximo emprego; iv) o uso da tecnologia contribuía 189 

para a colocação do trabalhador, mas possuía um impacto menor quando comparado com o 190 

atendimento presencial; e, v) os resultados deste estudo forneciam um melhor entendimento sobre o 191 

funcionamento do SINE e poderiam contribuir para o desenho de uma melhor política ativa de mercado 192 

de trabalho. Finalizando, o Representante do BID indicou os principais desafios para o SINE: I) 193 

aumentar a taxa de colocação; II) melhorar a gestão - Benchmarking, bench-learning; III) melhorar a 194 

formação dos funcionários do SINE; IV) melhorar o nível das empresas que usavam o SINE - ações de 195 

aproximação com empregadores; V) melhorar a efetividade do atendimento Web e do SINE Fácil - 196 

machine learning e inteligência artificial; VI) melhorar a forma de atendimento para trabalhadores mais 197 

qualificados; VII) considerar adequação de recursos dedicado à políticas ativas; e, VIII) promover uma 198 

melhor coordenação do SINE com os esforços da política passiva e qualificação profissional, de acordo 199 

com as características demográficas, poderiam levar a resultados mais efetivos. O Presidente agradeceu 200 

a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante 201 

da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, destacou que considerava interessante a experiência 202 

de outros países latino-americanos relativas ao sistema público de emprego, conforme apresentado pelo 203 

BID em outra ocasião, destacando a importância das novas tecnologias, como por exemplo o SINE-204 

Fácil. Referindo-se às estatísticas descritivas, observou que os dados apresentados compreendiam o 205 

período de 2012 até 2016, indagando se teria um panorama para os exercícios de 2017 e 2018, em 206 

especial da taxa de colocação. O Representante do BID observou que o estudo em referência não havia 207 

contemplado os exercícios de 2017/2018, contudo ponderou que embora os cenários econômicos 208 

sofressem alteração, o SINE sempre apresentava resultado positivo na colocação de trabalhadores, 209 

fosse no período de recessão ou de crescimento econômico. O Conselheiro da CNI ponderou que o 210 

CODEFAT deveria atuar no sentido de ajudar o SINE a superar os desafios, buscando melhorar tanto o 211 

atendimento quanto a taxa de colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. O Secretário-212 
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Executivo do MTb – Substituto, Sr. Admilson Moreira dos Santos, ressaltou a importância do debate 213 

sobre o SINE, em especial de como melhorar a prospecção de postos de trabalho de maior qualidade. O 214 

Conselheiro da NCST também considerou importante que fosse verificado como havia sido o 215 

comportamento do SINE em 2017. Indagou se havia informação sobre o percentual de colocação dos 216 

trabalhadores encaminhados online. Questionou se seria possível agregar contrato por tempo parcial e 217 

contratos intermitentes, para se ter ideia da colocação dessas duas modalidades. Arrazoou que a taxa de 218 

colocação estava muito baixa, devendo ser melhorada. O Vice-Presidente declarou que o resultado 219 

desse diagnóstico havia lhe impressionado positivamente, ponderando que não dava para comparar o 220 

sistema de emprego público com o privado, pois tinham investimentos bem distintos. Destacou que 221 

caso houvesse a possibilidade de um novo estudo sobre o SINE, em um futuro próximo, seria 222 

interessante comparar o período analisado com os anos de 2017 e 2018, já considerando a nova 223 

legislação trabalhista. Ressaltou a falta de investimentos do governo atual, e também das 224 

administrações passadas, no sentido de propiciar condições de melhorar a estrutura do SINE. O 225 

Presidente manifestou que considerava importante investir em qualificação profissional do trabalhador, 226 

sendo imperioso que a classe empresarial apontasse as suas necessidades de mão de obra, destacando a 227 

importância da tecnologia. Apresentou o Secretário Estadual do Trabalho do RJ e Presidente do 228 

FONSET, Sr. Milton Rattes. O Presidente do FONSET aproveitou o ensejo para destacar a importância 229 

da qualificação profissional na melhoria da colocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. O 230 

Conselheiro da CNC observou que se fazia necessário melhorar a atuação do SINE, ressaltando que a 231 

geração de empregos dependeria do crescimento econômico. Observou que o mundo estava discutindo 232 

qual seria o trabalho do futuro, sendo importante o MTb/CODEFAT também se debruçar sobre o 233 

assunto. O Vice-Presidente solicitou, caso houvesse uma extensão desse estudo de impacto do SINE, 234 

que os resultados fossem separados por região, com o objetivo de evidenciar onde estavam os maiores 235 

entraves da execução do SINE frente ao mercado de trabalho brasileiro. Relatou que o Sindicato dos 236 

Comerciários de SP, com apoio da UGT, fez dois mutirões, que resultaram na captação de 2.600 vagas, 237 

contando com 18.000 interessados, tendo ficado claro a deficiência de qualificação profissional dos 238 

trabalhadores. Destacou a necessidade de recursos para a qualificação profissional, ressaltando que o 239 

Governo Federal cortava sistematicamente os recursos para essa área, bem como contingenciava os 240 

poucos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para essa finalidade. O Presidente 241 

destacou a importância de se promover o incremento do microcrédito no sentido de formalizar os 242 

microempreendedores. O Conselheiro Titular Representante da CNA, Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, 243 

declarou que seria primordial o País voltar a crescer para promover a geração de empregos. Observou 244 

que o estado brasileiro estava caminhando para o abismo, com os gastos de folha de pagamento de 245 
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servidores públicos e os dispêndios com a previdência social consumindo substancialmente os recursos 246 

da União, sobrando pouco para qualquer tipo de investimento. Na sequência, o Presidente passou ao 247 

ITEM 8 – Apresentação pelo Departamento de Políticas de Empregabilidade – DPE/SPPE/MTb, 248 

dos seguintes temas: SUBITEM 8.1 - Execução da Escola do Trabalhador. O Diretor do 249 

Departamento de Empregabilidade (DGB/SPPE/MTb), Sr. Higino Brito Vieira, destacou que a Escola 250 

do Trabalhador era uma ação do MTb que visava a qualificação de milhares de trabalhadores 251 

brasileiros e o combate ao desemprego, ofertando cursos em doze eixos temáticos, respeitando as 252 

definições da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), conforme a seguir: 1) Informação e 253 

Comunicação; 2) Ambiente e Saúde; 3) Turismo, Hospitalidade e Lazer; 4) Recursos Naturais; 5) 254 

Desenvolvimento Educacional e Social; 6) Produção Alimentícia; 7) Controle e Processos Industriais; 255 

8) Infraestrutura; 9) Gestão e Negócios; 10) Produção Industrial; 11) Produção Cultural e Design; e, 256 

12) Segurança. Informou os principais dados da Escola do Trabalhador de novembro/2017 a 257 

junho/2018: I) 331.212 usuários cadastrados; II) 417.680 matrículas; III) 21 cursos ativos; e, IV) 258 

44.835 certificados emitidos. Esclareceu que um usuário poderia se matricular em mais de um curso, 259 

razão pela qual o número de matrículas superava o de usuários. Finalizando, o Diretor do DPE declarou 260 

que se pretendia, em um futuro próximo, promover a criação da Escola Nacional de Apoio ao 261 

Trabalhador (ENAT), com o objetivo de planejar, coordenar, executar e apoiar ações de qualificação, 262 

requalificação e aperfeiçoamento do trabalhador, por meio das diversas modalidades de ensino. Em 263 

seguida, passou a palavra ao representante da UnB para explanação sobre novos métodos pedagógicos 264 

e tecnologias que estavam sendo inseridas para fomentar o maior aprendizado do conteúdo 265 

disponibilizado na Escola do Trabalhador. O Professor da UnB, Sr. Izaias Lopes Cabral Filho, relatou 266 

que faria uma breve apresentação sobre a gameficação, que se tratava de uma metodologia, uma 267 

ferramenta que estaria sendo utilizada no desenvolvimento dos próximos cursos da Escola do 268 

Trabalhador. Esclareceu que o termo gameficação trazia realmente o contexto de game, de jogo, 269 

representando uma quebra de fronteira entre a educação e a diversão. Explicou que a gameficação 270 

possibilitava o engajamento em tarefas tediosas impulsionando a ação, a aprendizagem e a criatividade, 271 

destacando que vinha sendo adotada em diversos contextos como: vendas, marketing, redes sociais e, 272 

também, na educação. Declarou que a gameficação apresentava três objetivos claros: i) alterar 273 

comportamentos, ii) desenvolver habilidades; e, iii) estimular a criatividade/inovação. Ponderou que os 274 

cursos da Escola do Trabalhador estariam focados nos dois últimos objetivos, buscando desenvolver no 275 

trabalhador novas habilidades e estimular a sua criatividade. Declarou que para a Escola do 276 

Trabalhador seriam adotadas quatro grandes divisões da gameficação: 1) White Head: trabalhava as 277 

técnicas de desenvolvimento, realização, significado épico e empoderamento de feedback; 2) Black 278 
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Head: trabalhava as técnicas de baixa escassez, perda, rejeição e previsibilidade; 3) Lado Direito: 279 

trabalhava as técnicas da lógica, onde se sobressaia a razão; e, 4) Lado Esquerdo: trabalhava as técnicas 280 

da criatividade, onde se sobressaia a curiosidade. Esclareceu que a gameficação era realmente uma 281 

espécie de jogo, observando que talvez fosse chato estudar, mas que era agradável jogar, envolvendo 282 

assim o aluno. Finalizando, o Professor da UnB passou um vídeo que fazia parte da metodologia, 283 

acrescentando que servia para quebrar o gelo, dando ao cursista a sensação de que o monitor estava ao 284 

seu lado o tempo todo. O Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para 285 

manifestação. O Conselheiro da CNTur defendeu a integração da Escola do Trabalhador com o 286 

Sistema S, o qual poderia ajudar na formulação e ampliação dos cursos ofertados. O Conselheiro da 287 

CNC declarou que lhe agradava a Escola do Trabalhador, dada a sua característica generalista. 288 

Prosseguindo, o Presidente passou ao SUBITEM 8.2 - Relatório gerencial contendo informações 289 

sobre a execução do QUALIFICA BRASIL. O Diretor do DPE informou que o Termo de Execução 290 

Descentralizada nº 01/2017/SPPE-MTb/UnB, na modalidade Qualificação à Distância, apresentava os 291 

seguintes resultados: I) 331.212 usuários cadastrados; II) 417.680 matrículas; III) 21 cursos ativos; e, 292 

IV) 44.835 certificados emitidos. Declarou que o Termo de Execução Descentralizada nº 293 

02/2017/SPPE-MTb/UNIRIO, na modalidade Projetos de Qualificação, ainda não havia prosperado em 294 

razão de dificuldades de contratação por parte da UNIRIO. Finalizando, registrou que ao final do 295 

exercício de 2017 foram celebrados 43 convênios na modalidade Projetos de Qualificação (40 296 

municípios e 3 secretarias estaduais do trabalho), sendo que nenhum iniciou a execução, ressaltando 297 

que não houve qualquer repasse de recursos para esses convenentes. O Presidente agradeceu a 298 

exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Vice-Presidente manifestou 299 

desapontamento com os parceiros estaduais e municipais do MTb/CODEFAT pela ineficácia na 300 

celebração dos instrumentos para a execução do Qualifica Brasil. O Conselheiro da CNC recordou que 301 

na primeira reunião do CODEFAT do presente exercício, foi apresentada, para ratificação pelo 302 

Conselho, a Resolução nº 803, de 27 de dezembro de 2017, aprovada ad referendum, que havia 303 

excetuado os órgãos e as entidades integrantes da Administração direta e indireta da União, dos 304 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da obrigatoriedade de comprovar três anos de 305 

constituição e atuação em qualificação profissional, visando aproveitar os recursos empenhados no 306 

final do exercício de 2017. Ponderou que na ocasião votou contra a ratificação da mencionada 307 

Resolução, acrescentando que, conforme informado a pouco, não houve nenhuma execução, ou seja, 308 

um ano perdido. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 9 - Tema: Situação das prestações de 309 

contas de convênios com recursos do FAT, pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da 310 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – CGPC/SPPE/MTb. O Coordenador-Geral de 311 
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Prestação de Contas – Substituto (CGPC/SPPE/MTb), Sr. Alexsander Parrine, informou o passivo de 312 

processos de prestações de contas não analisados ao final de cada um dos exercícios a seguir: i) 2014: 313 

1.149 processos; ii) 2015: 983 processos; iii) 2016: 879 processos; e, iv) 2017: 706 processos. Relatou 314 

que ao final da primeira quinzena de agosto de 2018 havia um passivo de 582 processos não analisados. 315 

Declarou que o valor total do passivo de processos, em janeiro de 2014, era de R$2,62 bilhões, o qual 316 

totalizava em agosto de 2018 o valor de R$1,86 bilhão, resultado da análise de processos no montante 317 

de R$762,67 milhões, assim distribuídos por exercício: I) 2014: R$90,43 milhões; II) 2015: R$173,97 318 

milhões; III) 2016: R$210,76 milhões; IV) 2017: R$241,06 milhões; e, V) 2018: R$46,45 milhões. 319 

Ressaltou que do total de processos analisados no período de 2014 até 2018, no montante de R$762,67 320 

milhões, tinham-se os seguintes resultados: i) reprovados processos no montante de R$191,87 milhões; 321 

e, ii) aprovados processos no montante de R$92,70 milhões. Finalizando, o Coordenador-Geral da 322 

CGPC – Substituto relatou a situação dos processos pós análise: I) reprovados/omissão: 159 processos; 323 

II) encaminhados para instauração de Tomada de Contas Especial – TCE: 18 processos; III) 324 

inadimplência efetiva ou suspensa: 143 processos; IV) esgotamento das medidas administrativas 325 

precedentes à instauração de TCE: 141 processos; e, V) contraditório e ampla defesa: 16 processos. O 326 

Presidente agradeceu a exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro 327 

da CNTur solicitou que na próxima apresentação constasse os valores recuperados, divididos por fonte 328 

FAT e fonte Tesouro. O Conselheiro da NCST ponderou que se fazia necessário dar uma resposta a 329 

sociedade, não obstante o esforço da equipe de prestação de contas, destacando que ainda havia um 330 

grande passivo de processos para serem analisados. Solicitou que fosse verificada a possibilidade de 331 

reforçar a equipe de prestação de contas, ou a simplificação do processo de análise das contas. O 332 

Secretário de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTb), Sr. Marcos Orlando Menezes Ferreira, 333 

esclareceu que desde 2012 não havia celebração de convênio, observando que os anos constante das 334 

planilhas ora apresentadas se referiam ao período em que as prestações de contas foram analisadas, e 335 

não ao ano de celebração do convênio. O Secretário-Executivo do MTb – Substituto registrou que o 336 

Ministério fez parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para acesso ao Sistema 337 

Eletrônico de Informações (SEI), o que permitiria a liberação de alguns servidores da área meio para 338 

funções finalísticas, tal como prestação de contas. Destacou que a SPPE, com apoio da SE-MTb, estava 339 

trabalhando na regulamentação do repasse de recursos para o SINE na modalidade fundo a fundo, 340 

acrescentando que seria fundamental centrar esforços para conseguir esse regramento no mais breve 341 

espaço de tempo, solicitando a colaboração de todos para o cumprimento dessa missão. O Ministro 342 

aproveitou o ensejo para registrar agradecimento ao Desembargador Thompson Flores, atual Presidente 343 

do TRF-4, órgão criador do SEI, pela disponibilização do referido Sistema ao MTb. O Vice-Presidente 344 
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fez um aparte para observar, em nome da Bancada dos Trabalhadores, no que se referia ao Item 2, que 345 

o Conselheiro do MF havia se equivocado, uma vez que a Resolução que aprovou a extensão do 346 

calendário do Abono Salarial contou sim com parecer da Consultoria Jurídica do MTb, a qual não 347 

vislumbrou nenhum óbice à sua aprovação. Prosseguindo, o Presidente passou ao ITEM 10 - Tema: 348 

Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 2018, pela Equipe 349 

do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho/MTb. O Presidente informou que devido ao 350 

adiantado da hora, essa apresentação seria transferida para a próxima reunião ordinária do CODEFAT. 351 

O Conselheiro do MF solicitou que a referida apresentação fosse a primeira do tópico 352 

APRESENTAÇÃO da próxima reunião, destacando sua importância para subsidiar as tomadas de 353 

decisões do CODEFAT, o que contou com o apoio dos presentes. Em seguida, o Presidente passou ao 354 

tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 11 - Entrega dos seguintes documentos: 11.1 – Resumo 355 

das discussões da 145ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 31 de julho de 2018; 11.2 - 356 

Boletim de Informações Financeiras do FAT – 2º e 3º Bimestre/2018; 11.3 - Periódico INFORME 357 

PROGER – dados até abril de 2018; 11.4 - Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de 358 

Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do 359 

FAT; 11.4.1 - Relação de processos de prestação de contas de convênios com recursos do FAT, 360 

contendo as informações solicitadas na 142ª RO-GTFAT, em 30.01.2018 (valor, data, nome da 361 

entidade); 11.5 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 362 

2018; e, 11.6 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que os 363 

documentos em referência se encontravam na mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos 364 

trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por 365 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Plínio Emanuel de Oliveira 366 

Araújo, Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada 367 

pelo Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 368 
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