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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 19 de junho de 2020. 

LOCAL: reunião por videoconferência (Microsoft Teams). 

PARTICIPANTES: Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do 

Grupo Técnico do FAT; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Representante Titular da Secretaria de 

Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/ME); Demerson André 

Polli, Representante Titular da Secretaria Especial de Fazenda (FAZENDA/ME); Conrado Vitor Lopes 

Fernandes, Representante Titular da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 

Serviços da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); 

Lucilene Estevam Santana, Representante Titular da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Luiz Carlos 

Galvão de Melo, Representante Titular do BNDES; Diene Batista Pereira, Representante Suplente 

do MAPA; Marcos Perioto, Representante Titular da Força Sindical; Raul Araújo Santos, 

Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Representante Titular da 

NCST; Aílton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; Ernesto Luiz Pereira Filho, 

Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante Suplente da CUT; Fábio 

Bandeira Guerra, Representante Titular da CNI; Carlos Alberto D’Ambrósio, Representante Titular 

da CNC; Luiz Fabiano de Oliveira Rosa, Representante Titular da CNA; Thiago Luiz Ticchetti, 

Representante Titular da CNT; e, Danilo Piva, Representante Suplente da CNTur. Convidados: 

Marília Pessoa, Representante da PGFN-Trabalho; Dorywillians Botelho Azevedo e Marcelo Gavião, 

Representantes do FONSET. 

 

 
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, teve início a 1 

Centésima Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Grupo Técnico do Fundo de Amparo ao 2 

Trabalhador (GTFAT), sob a coordenação do Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves 3 

Tillmann. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do GTFAT cumprimentou os presentes e, em 4 

seguida, passou ao Tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 - Ata da 154ª Reunião Ordinária, 5 

realizada em 29 de abril de 2020. O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma 6 

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

unanimidade. Prosseguindo, passou ao Tópico III – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 2 – 8 

Proposta de Resolução que altera a de nº 825, de 26 de março de 2019, que regulamenta 9 

procedimentos e critérios para a transferência automática de recursos do Fundo de Amparo ao 10 

Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos Estados, Distrito Federal e 11 

Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, e dá outras 12 

providências. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego da Subsecretaria de 13 
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Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 14 

Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Pedro Lucas da Cruz Pereira 15 

Araújo, declarou que o aprendizado acumulado ao longo dos 14 meses transcorridos da primeira 16 

edição da Resolução nº 825/2019, mostrou a necessidade de se apresentar uma nova proposta de 17 

alteração da norma com o intuito de melhorar a organização dos conceitos ali explicitados e, 18 

principalmente, adaptar a Resolução à realidade vivenciada pelos parceiros do SINE. Esclareceu 19 

que, quando da primeira edição da citada Resolução, tinha-se como informação a necessidade de 20 

realização do processo de adesão ao SINE por meio da Plataforma +Brasil, ressaltando que 21 

atualmente era sabido que a plataforma fazia-se necessária apenas quando da transferência de 22 

recursos da União aos entes parceiros, motivo pelo qual propunha-se, nesta nova versão, a 23 

alteração da lógica de apresentação de documentos, considerando-se pois os dois momentos 24 

distintos, quais sejam, adesão ao SINE e transferência de recursos financeiros. Ressaltou o 25 

disposto no art. 18-B, onde no primeiro ano (2020) haveria uma execução hibrida, dispensando a 26 

obrigação de alocar recursos próprios no fundo do trabalho local. O Coordenador-Geral da CGSINE 27 

finalizou, destacando que a proposta pretendia, dentre outras mudanças: i)conceituar que 28 

recursos do FAT têm natureza comum aos entes, a ele cabendo regras específicas que não 29 

são utilizadas em emendas parlamentares, por exemplo; ii) definir que o Relatório de Gestão 30 

do ente federado será apresentado somente ao CTER local e não mais para o Coordenador 31 

Nacional (ME); iii) estabelecer que o Plano de Ações e Serviços – PAS será apresentado pelo 32 

ente por bloco de ações e serviços (manutenção da rede SINE, Qualificação e Fomento à 33 

geração de emprego); iv) prever que a adesão do ente ao SINE se dará uma única vez, com 34 

prazo de validade indeterminado; e, v) a transferência de recursos se dará em parcela única, 35 

podendo haver parcela adicional em caso de recursos posteriormente destinados, como 36 

suplementação de recursos. O Coordenador do GTFAT indagou a quem competiria estabelecer 37 

os requisitos para a transferência automática de recursos do FAT indicados no art. 7º e, em 38 

seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Coordenador-Geral da CGSINE informou que 39 

caberia ao CODEFAT definir os requisitos, observando que incluiria isso na redação do artigo. O 40 

Representante Titular da NCST, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, observou, quanto ao art. 41 

18-B, que recursos próprios poderiam ser imobiliários, financeiros, materiais e outros, devendo ser 42 

especificado. O Coordenador-Geral da CGSINE esclareceu que se trataria de recursos próprios 43 

financeiros, o que seria explicitado na resolução. A Coordenadora-Geral de Colegiados do 44 

Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), 45 

Sra. Suely Barrozo Lopes, referiu-se à proposta constante do art. 18-B, que estava dispensando a 46 
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obrigação de alocação de recursos próprios no fundo do trabalho local, para observar que esse 47 

comando parecia contrariar o disposto no § 2º do art. 12 da Lei nº 13.667, de 2018, a seguir 48 

transcrito: § 2º Constitui condição para a transferência de recursos do FAT às esferas de governo 49 

que aderirem ao Sine a comprovação orçamentária da existência de recursos próprios destinados à 50 

área do trabalho e alocados aos respectivos fundos, adicionados aos recebidos do FAT. A 51 

Representante da PGFN-Trabalho, Sra. Marília Pessoa, declarou que o assunto seria analisado com 52 

mais propriedade quando a presente proposta de resolução chegasse à PGFN para apreciação, 53 

ressaltando que, a princípio, também entendia que confrontaria mesmo a mencionada Lei. O 54 

Coordenador-Geral do SINE ressaltou que, segundo os entes parceiros, a alocação de recursos 55 

próprios nos fundos requereria alterar as atuais leis orçamentárias, o que demandaria um esforço 56 

considerável de articulação com o Legislativo e, por isso, muito tempo. Ponderou que o esforço e 57 

o risco de prejuízo ao funcionamento da rede se justificariam somente após confirmada a adesão 58 

do ente ao SINE e o atendimento dos demais requisitos para a transferência do FAT. Destacou que 59 

como o processo poderia ser demorado, possivelmente não haveria tempo hábil para se promover 60 

alterações da lei orçamentária do exercício corrente, mas somente para intervir no projeto de lei 61 

orçamentária do exercício seguinte. Concluindo, observou que era provável que, no exercício em 62 

que o primeiro PAS fosse aprovado pelo CTER, recursos exclusivamente destinados do SINE ainda 63 

não pudessem ser alocados nos fundos do trabalho dos entes. O Coordenador do GTFAT indagou 64 

se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 65 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta 66 

de Resolução que dispõe sobre a oferta do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e 67 

Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE e estabelece os critérios para as 68 

respectivas transferências automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal 69 

e dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. O 70 

Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital Humano da Secretaria de Políticas 71 

Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 72 

(CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, relatou os principais pontos 73 

estruturais da proposta em tela: i) articulação da oferta de serviços de qualificação profissional, 74 

cofinanciados com recursos do FAT ou não, com os demais serviços do SINE; ii) alto grau de 75 

autonomia dos entes na definição de suas estratégias, metodologias e ações de qualificação 76 

profissional; iii) foco nos resultados das intervenções em termos de empregabilidade dos 77 

trabalhadores atendidos; iv) alocação dos recursos do FAT de acordo com o alinhamento entre 78 

demanda e oferta em suas ações, à luz da Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade 79 
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e o Emprego, instituída pelo Decreto nº 10.110, de 11 de novembro de 2019, e respectivo 80 

desempenho; e, v) recursos do FAT (União) como estímulo à sustentabilidade de ações locais de 81 

qualificação. Declarou que o valor a que cada ente elegível faria jus no exercício seria apurado por 82 

meio de índice de gestão descentralizada do bloco Qualificação – IGD-Qualificação, que 83 

corresponderia à quantidade de horas relativas às ações efetivas por ele executadas no período de 84 

apuração, multiplicada pela razão entre o orçamento total da União alocado para as transferências 85 

automáticas do bloco Qualificação e o total de horas relativas às ações efetivas ofertadas pelo 86 

conjunto dos entes elegíveis no mesmo período. Observou que o IGD-SINE, de que tratava a Lei nº 87 

13.667, de 2018, era voltado para o aprimoramento da gestão do sistema, como estrutura na qual 88 

os serviços eram providos; enquanto o IGD-Qualificação, ora proposto, aplicar-se-ia estritamente 89 

ao serviço de provimento de qualificação social e profissional, em harmonia e paralelismo 90 

conceitual com aquele. Ponderou que o IGD-Qualificação não seria aplicado para recursos do FAT 91 

oriundos de emendas parlamentares, pois nesse caso a Lei Orçamentária Anual (LOA) já 92 

estabelecia os beneficiários e seus respectivos montantes de recursos. O Coordenador-Geral da 93 

CGOP finalizou, informando as regras transitórias para a alocação dos recursos: i) 2020: a 94 

distribuição seria feita de acordo com a população dos entes elegíveis, como forma de incentivar 95 

de maneira ampla a oferta do bloco no âmbito do SINE; e, ii) 2021: serão priorizados os 96 

investimentos per capita dos entes, como forma de induzir o desempenho e a concorrência que 97 

deverá ocorrer na aplicação plena do modelo ora proposto a partir do exercício subsequente. O 98 

Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET, Sr. 99 

Marcelo Gavião, sugeriu que fosse constituído mecanismo tornando obrigatória a oferta de 100 

qualificação profissional na rede de atendimento do SINE e que todas as ações fossem levadas em 101 

conta para a distribuição de recursos. O Coordenador-Geral da CGOP esclareceu que a presente 102 

proposta consideraria apenas a execução das ações e serviços relativos à qualificação profissional. 103 

Declarou que a vinculação da qualificação profissional com outras ações e serviços prestados pela 104 

rede de atendimento do SINE tiraria a liberdade do ente parceiro de escolher o que poderia 105 

ofertar, dada sua realidade local. A Coordenadora-Geral da CGC ressaltou que a proposta em tela 106 

não tratava de atendimento na rede SINE, mas sim de horas de qualificação profissional ofertadas 107 

e executadas. O Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, sugeriu que fosse 108 

incluído no art. 9º, como critério para a distribuição de recursos pelo IGD-Qualificação, o número 109 

de requerentes qualificados, de modo a induzir a ampliação da oferta de qualificação profissional. 110 

O Coordenador-Geral da CGOP relatou que seria avaliada a pertinência de acrescentar o critério 111 

de número de requerentes qualificados. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo Santos, 112 
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referindo-se ao art. 5º, observou que a utilização apenas do SuperTec poderia causar dificuldades 113 

para a captação das demandas por qualificação profissional, pois não se deveria atender somente 114 

ao setor produtivo, que conseguiria absorver sozinho a mão de obra disponível. O Coordenador-115 

Geral da CGOP esclareceu que o uso obrigatório do SuperTec facilitaria ao Ministério da Economia 116 

verificar os resultados, mas que estudaria uma nova redação. O Coordenador do GTFAT indagou se 117 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido 118 

considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, passou ao ITEM 4 – Proposta 119 

de Resolução que altera a de nº 831, de 21 de maio de 2019, que estabelece critérios e diretrizes 120 

para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e 121 

Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de 122 

Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A Coordenadora-Geral da 123 

CGC observou que a Resolução nº 831, de 2019, atendeu aos ditames da Lei nº 13.667, de 2018, a 124 

qual condicionou a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, ou seja, do FAT para 125 

os fundos do trabalho a serem constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, à instituição 126 

e ao efetivo funcionamento dos Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda (CTER). Declarou que 127 

segundo o art. 17 da Resolução em referência, a instituição, regulamentação e o credenciamento 128 

dos CTER no Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda (SG-CTER), mantido 129 

pelo Ministério da Economia, e disponibilizado na internet, eram condições indispensáveis para a 130 

transferência de recursos do FAT, nos termos regulamentados pelo CODEFAT. Destacou que 131 

recentemente a Resolução nº 831, de 2019, foi alterada para prever que até 30 de junho de 2020 132 

o credenciamento dos Conselhos poderia ocorrer em processo administrativo específico, como 133 

forma de resguardar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de eventual prejuízo no 134 

recebimento de recursos do FAT. Ponderou que em atenção ao que havia sido observado durante 135 

a análise dos processos administrativos, estavam sendo propostos ajustes em alguns dispositivos 136 

da Resolução nº 831, de 2019, objetivando flexibilizar a atuação dos Conselhos, segundo 137 

realidades locais, e estimular conselhos mais atuantes que o exigido, a exemplo de realização de 138 

reuniões mensais, quando o estabelecido atualmente eram reuniões bimestrais. A Coordenadora-139 

Geral da CGC finalizou, relatando que dentre as principais alterações propostas estavam: i) os 140 

mandatos dos conselheiros serão de até 4 anos (atualmente é de 4 anos taxativamente); ii) 141 

mandatos dos presidentes de até 2 anos (atualmente é de 2 anos taxativamente); iii) 142 

previsão de reuniões ordinárias no mínimo bimestrais (hoje taxativamente eram bimestrais); 143 

iv) excluir prazo de antecedência de convocação e envio de material (ficará a cargo dos 144 

regimentos – hoje a previsão se aplicava para reuniões bimestrais, mas poderia haver 145 
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reuniões até semanais); v) criar obrigatoriedade de atualização de atos constitutivos em 30 146 

dias para os CTER que tiverem obtido certificado de credenciamento, sob pena de 147 

descredenciamento e invalidação de atos praticados); e, vi) após 30 de setembro, os CTER 148 

credenciados na forma do art. 19 A (fora do SG-CTER) terão que realizar o cadastramento de 149 

documentos e informações exigidos para receberem o certificado de credenciamento oficial. 150 

O Coordenador do GTFAT indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 151 

em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Em seguida, 152 

passou ao ITEM 5 - Proposta de Resolução que altera o anexo da Resolução nº 596, de 27 de 153 

maio de 2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 154 

ao Trabalhador – CODEFAT. A Coordenadora-Geral da CGC declarou que a pandemia do COVID-155 

19, que levou a maioria da população ao isolamento social, prejudicou a realização de reuniões do 156 

Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT), e de seu Grupo Técnico (GTFAT), nas datas 157 

programadas, implicando necessidade de adoção de decisões ad referendum do Conselho por seu 158 

Presidente, nos termos regimentais, acrescentando que se tratava de medida de exceção, não 159 

devendo ser adotada continuamente, em prejuízo dos ganhos qualitativos advindos de um 160 

processo de debate sobre os temas, comum em reuniões de colegiado. Observou que as reuniões 161 

do CODEFAT e do GTFAT, com a participação de seus membros à distância, mediante uso de 162 

variadas tecnologias disponíveis, não estavam previstas no regimento do Conselho, o que poderia 163 

levar a questionamentos quanto à legitimidade das deliberações tomadas. Nesse sentido, a 164 

proposta visava i) possibilitar a participação remota de conselheiros e representantes nas 165 

reuniões do CODEFAT e do GTFAT, respectivamente, e, ii) tornar necessária a realização de 166 

consulta aos demais membros do Colegiado, na tomada de decisão por ad referendum, como 167 

forma de subsidiar a decisão do Presidente nas matérias afetas ao Fundo de Amparo ao 168 

Trabalhador (FAT). A Coordenadora-Geral da CGC finalizou, relatando que a presente proposta 169 

visava também atualizar a competência pelo exercício da Secretaria Executiva do Conselho com o 170 

disposto no Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, que aprovou a atual estrutura regimental do 171 

Ministério da Economia, alterado pelo Decreto nº 10.072, de 18 de outubro de 2019, substituindo 172 

"Departamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo 173 

de Amparo ao Trabalhador" por "Departamento de Gestão de Fundos". O Coordenador do GTFAT 174 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo 175 

sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao ITEM 6 - 176 

Proposta da Bancada dos Trabalhadores para pagamento de parcelas adicionais do benefício 177 

seguro-desemprego, desde março até o fim de dezembro de 2020, como forma de combater os 178 



 7 

prejuízos trazidos pela pandemia aos trabalhadores que sofrerem com a demissão involuntária 179 

neste período, a ser apresentada pelo Representante da CUT no GTFAT. O Representante da CUT 180 

relatou que os conselheiros das centrais sindicais no CODEFAT propunham uma resolução do 181 

Conselho estendendo o benefício do seguro-desemprego em duas parcelas, de modo excepcional, 182 

para os trabalhadores demitidos durante o período de calamidade pública decretado em virtude 183 

da pandemia do novo coronavírus, ou seja, dispensados entre 20 de março e 31 de dezembro de 184 

2020. Declarou que a presente proposta estaria amparada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 185 

março de 2020, que reconhecia, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 186 

de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 187 

da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; e pela Emenda 188 

Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, que instituiu regime extraordinário fiscal, financeiro 189 

e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. 190 

Observou que o mês de abril registrou taxa de desemprego de 12,5%, acrescentando que as 191 

projeções apontavam para uma taxa de 18,7% ao final de 2020, portanto um acréscimo de 6 192 

pontos percentuais em relação ao registrado em abril, o que corresponderia a um aumento no 193 

contingente de desempregados de cerca de 6 milhões, fechando o presente exercício com 194 

aproximadamente 19 milhões de trabalhadores sem emprego. Informou que estimativas 195 

efetuadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para 196 

a bancada dos trabalhadores, em relação ao FAT, mostravam que a extensão de duas parcelas do 197 

seguro-desemprego para todos os trabalhadores, desde a decretação do estado de calamidade 198 

pública pelo Congresso em março de 2020, até dezembro de 2020, geraria um custo de cerca de 199 

R$16,1 bilhões, atendendo cerca de 6 milhões de trabalhadores. Observou que a estimativa do 200 

DIEESE considerou que o número de requerentes do seguro-desemprego em junho seria igual ao 201 

verificado em maio e, a partir daí, seria equivalente à média registrada nos meses de março e 202 

abril, acrescentando que para o cálculo do dispêndio adotou-se a média de 1,27 salário mínimo 203 

por parcela. O Representante da CUT finalizou, destacando que a Emenda Constitucional nº 106, 204 

de 2020, em especial o art. 3º, era o fundamento legal que poderia ser utilizado para atender a 205 

proposta da Bancada dos Trabalhadores no CODEFAT de autorizar, de forma extraordinária, a 206 

extensão de duas parcelas do benefício do seguro-desemprego para os segurados no período de 207 

março até o fim de dezembro de 2020, como forma de combater os prejuízos aos trabalhadores 208 

que sofreram, ou vierem a sofrer, com a demissão involuntária durante a pandemia do COVID-19. 209 

O Coordenador do GTFAT abriu as inscrições para manifestação. O Representante da UGT 210 

ponderou que o número de desempregados aumentaria consideravelmente até o final do ano, o 211 
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que demandaria apoio financeiro do FAT para amparar esse público. O Representante da NCST 212 

destacou que a suspensão de contrato por 60 dias estava finalizando, o que implicaria em mais 213 

trabalhadores desempregados, acrescentando que a aprovação das parcelas adicionais do seguro-214 

desemprego contribuiria para aquecer a economia. O Representante Titular da Força Sindical, Sr. 215 

Marcos Perioto, observou que devido à pandemia o período de desemprego tenderia a ser mais 216 

prolongado, devendo o CODEFAT adotar a ampliação de parcelas do seguro-desemprego visando 217 

amparar esses trabalhadores, o que teria impacto positivo sobre a economia, oxigenando o 218 

consumo. Enfatizou que deveria haver um esforço no sentido de apresentar a proposta em tela na 219 

próxima reunião do CODEFAT, pois o desemprego estava batendo na porta do trabalhador. O 220 

Representante Titular da CNI, Sr. Fábio Bandeira Guerra, considerou oportuno discutir medidas 221 

adicionais para proteger o trabalhador desempregado e a renda, ressaltando a necessidade de 222 

estudar a proposta em tela em conjunto com outras medidas que estavam sendo adotadas pelo 223 

Governo Federal. O Coordenador do GTFAT relatou que o FAT estava contribuindo no sentido de 224 

minimizar os efeitos do COVID-19 sobre a economia, citando a antecipação do calendário de 225 

pagamento do abono salarial do exercício de 2020/2021, e a aprovação da Programação Anual da 226 

Aplicação dos Depósitos Especiais do FAT (PDE-2020) no montante de R$ 5,0 bilhões, destinado à 227 

linha de crédito PROGER Urbano Capital de Giro. Observou que uma das medidas adotadas pelo 228 

Governo Federal para enfrentamento do COVID-19 foi a postergação do prazo de pagamento da 229 

contribuição para o PIS/PASEP, o que impactava as receitas do Fundo. O Representante Titular do 230 

BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, declarou que o Banco também estava contribuindo para o 231 

enfrentamento da crise, ressaltando a compra da carteira do PIS/PASEP (cotas) por R$20,0 bilhões 232 

e a transferência da totalidade dos recursos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 233 

(FGTS). O Coordenador do GTFAT declarou que as medidas adotadas para enfrentamento da 234 

pandemia precisavam equilibrar a concessão de benefícios para quem estava perdendo emprego e 235 

para quem não tinha renda. Questionou qual seria a lide jurídica em relação à proposta em tela. O 236 

Representante da CUT esclareceu que a lide se referia à questão da Reserva Mínima de Liquidez 237 

(RML), ressaltando que entendia que o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, em conjunto com a 238 

Emenda Constitucional nº 106, de 2020, afastaria a necessidade de observância ao dispositivo que 239 

limitava o gasto com parcelas adicionais a 10 % da RML. A Coordenadora-Geral da CGC observou 240 

que essa questão demandaria posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 241 

devendo o assunto ser encaminhado para apreciação do referido órgão. O Representante do 242 

FONSET indagou qual a base de cálculo para chegar ao acréscimo de 6 milhões de trabalhadores 243 

desempregados. O Representante da CUT informou que havia sido utilizado dados do número de 244 
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beneficiários do seguro-desemprego, taxa de desempregados e variação do PIB. O Representante 245 

Titular da CSB, Sr. Ernesto Luiz Pereira Filho, ressaltou que a crise econômica decorrente do 246 

COVID-19 não tinha prazo para acabar, destacando que o FAT havia sido criado para amparar o 247 

trabalhador em momento de adversidade, como era o caso atual. O Representante Titular da CTB, 248 

Sr. Aílton de Jesus Araújo, observou que o auxílio financeiro do Governo Federal às micro e 249 

pequenas empresas demorava muito a chegar na ponta, esbarrando em todo tipo de burocracia. 250 

Destacou a urgência dessa proposta ser levada ao CODEFAT, dado que as dificuldades não 251 

paravam de aumentar para os trabalhadores. O Representante Titular da CNC, Sr. Carlos Alberto 252 

D’Ambrósio, declarou que o setor de comércio foi um dos segmentos mais afetados pela crise 253 

atual, acrescentando que o crédito para as micro e pequenas empresas, como dito anteriormente, 254 

demoravam muito a chegar aos beneficiários, tanto que muitas vezes as empresas encerravam 255 

suas atividades antes da chegada dos recursos. Registrou que estudos apontavam que cada ponto 256 

percentual de queda do PIB implicava em um milhão de desempregos. O Coordenador do GTFAT 257 

apontou a necessidade de documento formal em nome da bancada dos trabalhadores para o 258 

encaminhamento da proposta de ampliação de parcelas do seguro-desemprego à PGFN-Trabalho 259 

para apreciação quanto à sua conformidade jurídica no tocante à RML, bem como para outras 260 

unidades do Ministério visando a avaliação técnica e financeira da proposta em referência. Em 261 

seguida, passou ao tópico IV - APRESENTAÇÃO: ITEM 7 - Tema: Dados do Novo CAGED, pela 262 

Secretaria de Trabalho - STRAB. A Coordenadora-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e 263 

Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da Secretaria de Trabalho da Secretaria 264 

Especial de Previdência e Trabalho (CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio 265 

Almeida, relatou que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado pela 266 

Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965, e o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 267 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. 268 

Destacou o que mudava com o eSocial: i) modernização e digitalização: empresas cumpriam as 269 

obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas em uma só ferramenta; ii) padronização e 270 

simplificação: substituição de 15 obrigações para um banco de dados único; iii) maior cobertura e 271 

tempestividade: possibilidade de obter informações que antes não estavam disponíveis ou 272 

estavam dispersas; iv) efetividade na garantia de direitos: maior transparência referente às 273 

informações dos contratos de trabalho; e, v) qualidade do registro administrativo: possibilidade de 274 

aperfeiçoamento do registro administrativo e melhoria da qualidade da informação, o que era 275 

essencial para a fiscalização do trabalho e para o planejamento e execução de políticas públicas. 276 

Em seguida, apontou as principais diferenças metodológicas entre o CAGED e o eSocial, 277 
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respectivamente: 1) finalidade: trabalhista versus fiscal, previdenciário e trabalhista; 2) cobertura: 278 

estabelecimentos formais e vínculos celetistas versus empresas formais, vínculos celetistas e 279 

estatutários, inclusive vínculos temporários; 3) prazo de envio: até o dia 7 do mês subsequente 280 

versus até o dia 15 do mês subsequente; e, 4) penalidades: a não declaração resultava em multas 281 

para a empresa versus a não declaração resultava em uma série de penalidades trabalhistas. 282 

Observou que a metodologia do Novo CAGED compreendia duas etapas, sendo a primeira a 283 

consolidação dos dados provenientes do eSocial e do CAGED, e a segunda a imputação de 284 

desligamentos do Empregador Web. Destacou as principais diferenças do CAGED e do Novo 285 

CAGED, respectivamente: I) vínculos celetistas versus vínculos celetistas, inclusive temporários; II) 286 

informações captadas exclusivamente via sistema CAGED versus informações captadas via sistema 287 

CAGED, eSocial e Empregador Web; III) prazo de envio até o dia 7 do mês subsequente versus 288 

prazo de envio até o dia 15 do mês subsequente; IV) multa pelo não cumprimento de entrega de 289 

declaração versus diversas penalidades trabalhistas pelo não cumprimento de entrega de 290 

declaração; V) 3,6% de média de declarações fora do prazo versus 7% de média de declarações 291 

fora do prazo; e, VI) divulgação na segunda quinzena do mês subsequente versus divulgação até o 292 

dia 30 do mês subsequente. A Coordenadora-Geral da CGCIPE finalizou, observando que o Novo 293 

CAGED marcava o início de uma nova série de dados do mercado de trabalho formal, 294 

acrescentando que por essa razão não seria recomendável comparar os dados a partir de janeiro 295 

de 2020 com as competências anteriores. O Coordenador do GTFAT agradeceu pela exposição e, 296 

em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Representante do FONSET destacou que o 297 

eSocial contemplaria mais informações que o CAGED, o que contribuiria para o planejamento das 298 

ações. Prosseguindo, o Coordenador do GTFAT passou ao Tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 8 299 

– Entrega dos seguintes documentos: 8.1. Boletim de Informações Financeiras do FAT - 2º 300 

Bimestre de 2020; 8.2. Boletim sobre a situação das prestações de contas de convênios com 301 

recursos do FAT, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 8.3. Atualização das 302 

informações sobre as providências para atendimento das recomendações contidas no Relatório 303 

de Avaliação CGU nº 201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017; e, 8.4. Relatório sobre as 304 

restrições apresentadas pelo Contador na Prestação de Contas do FAT – exercício 2018. O 305 

Coordenador do GTFAT informou que os documentos e arquivos da presente reunião se 306 

encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica, à 307 

exceção dos subitens 8.3 e 8.4, que não foram finalizados pelas áreas responsáveis. 308 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Coordenador do GTFAT deu 309 

por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves 310 
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Tillmann, Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada por 311 

mim e pelos demais membros do Grupo. 312 

 
 

GUSTAVO ALVES TILLMANN    ___________________________________ 

Secretário-Executivo do CODEFAT 

Coordenador do GTFAT 

 

SYLVIO EUGÊNIO DE ARAÚJO MEDEIROS  ___________________________________ 

Representante Titular da STRAB/SEPRT/ME 

 

DEMERSON ANDRÉ POLLI  ___________________________________ 

Representante Titular da FAZENDA/ME 

 

CONRADO VÍTOR LOPES FERNANDES  ___________________________________ 

Representante Titular da SDIC/SEPEC/ME 

 

LUCILENE ESTEVAM SANTANA  ___________________________________ 

Representante Titular da SPPE/SEPEC/ME 

 

LUIZ CARLOS GALVÃO DE MELO   ___________________________________ 

Representante Titular do BNDES  

 

DIENE BATISTA PEREIRA  ___________________________________ 

Representante Suplente do MAPA 

 

MARCOS PERIOTO     ___________________________________ 

Representante Titular da Força Sindical 

 

RAUL ARAÚJO SANTOS  ___________________________________ 

Representante Titular da UGT 

 

GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  ___________________________________ 

Representante Titular da NCST 

 

AÍLTON DE JESUS ARAÚJO    ___________________________________ 

Representante Titular da CTB 

 

ERNESTO LUIZ PEREIRA FILHO   ___________________________________ 

Representante Titular da CSB 

 

ALEXANDRE SAMPAIO FERRAZ   ___________________________________ 

Representante Suplente da CUT 

 



 12 

 

Continuação da Ata da 155ª Reunião Ordinária do GTFAT 

 

FÁBIO BANDEIRA GUERRRA    ___________________________________ 

Representante Titular da CNI 

 

CARLOS ALBERTO D’AMBROSIO   ___________________________________ 

Representante Titular da CNC 

 

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA ROSA   ___________________________________ 

Representante Titular da CNA 

 

THIAGO LUIZ TICCHETTI    ___________________________________ 

Representante Titular da CNT 

 

DANILO PIVA      ___________________________________ 

Representante Titular da CNTur 

 


