
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 16 de julho de 2020. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Microsoft Teams) 

PARTICIPANTES: Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 

Titular Representante da UGT; Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT; Sérgio 

Ricardo de Brito Gadelha, Conselheiro Titular Representante da Secretaria Especial de Fazenda 

(FAZENDA/ME); Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do MAPA; Fernando de 

Holanda Barbosa Filho, Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC); Ricardo 

de Souza Moreira, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT); Antônia Tallarida Serra Martins, Conselheira 

Suplente Representante da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e 

Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SDIC/SEPEC); Luiz 

Carlos Galvão de Melo, Conselheiro Suplente Representante do BNDES; Quintino Marques Severo, 

Conselheiro Titular Representante da CUT; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular Representante da 

Força Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, 

Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro Titular Representante da 

CSB; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Roberto Lúcio Rocha Brand, 

Conselheiro Titular Representante da CNA; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 

Representante da CNTur; Caio Mário Alvares, Conselheiro Titular Representante da CNT; Mário Sérgio 

Carraro Telles, Conselheiro Suplente Representante da CNI; e, Carlos Alberto D’Ambrósio, Conselheiro 

Suplente Representante da CNC. CONVIDADOS: Marília Pessoa, Representante da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; e, Davidson Magalhães, Presidente do FONSET. 

 

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

Centésima Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 2 

ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção do Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular 3 

Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – ABERTURA: O Presidente 4 

cumprimentou a todos e, em seguida, deu as boas-vindas ao Sr. Ricardo Souza Moreira, Conselheiro 5 

Suplente Representante da STRAB/SEPRT/ME, o qual participava pela primeira vez de reunião do 6 

CODEFAT. Prosseguindo, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 157ª Reunião 7 

Ordinária e da 68ª Reunião extraordinária, realizadas em 14 e 27 de maio de 2020, 8 

respectivamente. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o 9 

item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou ao tópico III – 10 

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Proposta de Resolução que altera a Resolução nº 825, de 11 
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26 de março de 2019, regulamenta procedimentos e critérios para a transferência automática de 12 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT aos respectivos fundos do trabalho dos 13 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 14 

2018, e dá outras providências. O Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Emprego da 15 

Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 16 

Produtividade, Emprego e Competitividade (CGSINE/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Pedro Lucas da Cruz 17 

Pereira Araújo, declarou que o aprendizado acumulado ao longo dos 14 meses transcorridos da 18 

primeira edição da Resolução nº 825, de 2019, mostrou a necessidade de se apresentar uma nova 19 

proposta de alteração da norma com o intuito de melhorar a organização dos conceitos ali 20 

explicitados e, principalmente, adaptar a Resolução à realidade vivenciada pelos parceiros do SINE. 21 

Esclareceu que, quando da primeira edição da citada Resolução, tinha-se como informação a 22 

necessidade de realização do processo de adesão ao SINE por meio da Plataforma +Brasil, ressaltando 23 

que atualmente era sabido que a plataforma fazia-se necessária apenas quando da transferência de 24 

recursos da União aos entes parceiros, motivo pelo qual propunha-se, nesta nova versão, a alteração 25 

da lógica de apresentação de documentos, considerando os dois momentos distintos, quais sejam, 26 

adesão ao SINE e transferência de recursos financeiros. Ressaltou que na proposta de resolução 27 

apresentada no GTFAT havia constado o art. 18-B, onde no primeiro ano (2020) haveria uma execução 28 

híbrida, dispensando a obrigação de alocar recursos próprios no fundo do trabalho local, tendo sido 29 

excluído da proposta em tela em razão de parecer da PGFN, segundo a qual o referido artigo 30 

contrariava o disposto na Lei nº 13.667, de 2018. O Coordenador-Geral da CGSINE finalizou, 31 

destacando que a proposta pretendia, dentre outras mudanças: i)conceituar que recursos do FAT têm 32 

natureza comum aos entes, a ele cabendo regras específicas que não são utilizadas em emendas 33 

parlamentares, por exemplo; ii) definir que o Relatório de Gestão do ente federado será apresentado 34 

somente ao CTER local e não mais para o Coordenador Nacional (ME); iii) estabelecer que o Plano de 35 

Ações e Serviços – PAS será apresentado pelo ente por bloco de ações e serviços (manutenção da 36 

rede SINE, Qualificação e Fomento à geração de emprego); iv) prever que a adesão do ente ao SINE se 37 

dará uma única vez, com prazo de validade indeterminado; e, v) a transferência de recursos se dará 38 

em parcela única, podendo haver parcela adicional em caso de recursos posteriormente destinados, 39 

como suplementação de recursos. O Presidente indagou se a resolução aprovada em março havia 40 

conflitado a lei e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Coordenador-Geral da CGSINE 41 

esclareceu que todas as alterações da Resolução nº 825, de 2019, aprovadas pela CODEFAT, tiveram 42 

sua conformidade jurídica atestadas pela PGFN, tendo manifestação contrária somente quanto ao art. 43 
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18-B da proposta apresentada na última reunião do GTFAT, que por essa razão foi excluído da 44 

proposta em tela. O Presidente do FONSET, Sr. Davidson Magalhães, efetuou os seguintes 45 

questionamentos: i) como seria o repasse de recursos em 2020; ii) se estava adequado às emendas 46 

parlamentares da qualificação; e, iii) se todos os estados já haviam aderido à nova sistemática do 47 

SINE. O Presidente observou que havia um erro de redação no §1º do art. 7º, tendo constado “Além 48 

dos requisitos listados nos incisos I a VII do caput deste artigo”, quando o correto seria “Além dos 49 

requisitos listados nos incisos I a VIII do caput deste artigo”. O Conselheiro Titular Representante da 50 

CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, indagou se haveria transferência de recursos para a 51 

iniciativa privada. O Coordenador-Geral da CGSINE prestou os esclarecimentos a seguir: 1) a ideia 52 

seria repassar os recursos em parcela única, acrescentando que se houvesse recurso adicional haveria 53 

distribuição entre os parceiros; 2) relatou que poderia haver emenda para a qualificação profissional; 54 

e, 3) informou que houve adesão de 50 entes, dos 68 elegíveis, ressaltando que nem todos os estados 55 

haviam efetuado a adesão. Registrou que providenciaria a correção do art. 7º, a fim de constar incisos 56 

de I a VIII, conforme observado pelo Presidente. Finalizando, esclareceu que a transferência de 57 

recursos do FAT, no âmbito do SINE, contemplaria apenas entes públicos. O Presidente indagou se 58 

havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado 59 

por unanimidade. Em seguida, passou ao ITEM 3 – Proposta de Resolução que dispõe sobre a oferta 60 

do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema Nacional de 61 

Emprego – SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências automáticas aos Fundos 62 

do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 12 da Lei nº 63 

13.667, de 17 de maio de 2018. O Coordenador-Geral de Operação da Subsecretaria de Capital 64 

Humano da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, 65 

Emprego e Competitividade (CGOP/SUCAP/SPPE/SEPEC/ME), Sr. Denis dos Santos Freitas, relatou os 66 

principais pontos estruturais da proposta em tela: i) articulação da oferta de serviços de qualificação 67 

profissional, cofinanciados com recursos do FAT ou não, com os demais serviços do SINE; ii) alto grau 68 

de autonomia dos entes na definição de suas estratégias, metodologias e ações de qualificação 69 

profissional; iii) foco nos resultados das intervenções em termos de empregabilidade dos 70 

trabalhadores atendidos; iv) alocação dos recursos do FAT de acordo com o alinhamento entre 71 

demanda e oferta em suas ações, à luz da Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e 72 

o Emprego, instituída pelo Decreto nº 10.110, de 11 de novembro de 2019, e respectivo desempenho; 73 

e, v) recursos do FAT (União) como estímulo à sustentabilidade de ações locais de qualificação. 74 

Declarou que o valor a que cada ente elegível faria jus no exercício seria apurado por meio de índice 75 
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de gestão descentralizada do bloco Qualificação – IGD-Qualificação, que corresponderia à quantidade 76 

de horas relativas às ações efetivas por ele executadas no período de apuração, multiplicada pela 77 

razão entre o orçamento total da União alocado para as transferências automáticas do bloco 78 

Qualificação e o total de horas relativas às ações efetivas ofertadas pelo conjunto dos entes elegíveis 79 

no mesmo período. Observou que o IGD-SINE, de que tratava a Lei nº 13.667, de 2018, era voltado 80 

para o aprimoramento da gestão do sistema, como estrutura na qual os serviços eram providos; 81 

enquanto o IGD-Qualificação, ora proposto, aplicar-se-ia estritamente ao serviço de provimento de 82 

qualificação social e profissional, em harmonia e paralelismo conceitual com aquele. Ponderou que o 83 

IGD-Qualificação não seria aplicado para recursos do FAT oriundos de emendas parlamentares, pois 84 

nesse caso a Lei Orçamentária Anual (LOA) já estabelecia os beneficiários e seus respectivos 85 

montantes de recursos. O Coordenador-Geral da CGOP finalizou, informando as regras transitórias 86 

para a alocação dos recursos: i) 2020: a distribuição seria feita de acordo com a população dos entes 87 

elegíveis, como forma de incentivar de maneira ampla a oferta do bloco no âmbito do SINE; e, ii) 88 

2021: serão priorizados os investimentos per capita dos entes, como forma de induzir o desempenho 89 

e a concorrência que deverá ocorrer na aplicação plena do modelo ora proposto a partir do exercício 90 

subsequente. O Subsecretário da SEMP, Sr. Rodrigo Zerbone, complementou, destacando que a 91 

proposta em tela estava centrada na construção do IGD-Qualificação, o qual buscaria premiar os 92 

parceiros que apresentassem melhor performance, ou seja, receberia mais recursos quem executasse 93 

mais vagas de qualificação. O Presidente referiu-se ao art. 9º para questionar se haveria critério para 94 

números de vagas e, na sequência, abriu as inscrições para manifestação. O Coordenador-Geral da 95 

CGOP explicou que fizeram a opção por horas de qualificação, visando minimizar a execução de 96 

cursos com curta duração. O Presidente do FONSET indagou se os estados também poderiam enviar 97 

demandas por qualificação profissional, ou se seria apenas o setor produtivo. O Subsecretário da 98 

SEMP esclareceu que tanto o SINE, quanto as empresas, poderiam registrar suas demandas por 99 

qualificação profissional no SuperTec. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em 100 

não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência, 101 

passou ao ITEM 4 - Proposta de Resolução que altera a de nº 831, de 21 de maio de 2019, que 102 

estabelece critérios e diretrizes para instituição, credenciamento e funcionamento dos Conselhos 103 

do Trabalho, Emprego e Renda – CTER, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do 104 

Sistema Nacional de Emprego – SINE, nos termos da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A 105 

Coordenadora-Geral de Colegiados do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de 106 

Fazenda (CGC/DEF/FAZENDA/ME), Sra. Suely Barrozo Lopes, observou que a Resolução nº 831, de 107 
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2019, atendeu aos ditames da Lei nº 13.667, de 2018, a qual condicionou a transferência de recursos 108 

na modalidade fundo a fundo, ou seja, do FAT para os fundos do trabalho a serem constituídos por 109 

Estados, Distrito Federal e Municípios, à instituição e ao efetivo funcionamento dos Conselhos do 110 

Trabalho, Emprego e Renda (CTER). Declarou que segundo o art. 17 da Resolução em referência, a 111 

instituição, regulamentação e o credenciamento dos CTER no Sistema de Gestão dos Conselhos de 112 

Trabalho, Emprego e Renda (SG-CTER), mantido pelo Ministério da Economia, e disponibilizado na 113 

internet, eram condições indispensáveis para a transferência de recursos do FAT, nos termos 114 

regulamentados pelo CODEFAT. Destacou que recentemente a Resolução nº 831, de 2019, foi 115 

alterada para prever que até 30 de setembro de 2020 o credenciamento dos Conselhos poderia 116 

ocorrer em processo administrativo específico, como forma de resguardar os Estados, o Distrito 117 

Federal e os Municípios, de eventual prejuízo no recebimento de recursos do FAT. Ponderou que em 118 

atenção ao que havia sido observado durante a análise dos processos administrativos, estavam sendo 119 

propostos ajustes em alguns dispositivos da Resolução nº 831, de 2019, objetivando flexibilizar a 120 

atuação dos Conselhos, segundo realidades locais, e estimular conselhos mais atuantes que o exigido, 121 

a exemplo de realização de reuniões mensais, quando o estabelecido atualmente eram reuniões 122 

bimestrais. A Coordenadora-Geral da CGC finalizou, relatando que dentre as principais alterações 123 

propostas estavam: i) os mandatos dos conselheiros serão de até 4 anos (atualmente é de 4 anos 124 

taxativamente); ii) mandatos dos presidentes de até 2 anos (atualmente é de 2 anos taxativamente); 125 

iii) previsão de reuniões ordinárias no mínimo bimestrais (hoje taxativamente eram bimestrais); iv) 126 

excluir prazo de antecedência de convocação e envio de material (ficará a cargo dos regimentos – 127 

hoje a previsão se aplicava para reuniões bimestrais, mas poderia haver reuniões até semanais); v) 128 

criar obrigatoriedade de atualização de atos constitutivos em 30 dias para os CTER que tiverem obtido 129 

certificado de credenciamento, sob pena de descredenciamento e invalidação de atos praticados); e, 130 

vi) após 30 de setembro, os CTER credenciados na forma do art. 19 A (fora do SG-CTER) terão que 131 

realizar o cadastramento de documentos e informações exigidos para receberem o certificado de 132 

credenciamento oficial. O Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, 133 

complementou, destacando que o credenciamento dos CTER era um processo relativamente novo, 134 

onde cada conselho refletia uma realidade local, o que justificava as alterações ora propostas, visando 135 

flexibilizar alguns regramentos e, assim, buscar atender a todos os colegiados. O Presidente referiu-se 136 

ao § 3º do art. 14 (Ocorrendo alteração dos atos constitutivos ou regimentais do Conselho, esses 137 

deverão ser atualizados no SG-CTER, para fins de novo credenciamento do CTER, dentro do prazo de 138 

30 dias contados a partir da data de publicação, sob pena de perda do credenciamento anteriormente 139 
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concedido e nulidade dos atos praticados durante o período de desconformidade), para registrar que 140 

considerava muita dura a penalização de descredenciamento do CTER e nulidade dos atos praticados, 141 

ressaltando que talvez pudesse ser substituída pelo não repasse de recursos. Na sequência, abriu as 142 

inscrições para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT esclareceu que a referida 143 

penalização visava evitar alterações de regras estruturais dos CTER sem a validação pela Secretaria 144 

Executiva do CODEFAT, mediante novo processo de credenciamento. A Coordenadora-Geral da CGC 145 

complementou, destacando que o Ministério não teria condições de verificar as alterações dos atos 146 

constitutivos ou regimentais dos CTER efetuadas após o seu credenciamento, razão pela qual adotou-147 

se uma penalização para impor aos Conselhos a obrigação de submeter à Secretaria Executiva do 148 

CODEFAT nova solicitação de credenciamento na ocorrência das alterações mencionadas. Nesse 149 

sentido, sugeriu a inclusão da expressão: relativos à aplicação de recursos do FAT, ficando assim a 150 

redação: ”sob pena de perda do credenciamento anteriormente concedido e nulidade dos atos 151 

relativos à aplicação de recursos do FAT, praticados durante o período de desconformidade”. O 152 

Presidente declarou que essa proposta de redação estava mais adequada e pertinente. O Presidente 153 

do FONSET afirmou que a sugestão apresentada pela Coordenadora-Geral da CGC era muito 154 

apropriada, pois deixaria claro que a penalização seria em relação aos recursos do FAT, esclarecendo 155 

que os CTER discutiam outras ações que não envolviam recursos do Fundo, mas sim recursos próprios 156 

dos entes federados. O Conselheiro Titular da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, declarou que os 157 

CTER deveriam ser vistos como parceiros do CODEFAT, ressaltando que as alterações propostas eram 158 

meritórias, pois buscavam atender a todos os conselhos. O Presidente indagou se havia mais alguma 159 

manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade 160 

com a inclusão da expressão “relativos à aplicação de recursos do FAT”. O Conselheiro Titular 161 

Representante da CNC, Sr. Ivo Dall’Acqua Júnior, solicitou um aparte para informar que precisaria se 162 

ausentar da presente reunião para atendimento de outra agenda, informando que seria substituído 163 

pelo seu Suplente, Sr. Carlos Alberto D’Ambrósio. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 5 - 164 

Proposta de Resolução que altera o anexo da Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova 165 

o Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT. A 166 

Coordenadora-Geral da CGC declarou que a pandemia do COVID-19, que levou a maioria da 167 

população ao isolamento social, prejudicou a realização de reuniões do Conselho Deliberativo do FAT 168 

(CODEFAT), e de seu Grupo Técnico (GTFAT), nas datas programadas, implicando necessidade de 169 

adoção de decisões ad referendum do Conselho por seu Presidente, nos termos regimentais, 170 

acrescentando que se tratava de medida de exceção, adotada em razão da urgência de determinadas 171 
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matérias. Observou que as reuniões do CODEFAT e do GTFAT, com a participação de seus membros à 172 

distância, mediante uso de variadas tecnologias disponíveis, não estavam previstas no regimento do 173 

Conselho, o que poderia levar a questionamentos quanto à legitimidade das deliberações tomadas. 174 

Nesse sentido, a proposta visava i) possibilitar a participação remota de conselheiros e representantes 175 

nas reuniões do CODEFAT e do GTFAT, respectivamente, e, ii) tornar necessária a realização de 176 

consulta aos demais membros do Colegiado, na tomada de decisão por ad referendum, como forma 177 

de subsidiar a decisão do Presidente nas matérias afetas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A 178 

Coordenadora-Geral da CGC finalizou, relatando que a presente proposta visava também atualizar a 179 

competência pelo exercício da Secretaria Executiva do Conselho com o disposto no Decreto nº 9.745, 180 

de 8 de abril de 2019, que aprovou a atual estrutura regimental do Ministério da Economia, alterado 181 

pelo Decreto nº 10.072, de 18 de outubro de 2019, substituindo "Departamento do Fundo de 182 

Garantia por Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador" por 183 

"Departamento de Gestão de Fundos". O Secretário-Executivo do CODEFAT complementou, 184 

esclarecendo que o Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, autorizou o uso de videoconferência 185 

nas reuniões de colegiados da administração pública federal, conforme trecho a seguir transcrito: Art. 186 

2º As reuniões de colegiados poderão ser realizadas integralmente por meio de videoconferência, 187 

conforme decisão do Presidente ou do Coordenador, ad referendum do Plenário. O Presidente 188 

observou que nas propostas constantes do art. 8º-A e do parágrafo único do art.20, as quais tratavam 189 

de reuniões à distância, constava a expressão “de conselheiros” e “dos representantes”, 190 

respectivamente, sugerindo a utilização da expressão “dos” para ambos os casos. Propôs a inclusão 191 

na proposta de resolução em tela de dispositivo referendando a realização das reuniões à distância a 192 

partir de 20 de março do corrente. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro 193 

da Força Sindical declarou que a previsão de reuniões à distância deveria ficar restrita ao período da 194 

pandemia. O Conselheiro Titular Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que deveria 195 

ficar claro que as reuniões à distância seriam uma excepcionalidade, visando resguardar a realização 196 

de reuniões presenciais após a pandemia. O Conselheiro Titular Representante da CSB, Sr. José 197 

Avelino Pereira, sugeriu que as reuniões à distância fossem limitadas ao prazo de até 31 de dezembro 198 

de 2020, o qual poderia ser alterado posteriormente, caso necessário. O Conselheiro Suplente 199 

Representante da CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, defendeu a realização de reuniões 200 

preferencialmente presenciais, mas ressaltou a importância de reuniões mistas, parte presencial e 201 

parte à distância. Diante das manifestações apresentadas, a Coordenadora-Geral da CGC propôs a 202 

inclusão de um artigo ao final do regimento interno do CODEFAT para estabelecer, em caráter 203 
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excepcional, durante o estado de calamidade pública decorrente da emergência de saúde pública 204 

relacionada ao coronavírus (COVID-19), de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 205 

2020, a participação à distância dos Conselheiros do CODEFAT e dos Representantes do GTFAT nas 206 

suas reuniões ordinárias e extraordinárias, em substituição ao art. 18-A e ao parágrafo único do art. 207 

20, bem como convalidar os atos editados pelo CODEFAT no período de 20 de março a 2 de agosto de 208 

2020, o que foi acatado por unanimidade. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, 209 

em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade com a inclusão 210 

do artigo proposto pela Coordenadora-Geral da CGC. Prosseguindo, passou ao ITEM 6 - Prestação de 211 

Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2019. O Coordenador-Geral de Recursos 212 

Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 213 

(CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, declarou que a prestação de contas em 214 

tela foi elaborada em consonância com os normativos dos órgãos de controle, Tribunal de Contas da 215 

União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), acrescentando que as ações foram executadas 216 

em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA-2019), na Unidade Orçamentária 25915 – FAT. 217 

Esclareceu que a gestão dos recursos foi realizada pelas unidades do Ministério da Economia, 218 

especialmente o Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 219 

(DEF/FAZENDA), a Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 220 

(STRAB/SEPRT) e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/SEPEC). Registrou que as 221 

obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES) totalizaram R$77,57 bilhões, tendo sido 222 

empenhado o montante de R$74,14 bilhões, assim distribuídos por Programas: i) Operações Especiais 223 

– Financiamentos com Retorno: Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo 224 

do BNDES: R$18,76 bilhões; ii) Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária: RS55,15 bilhões; 225 

e, iii) Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$232,19 milhões. Destacou que em 226 

2019, no âmbito do FAT Constitucional, o BNDES desembolsou o montante de R$48,85 bilhões em 227 

operações de crédito, sendo R$42,92 bilhões destinados ao financiamento de projetos privados e 228 

R$5,93 bilhões a projetos públicos, assim distribuídos por setor de atividade: I) Infraestrutura: 229 

R$16,13 bilhões - privado e R$1,55 bilhão - público; II) Comércio e Serviços: R$5,40 bilhões - privado e 230 

R$1,21 bilhão - público; III) Indústria de Transformação: R$5,69 bilhões - privado e R$757,78 milhões - 231 

público; IV) Agropecuária e Pesca: R$12,98 bilhões - privado e R$2,41 bilhões - público; e, V) Indústria 232 

Extrativista: R$2,71 bilhões - privado e R$8,61 milhões - público. Relatou que, segundo dados do 233 

BNDES, estimava-se a geração/manutenção de 944.494 empregos pela aplicação de R$48,85 bilhões, 234 

sem considerar a participação de outras fontes de recursos no financiamento dos projetos. Em 235 
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seguida, apresentou a distribuição das despesas do Programa Trabalho Decente e Economia Solidária, 236 

no montante de R$55,15 bilhões de valor empenhado, conforme a seguir: i) Benefício do Seguro-237 

Desemprego: R$37,39 bilhões; ii) Abono Salarial PIS/PASEP: R$17,52 bilhões; iii) Sistema de 238 

Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda: R$163,07 milhões; iv) Manutenção, 239 

Modernização e Ampliação da Rede SINE: R$38,40 milhões; v) Identificação da População por meio da 240 

CTPS: R$13,61 milhões; vi) Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego: R$16,00 milhões; vii) 241 

Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores: R$2,53 milhões; viii) Classificação Brasileira de 242 

Ocupações – CBO: R$2,07 milhões; ix) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, 243 

Emprego e Renda: R$330,00 mil; x) Gestão Participativa do FAT: R$64,00 mil; e, xi) Apoio Operacional 244 

ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$95,00 mil. Informou que as despesas do 245 

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, no montante de R$232,19 milhões 246 

empenhado, estavam assim distribuídas: I) Administração da Unidade: R$95,30 milhões; e, II) 247 

Funcionamento das Unidades Descentralizadas: R$136,89 milhões. Registrou que houve um 248 

crescimento de 2,66% nas obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES), que saíram de 249 

R$72,22 bilhões para R$74,14 bilhões, com os seguintes destaques: i) crescimento de 1,06% no 250 

pagamento do benefício do Abono Salarial, que saiu de R$17,34 bilhões para R$17,52 bilhões; ii) 251 

crescimento de 3,03% com o pagamento do benefício do Seguro-Desemprego, que saiu de R$36,29 252 

bilhões para R$37,39 bilhões; e, iii) crescimento de 3,91% nos empréstimos ao BNDES, que saíram de 253 

R$18,05 bilhões para R$18,76 bilhões. Prosseguindo, passou à execução extra orçamentária do FAT, 254 

repassada às instituições financeiras oficiais federais mediante depósitos especiais, ressaltando que 255 

foi desembolsado o montante de R$1,95 bilhão, assim distribuído entre programas/linhas de crédito 256 

especiais: i) PROGER Urbano: R$184,95 milhões; ii) PRONAF: R$294,52 milhões; iii) FAT Taxista: 257 

R$56,66 milhões; iv) PROGER Exportação: R$6,57 milhões; v) FAT Fomentar MPE: R$1,39 bilhão; e, vi) 258 

FAT Fomentar MGE: R$17,62 milhões. Em seguida, passou às receitas do FAT, no montante de 259 

R$66,51 bilhões, assim distribuídas: I) Contribuição PIS/PASEP: R$47,99 bilhões; II) Recursos 260 

Financeiros Diretamente Arrecadados: R$18,05 bilhões; III) Recursos Não-Financeiros Diretamente 261 

Arrecadados: R$316,83 milhões; IV) Cota-Parte da Contribuição Sindical: R$29,61 milhões; V) Multas e 262 

Juros Oriundas de Infração Legislação Trabalhistas: R$75,81 milhões; e, VI) Recursos Provenientes do 263 

Tesouro Nacional: R$35,37 milhões. Ressaltou que houve um acréscimo de 3,23% nas receitas do FAT, 264 

que saíram de R$64,43 bilhões para R$66,51 bilhões, com os seguintes destaques: i) crescimento de 265 

6,25% nas receitas do PIS/PASEP, que saíram de R$45,18 bilhões para R$47,99 bilhões; ii) redução de 266 

16,29% na entrada de recursos provenientes do Tesouro Nacional, que saiu de R$42,30 milhões para 267 
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R$35,40 milhões; e, iii) redução de 2,26% nas Remunerações do FAT, que saíram de R$18,47 bilhões 268 

para R$18,05 bilhões. Declarou que o FAT fechou o exercício de 2019 com resultado nominal 269 

deficitário de R$7,63 bilhões (R$66,51 bilhões de receitas e R$74,14 bilhões de obrigações), resultado 270 

2,10% inferior ao registrado em 2018 (R$7,79 bilhões). Afirmou que o fechamento do exercício de 271 

2019 registrou um crescimento do Patrimônio Financeiro do FAT da ordem de 4,02%, que saiu de 272 

R$336,10 bilhões para R$349,60 bilhões, destacando que os empréstimos ao BNDES respondiam por 273 

R$282,53 bilhões do patrimônio do Fundo. Apresentou quadro constando 15 ressalvas apontadas pela 274 

área contábil do ME, esclarecendo que não eram impeditivas à aprovação das contas pelo TCU. 275 

Informou a situação do julgamento das contas pelo TCU: i) até o exercício de 2015: aprovadas como 276 

regulares com quitação plena aos responsáveis; ii) exercícios de 2016 e de 2017: em análise; e, iii) 277 

exercício de 2018: somente envio de relatório de gestão. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFIN 278 

ponderou que, em face do exposto, propunha-se a aprovação da Prestação de Contas do FAT do 279 

exercício de 2019. O Presidente observou que havia muitas ressalvas, algumas inclusive com valores 280 

expressivos. Ponderou que a distribuição dos beneficiários do seguro-desemprego para a região 281 

nordeste apresentou crescimento, o que poderia indicar aumento do desemprego. Em seguida, abriu 282 

as inscrições para manifestação. O Conselheiro da NCST observou que seria interessante a entrega 283 

nas reuniões ordinárias do CODEFAT de documento listando as ressalvas da Contadoria do ME 284 

relativas às ações do FAT dentro do próprio exercício, e não apenas quando da apresentação da 285 

prestação de contas do Fundo. Indagou se os recursos da contribuição sindical oriundos de guias de 286 

recolhimento sem a indicação de destinação eram remetidos direto para o Tesouro Nacional. O 287 

Conselheiro Titular Representante da SPPE, Fernando de Holanda Barbosa Filho, destacou o trabalho 288 

realizada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas (CGPC/SPPE/SEPEC) no sentido de buscar 289 

reduzir o passivo de prestação de contas de convênios com recursos do FAT, observando que as 290 

ressalvas pertinentes a esse tema ainda constariam por algum tempo nas prestações de contas do 291 

FAT. Ressaltou que decidiram por priorizar a análise das prestações de contas com maior volume de 292 

recursos. O Coordenador-Geral da CGFIN declarou que as ressalvas não eram impeditivas à aprovação 293 

das contas do FAT pelo TCU. Esclareceu que a arrecadação e a distribuição dos recursos da 294 

contribuição sindical eram de responsabilidade da CAIXA. O Coordenador-Geral de Contabilidade e 295 

Custos da Diretoria de Finanças e Contabilidade da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria 296 

Executiva (CGCON/DFC/SGC/SE/ME), Sr. Enoque da Rocha Costa, destacou a restrição de nº 625 (falta 297 

de regularização/atualização de ajustes de perdas prováveis), com a seguinte ocorrência: Falta do 298 

registro de perdas prováveis dos créditos a receber – ajustes para perdas estimadas. Declarou que 299 
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essa era a restrição mais relevante, pois não encontrava ajustes para perdas. Ponderou, quanto à 300 

restrição nº 748 (demais incoerências – balanço patrimonial), onde constava a restrição valor 301 

registrado no passivo da UG 380918 inferior ao valor do extinto Ministério do Trabalho no balanço da 302 

DATAPREV; que as faturas da DATAPREV não estavam sendo contabilizadas, havendo registro no 303 

orçamento e em restos a pagar, mas não no passivo do balanço patrimonial. O Presidente declarou 304 

que o FAT estava no caminho certo para se adequar aos regramentos contábeis. Solicitou que 305 

doravante fosse entregue nas reuniões ordinárias do CODEFAT documento contendo as ressalvas 306 

contábeis sobre ações do FAT, para conhecimento dos Conselheiros. O Secretário-Executivo do 307 

CODEFAT destacou que a criação do Ministério da Economia trouxe novos olhares e práticas, exigindo 308 

adequações de todos. O Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou 309 

o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, registrando que as assinaturas dos 310 

presentes Conselheiros, na Resolução que aprovava a Prestação de Contas em tela, seriam colhidas 311 

quando do retorno às reuniões presenciais. Na sequência, passou ao ITEM 7 - Prestação de Contas do 312 

Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, exercício 2019. O Coordenador-313 

Geral da CGFIN relatou que a Prestação de Contas havia sido elaborada em consonância com os 314 

normativos dos órgãos de controle: TCU e CGU. Observou que o FUNPROGER possuía natureza 315 

contábil (destinado à execução de despesas) e havia sido instituído pela Lei nº 9.872, de 23 de 316 

novembro de 1999, sendo regido por regulamento aprovado pela Resolução CODEFAT nº 409, de 28 317 

de outubro de 2004. Esclareceu que o FUNPROGER tinha por finalidade prestar garantia 318 

complementar nos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como público alvo 319 

os empreendedores financiados no âmbito do PROGER Urbano Investimento e do Programa Nacional 320 

de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), este último englobando as Cooperativas de Crédito e 321 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Declarou que o Banco do Brasil 322 

atuava como Gestor do Fundo, o qual contava com os seguintes Agentes Financeiros: i) Banco do 323 

Brasil – BB; ii) Caixa Econômica Federal - CAIXA; iii) Banco do Nordeste – BNB; e, iv) Banco da 324 

Amazônia – BASA. Na sequência, relatou as principais regras do FUNPROGER: I) Garantia máxima: até 325 

80% do valor financiado, sendo de até 100% no caso das OSCIP; II) Valor máximo garantido por 326 

mutuário: até R$240,0 mil para empreendedores no âmbito do PROGER Urbano, e até R$800,0 mil 327 

para instituições no âmbito do PNMPO; III) Assunção de risco pelo Fundo: limitada a 11 vezes o seu 328 

patrimônio (ativo), que na data de 31.12.2019 se encontrava no montante de R$457,54 milhões, ou 329 

seja, até R$5,03 bilhões; e, IV) Índice máximo de inadimplência, ou stop loss: 7%, exceto para as linhas 330 

Novo Empreendedor, Jovem Empreendedor do PROGER e linhas do PNMPO. Destacou que o 331 
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FUNPROGER iniciou as contratações a partir do ano 2000, ressaltando que em 2006 apresentou os 332 

maiores resultados, garantindo 81.338 operações, seguido por queda, que se acentuou entre 2010 e 333 

2019, em virtude das instituições financeiras terem atingido o stop loss, ficando assim impedidas de 334 

buscarem honras de aval. Na sequência, declarou que, até o exercício de 2019, foram registradas 335 

574.435 operações garantidas pelas instituições financeiras, assim distribuídas em número de 336 

operações por agente financeiro e percentual sobre o total de operações garantidas, 337 

respectivamente: i) BB: 550.244 operações - 95,79%; ii) BNB: 23.870 operações - 4,16%; iii) CAIXA: 248 338 

operações - 0,04%; e, iv) BASA: 73 operações - 0,01%. Em seguida, apresentou a distribuição das 339 

operações garantidas por linha de crédito, até dezembro de 2019, e o percentual sobre o total de 340 

operações garantidas, respectivamente, conforme a seguir: I) Micro e Pequenas Empresas: 261.547 341 

operações - 45,53%; II) Empreendedor Popular: 158.813 operações - 27,65%; III) Professor: 109.876 342 

operações - 19,13%; IV) Profissional Liberal: 23.937 operações - 4,17%; V) Cooperativa: 15.756 343 

operações - 2,74%; VI) Turismo: 3.561 operações - 0,62%; VII) Novo Empreendedor: 876 operações - 344 

0,15%; e, VIII) Jovem Empreendedor: 69 operações - 0,01%. Prosseguindo, explicou que, nesse mesmo 345 

período, o valor garantido pelas instituições financeiras somou a importância de R$6,63 bilhões, 346 

tendo o Banco do Brasil garantido 98,55% deste total (R$6,54 bilhões), o Banco do Nordeste 1,31% 347 

(R$87,02 milhões), a CAIXA 0,07% (R$4,60 milhões) e o Banco da Amazônia 0,06% (R$4,40 milhões). 348 

Quanto à distribuição do valor garantindo por Linha de Crédito, destacou que 77,98% haviam sido 349 

destinados a Micro e Pequenas Empresas (R$5,17 bilhões), 8,22% a Empreendedor Popular (R$545,00 350 

milhões), 6,10% à Cooperativas (R$404,81 milhões), 3,36% a Professor (R$222,79 milhões), 2,20% a 351 

Turismo (R$145,84 milhões), 1,88% a Profissional Liberal (R$125,00 milhões), 0,25% a Novo 352 

Empreendedor (R$16,38 milhões), e 0,01% a Jovem Empreendedor (R$0,85 milhão). Explicou que 353 

desde 2011 o FUNPROGER se encontrava estagnado em decorrência de alta inadimplência e grande 354 

dificuldade de recuperação de crédito. Em seguida, apresentou um diagnóstico da situação do Fundo, 355 

conforme a seguir: i) entre 2000 e 2012 concedeu aval a 574.435 operações, das quais 74.516 356 

operações foram honradas; ii) agentes financeiros se encontravam no limite máximo de 357 

inadimplência, ou seja, stop loss de 7%; estando assim impossibilitados de solicitar honra de aval; iii) 358 

dificuldade de recuperação de crédito em função da impossibilidade de concessão de abatimento 359 

negocial e pelo longo prazo de inadimplência das operações, ficando assim fora da esteira de 360 

cobrança; iv) surgimento de novos fundos garantidores em 2009 (Fundo de Garantia de Operações – 361 

FGO e Fundo Garantidor para Investimentos – FGI), privados, e mais flexíveis na forma de atuação; e, 362 

v) em razão das políticas institucionais, os agentes financeiros deixaram de operar com o Fundo. 363 
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Declarou que o FUNPROGER, ao final de 2019, contava com margem operacional de R$5,03 bilhões 364 

para garantia de operações de crédito, mas que desde 2011 não recebia solicitação de aval, haja vista 365 

o atingimento do stop loss pelos agentes financeiros. Em seguida, assinalou os principais indicadores 366 

do Fundo, em valores acumulados até 2019: A) Indicador de Inadimplência – 7,2%; B) Indicador de 367 

Operações Honradas – 13,0%, tendo honrado 74.516 operações do total de 574.435 operações 368 

avalizadas; e, C) Indicador de Crédito Recuperado – 16,1%, referente a recuperação de R$111,49 369 

milhões do montante de R$707,28 milhões honrados. Observou que o Fundo, em 2019, registrou 370 

receitas de R$53,96 milhões, contra R$36,58 milhões em 2018, e despesas de R$79,00 mil contra 371 

R$39,00 mil em 2018, ressaltando que se tratava de despesa administrativa relativa à contratação de 372 

auditoria independente, conforme autorizado pelo CODEFAT. Prosseguindo, apresentou os grandes 373 

números do FUNPROGER em 2019, conforme a seguir: i) Resultado: R$42,59 milhões; ii) 374 

Disponibilidades: R$452,62 milhões; iii) Aporte de recursos: R$0,00; iv) Patrimônio Ativo: R$457,54 375 

milhões; v) Patrimônio Líquido: R$457,48 milhões; vi) Valores honrados a recuperar: R$2,40 bilhões; 376 

vii) Alavancagem máxima, correspondente a 11 vezes o patrimônio: R$5,03 bilhões; viii) 377 

Comprometimento com aval: R$0,00; e, ix) Comprometimento com Alavancagem: 0,0%. Apontou os 378 

principais resultados do FUNPROGER ao final do exercício de 2019: I) Resultado nominal superavitário 379 

em R$53,89 milhões, sendo este valor 47,5% superior ao registrado em 2018 no montante de R$36,54 380 

milhões; e, II) Resultado econômico do FUNPROGER superavitário, aumentando o Patrimônio Líquido 381 

do Fundo para R$457,5 milhões, um crescimento de 13,4% em relação a 2018, quando registrou 382 

R$403,6 milhões. Em seguida, relatou que o CODEFAT, por meio da Resolução nº 795, de 2 de agosto 383 

de 2017, instituiu Grupo de Trabalho Especial (GTE) para estudar o saneamento do FUNPROGER, cujo 384 

resultado foi uma proposta de Projeto de Lei (PL), a qual foi aprovada pelo Conselho em sua 151ª 385 

Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2018. Ressaltou que a Consultoria Jurídica, do 386 

então Ministério do Trabalho, havia se manifestado pela constitucionalidade da referida proposta de 387 

Projeto de Lei, a qual foi devolvida à Secretaria Executiva do CODEFAT para avaliação dos dirigentes 388 

do Ministério da Economia (novo Governo). Destacou os principais pontos do PL: i) possibilitar a 389 

concessão de aval de carteira de operações de crédito, além da concessão do aval de operações; ii) 390 

ampliar as linhas de crédito que podem contar com aval do FUNPROGER, além das linhas lastreadas 391 

com recursos do FAT, a critério do CODEFAT; e, iii) possibilitar a recuperação de créditos honrados 392 

pelo Fundo, com a utilização de metodologia de abatimento negocial. Na sequência, informou a 393 

situação do julgamento das contas pelo TCU: i) até o exercício de 2012: aprovadas como regulares e 394 

com quitação plena aos responsáveis; ii) exercícios de 2013 e 2014: as contas do Fundo foram 395 
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dispensadas de julgamento, tendo sido enviados apenas os Relatórios de Gestão; iii) exercícios de 396 

2015 e 2016: em análise; e, iv) exercícios de 2017 e de 2018: as contas do Fundo foram dispensadas 397 

de julgamento, tendo sido enviados apenas os Relatório de Gestão. O Coordenador-Geral da CGFIN 398 

finalizou, propondo a aprovação da Prestação de Contas do FUNPROGER, considerando a 399 

documentação apresentada pelo Gestor do Fundo e as manifestações favoráveis das auditorias 400 

interna e independente quanto à posição financeira, contábil e patrimonial do Fundo. O Presidente 401 

indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 402 

aprovado por unanimidade, registrando que as assinaturas dos presentes Conselheiros, na Resolução 403 

que aprovava a Prestação de Contas em tela, seriam colhidas quando do retorno às reuniões 404 

presenciais. Em seguida, passou ao tópico IV - ASSUNTO PARA DISCUSSÃO: ITEM 8 - Proposta da 405 

Bancada dos Trabalhadores para pagamento de parcelas adicionais do benefício seguro-406 

desemprego, desde março até o fim de dezembro de 2020, como forma de combater os prejuízos 407 

trazidos pela pandemia aos trabalhadores que sofrerem com a demissão involuntária neste 408 

período. O Representante Suplente da CUT no GTFAT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, relatou que os 409 

conselheiros das centrais sindicais no CODEFAT propunham uma resolução do Conselho estendendo o 410 

benefício do seguro-desemprego em duas parcelas, de modo excepcional, para os trabalhadores 411 

demitidos durante o período de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do novo 412 

coronavírus, ou seja, dispensados entre 20 de março e 31 de dezembro de 2020. Declarou que a 413 

presente proposta estaria amparada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que 414 

reconhecia, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 415 

do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 416 

por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; e pela Emenda Constitucional nº 106, de 7 de 417 

maio de 2020, que instituiu regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 418 

enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Relatou que o último 419 

relatório FOCUS, publicado em 15 de junho de 2020, apontava para uma queda de 6,5% do PIB de 420 

2020 em decorrência da pandemia e seus desdobramentos. Observou que o mês de abril registrou 421 

taxa de desemprego de 12,5%, acrescentando que as projeções apontavam para uma taxa de 18,7% 422 

ao final de 2020, portanto um acréscimo de 6 pontos percentuais em relação ao registrado em abril, o 423 

que corresponderia a um aumento no contingente de desempregados de cerca de 6 milhões, 424 

fechando o presente exercício com aproximadamente 19 milhões de trabalhadores sem emprego. 425 

Informou que estimativas efetuadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 426 

Socioeconômicos (DIEESE) para a Bancada dos Trabalhadores, em relação ao FAT, mostravam que a 427 
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extensão de duas parcelas do seguro-desemprego para todos os trabalhadores, desde a decretação 428 

do estado de calamidade pública pelo Congresso em março de 2020, até dezembro de 2020, geraria 429 

um dispêndio de cerca de R$16,1 bilhões, atendendo cerca de 6 milhões de trabalhadores. Observou 430 

que havia a possibilidade efetiva de redirecionar recursos aplicados no BNDES e nos depósitos 431 

especiais para o pagamento das parcelas adicionais do benefício do seguro-desemprego. O 432 

Representante da CUT concluiu, destacando que a Emenda Constitucional nº 106, de 2020, em 433 

especial o art. 3º, era o fundamento legal que poderia ser utilizado para atender a proposta da 434 

Bancada dos Trabalhadores no CODEFAT de autorizar, de forma extraordinária, a extensão de duas 435 

parcelas do benefício do seguro-desemprego para os segurados no período de março até o fim de 436 

dezembro de 2020, como forma de combater os prejuízos aos trabalhadores que sofreram, ou vierem 437 

a sofrer, com a demissão involuntária durante a pandemia do COVID-19, bem como contribuir para a 438 

retomada do crescimento por meio da sustentação da demanda agregada (consumo das famílias). O 439 

Presidente abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da FAZENDA, 440 

Sr. Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, ponderou que seria necessário analisar com cautela a proposta de 441 

ampliação de parcelas do benefício seguro-desemprego, haja vista as medidas já adotadas pelo 442 

Governo Federal para enfrentamento da crise em decorrência do COVID-19, sugerindo que também 443 

fosse consultada a Secretaria de Política Econômica (SPE) quanto à viabilidade da proposta em tela. O 444 

Secretário-Executivo do CODEFAT informou que o assunto havia sido encaminhado à apreciação da 445 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e da Procuradoria-446 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acrescentado que em atenção à demanda do Conselheiro da 447 

Fazenda, também seria encaminhado à SPE. O Conselheiro da Força Sindical destacou que desde o 448 

início da pandemia as Centrais Sindicais e o setor produtivo vinham buscando meios de fase final, o 449 

que levaria a um crescimento do número de trabalhadores que buscariam o benefício do seguro-450 

desemprego. Declarou que a ampliação de parcelas do seguro-desemprego seria importante tanto 451 

para os trabalhadores quanto para a atividade econômica, pois representaria mais recursos 452 

circulando na economia. O Conselheiro da CNI registrou que não obstante o mérito da proposta, 453 

entendia que o pior já havia passado, acrescentando que essa questão da ampliação de parcelas do 454 

seguro-desemprego poderia ser discutida em outro momento. O Conselheiro da NCST destacou a 455 

urgência de se deliberar a proposta em tela tão logo fossem recebidas as manifestações das áreas 456 

financeiras e jurídica do Ministério. O Conselheiro Titular Representante da CNA, Sr. Roberto Lúcio 457 

Rocha Brandt, manifestou simpatia pela proposta em tela, uma vez que o apoio financeiro às camadas 458 

menos favorecidas teria efeito positivo sobre toda a economia, observando que havia muitas 459 
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empresas lutando para não encerrar suas atividades, o que geraria mais desemprego. O Conselheiro 460 

Titular Representante da CTB, Sr. Antonio Renan Arrais, destacou que a presente proposta estava 461 

bem fundamentada e visava dar um fôlego aos trabalhadores que perderem seus empregos, os quais 462 

encontrariam grande dificuldades para se empregarem novamente. O Presidente esclareceu que a 463 

proposta em tela, na presente reunião, não estava em deliberação, mas apenas em discussão, 464 

ressaltando a necessidade de sua aprovação com a maior brevidade possível, dada sua importância 465 

para a economia como um todo. Em seguida, passou ao tópico V – INFORME: ITEM 9 - Tema: 466 

Solicitação dos Presidentes das Centrais Sindicais dos Trabalhadores sobre Recursos da 467 

Contribuição Sindical: i) Informações referentes às guias de recolhimento da contribuição sindical - 468 

período 2008 a 2017; e, ii) valores arrecadados pelos sindicatos rurais laborais entre 2008 a 2020, 469 

pelo Presidente do CODEFAT. O Presidente ressaltou que se fazia necessário o Ministério da 470 

Economia atender ao requerido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em relação à demanda das 471 

Centrais Sindicais sobre recursos da contribuição sindical. O Conselheiro da Força Sindical sugeriu que 472 

fosse demandado à CAIXA a solicitação de informações sobre a contribuição sindical urbana. O 473 

Conselheiro da NCST observou que a demanda em tela tratava de valores que estavam em pendência 474 

e sendo reivindicados por empresas e sindicatos. Solicitou relação de entidades de trabalhadores e de 475 

empregadores que receberam recursos da contribuição sindical urbana em 2020, atualizada. O 476 

Secretário-Executivo do CODEFAT informou que o Departamento de Gestão de Fundos havia 477 

finalizado a elaboração de nota técnica informando o que competia ao CODEFAT no tocante à 478 

contribuição sindical, a ser enviada em breve ao MPT. Ressaltou que o Departamento estava 479 

buscando junto à CAIXA mapear qual o setor do Banco seria responsável por responder as demandas 480 

relativas à contribuição sindical. Na sequência, o Presidente passou ao ITEM 10 -  Tema: Andamento 481 

da Linha Capital de Giro no Banco do Brasil, pelo Representante do Banco do Brasil. O Gerente 482 

Executivo do Banco do Brasil, Sr. Emmanoel Schmidt Rondon, declarou que a linha em referência foi 483 

lançada em 12 de junho de 2020, e que apresentava a seguinte execução: i) 8.500 repactuações de 484 

operações de crédito; e, ii) 30 novas operações de crédito. Ressaltou que o Programa Nacional de 485 

Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), instituído pela Lei nº 13.999, de 486 

18 de maio de 2020, veio concorrer com a linha Capital de Giro, uma vez que apresentava taxa de 487 

juros menores. Concluindo, enfatizou a importância de se oferecer ao tomador de empréstimos o 488 

maior número possível de linhas de crédito. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, 489 

destacou a necessidade de se verificar quais medidas poderiam ser adotadas no sentido de tornar a 490 

linha de capital de giro mais atrativa. O Secretário-Executivo do CODEFAT relatou que acionaria a 491 
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equipe técnica do Ministério no sentido de examinar se haveria possibilidade de reduzir os encargos 492 

financeiros da linha, e assim melhorar a sua execução. O Conselheiro Suplente Representante do 493 

BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, informou que o Banco tinha interesse em operacionalizar 494 

recursos da PDE/2020, em especial para o PRONAF e o PNMPO. A Coordenadora-Geral de Fomento à 495 

Geração de Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 496 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), 497 

Sra. Lucilene Estevam Santana, relatou que em breve seria apresentada proposta de revisão da PDE a 498 

partir de consulta junto às instituições financeiras oficiais federais quanto à demanda por recursos de 499 

depósitos especiais do FAT. Na sequência, o Presidente passou ao tópico VI – APRESENTAÇÃO: ITEM 500 

11 - Tema: Dados do Novo CAGED, pela Secretaria de Trabalho - STRAB. A Coordenadora-Geral de 501 

Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da 502 

Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 503 

(CGCIPE/SPPT/STRAB/SEPRT/ME), Sra. Mariana Eugênio de Almeida, relatou que o Cadastro Geral de 504 

Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado pela Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965, e o 505 

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) pelo 506 

Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. Destacou o que mudava com o eSocial: i) 507 

modernização e digitalização: empresas cumpriam as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 508 

em uma só ferramenta; ii) padronização e simplificação: substituição de 15 obrigações para um banco 509 

de dados único; iii) maior cobertura e tempestividade: possibilidade de obter informações que antes 510 

não estavam disponíveis ou estavam dispersas; iv) efetividade na garantia de direitos: maior 511 

transparência referente às informações dos contratos de trabalho; e, v) qualidade do registro 512 

administrativo: possibilidade de aperfeiçoamento do registro administrativo e melhoria da qualidade 513 

da informação, o que era essencial para a fiscalização do trabalho e para o planejamento e execução 514 

de políticas públicas. Em seguida, apontou as principais diferenças metodológicas entre o CAGED e o 515 

eSocial, respectivamente: 1) finalidade: trabalhista versus fiscal, previdenciário e trabalhista; 2) 516 

cobertura: estabelecimentos formais e vínculos celetistas versus empresas formais, vínculos celetistas 517 

e estatutários, inclusive vínculos temporários; 3) prazo de envio: até o dia 7 do mês subsequente 518 

versus até o dia 15 do mês subsequente; e, 4) penalidades: a não declaração resultava em multas 519 

para a empresa versus a não declaração resultava em uma série de penalidades trabalhistas. 520 

Observou que a metodologia do Novo CAGED compreendia duas etapas, sendo a primeira a 521 

consolidação dos dados provenientes do eSocial e do CAGED, e a segunda a imputação de 522 

desligamentos do Empregador Web. Destacou as principais diferenças do CAGED e do Novo CAGED, 523 
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respectivamente: I) vínculos celetistas versus vínculos celetistas, inclusive temporários; II) 524 

informações captadas exclusivamente via sistema CAGED versus informações captadas via sistema 525 

CAGED, eSocial e Empregador Web; III) prazo de envio até o dia 7 do mês subsequente versus prazo 526 

de envio até o dia 15 do mês subsequente; IV) multa pelo não cumprimento de entrega de declaração 527 

versus diversas penalidades trabalhistas pelo não cumprimento de entrega de declaração; V) 3,6% de 528 

média de declarações fora do prazo versus 7% de média de declarações fora do prazo; e, VI) 529 

divulgação na segunda quinzena do mês subsequente versus divulgação até o dia 30 do mês 530 

subsequente. Declarou que o Novo CAGED marcava o início de uma nova série de dados do mercado 531 

de trabalho formal, acrescentando que por essa razão não seria recomendável comparar os dados a 532 

partir de janeiro de 2020 com as competências anteriores. Relatou que no período de janeiro a maio 533 

de 2020 foi registrado saldo negativo de empregos de 1.144.875 (5.766.174 admissões e 6.911.049 534 

desligamentos); sendo que o trabalho intermitente apresentou saldo positivo de 16.164 empregos 535 

(58.845 admissões e 42.681 desligamentos) e o trabalho parcial saldo positivo de 1.742 empregos 536 

(76.816 admissões e 75.074 desligamentos). A Coordenadora-Geral da CGCIPE finalizou, apresentando 537 

os resultados do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm): I) quantidade 538 

de acordos: 11.698.243; II) quantidade de empregadores: 1.348.733; e, III) valores previstos: R$17,4 539 

bilhões. O Presidente agradeceu pela exposição e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. 540 

O Conselheiro da Força Sindical relatou que na última reunião do CODEFAT havia solicitado a 541 

desagregação por setor de atividade, o que já constou na presente apresentação, acrescentando que 542 

isso seria muito útil para verificar o comportamento do mercado de trabalho. Na sequência, o 543 

Presidente passou ao tópico VII – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 12 - Entrega dos seguintes documentos: 544 

12.1 – Resumo das discussões da 155ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 19 de junho de 545 

2020; 12.2 - Boletim de Informações Financeiras do FAT – 2º Bimestre de 2020; 12.3 – Apresentação e 546 

Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 2º Trimestre de 2020; 12.4 - 547 

Apresentação sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do FAT, da 548 

Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC; 12.5 - Atualização das informações sobre as 549 

providências para atendimento das recomendações contidas no Relatório de Avaliação CGU nº 550 

201800915 – Gestão do FAT do exercício 2017; 12.6 - Relatório sobre as restrições apresentadas pelo 551 

Contador na Prestação de Contas do FAT; 12.7 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE; e, 12.8 - 552 

Nota Informativa sobre o projeto Sine Aberto, elaborada pela Subsecretaria de Emprego e pela 553 

Coordenação-Geral de Projetos Especiais da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. O Presidente 554 

informou que todos os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no 555 
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Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais 556 

havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a 557 

presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, 558 

lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais 559 

membros do Colegiado e por mim. 560 
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