
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 4 de novembro de 2020. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Microsoft Teams) 

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

Titular Representante da UGT; Bruno Silva Dalcolmo, Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro 

Titular Representante da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

(STRAB/SEPRT); 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); Silvia Naomi Torii, Conselheira 

Titular Representante do BNDES; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, 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); 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; Angra Máxima 

Barbosa, Conselheira Titular Representante da CONSIF; Ivo Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular 

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

Carraro Telles, Conselheiro Suplente Representante da CNI; Renato Conchon, Conselheiro Suplente 

Representante da CNA; Sebastião Antunes Duarte, Conselheiro Suplente Representante da CNTur; e, 

Thiago Luiz Ticchetti, Conselheiro Suplente Representante da CNT. CONVIDADOS: Marília Pessoa 

Nunes Vieira, Representante da PGFN-Trabalho; e, Marcelo Gavião, Representante do FONSET. 

 

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

Septuagésima Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 2 

(CODEFAT), sob a direção do Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. 3 

Francisco Canindé Pegado do Nascimento. I – ABERTURA: O Presidente cumprimentou a todos e, em 4 

seguida, passou ao tópico II – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - Apresentação dos resultados 5 

do Grupo de Trabalho Especial, instituído pela Resolução nº 876, de 24.09.2020, para tratar da 6 

proposta da Bancada dos Trabalhadores no CODEFAT de ampliação do benefício do Seguro-7 

Desemprego aos segurados durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo 8 

Coronavírus. O Representante da CUT no GTFAT, Sr. Clóvis Scherer, informou que foram realizadas 9 
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cinco reuniões do GTE no período de 1º a 26 de outubro do corrente. Declarou que o Grupo havia 10 

considerado que o fato gerador da concessão do prolongamento das parcelas poderia se situar em 11 

momento anterior ao da aprovação da proposta, embora o pagamento não pudesse ser retroativo, ou 12 

seja, a concessão de parcelas adicionais requereria que as condições necessárias ao recebimento se 13 

apresentassem no momento em que o pagamento fosse efetivado. Observou que, na prática, os 14 

pagamentos seriam efetuados em relação às competências de novembro e dezembro de 2020. O 15 

Representante da CUT finalizou, relatando que em decorrência das discussões no Grupo, a Bancada 16 

dos Trabalhadores promoveu a revisão da proposta de ampliação das parcelas do seguro-17 

desemprego, devendo ser considerado o período de demissão ocorrido entre 20 de março a 31 de 18 

julho de 2020, chegando a um dispêndio de R$7,33 bilhões, para um público beneficiado de 2,76 19 

milhões de segurados. O Presidente solicitou ao Representante da CUT que informasse o valor inicial 20 

e revisado da ampliação de parcelas do seguro-desemprego. O Representante da CUT informou que 21 

pela proposta original da Bancada dos Trabalhadores seriam contemplados cerca de 6 milhões de 22 

trabalhadores com dispêndio em torno de R$16,1 bilhões, acrescentando que pela proposta revisada, 23 

após discussões no GTE, chegou-se a 2,7 milhões de trabalhadores com dispêndio em torno de R$7,33 24 

bilhões. Em seguida, o Presidente passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - 25 

Proposta de Resolução que dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos 26 

segurados durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo Coronavírus. O 27 

Presidente ressaltou que a partir das discussões do GTE houve uma redução significativa nos valores 28 

relativos à proposta de ampliação das parcelas do seguro-desemprego, tanto no quantitativo de 29 

trabalhadores a serem contemplados, quanto no valor de dispêndio. Em seguida, abriu as inscrições 30 

para manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da STRAB/SEPRT, Sr. Sylvio Eugênio de 31 

Araújo Medeiros, destacou os principais pontos das manifestações das áreas técnicas do ME em 32 

relação a proposta em tela: i) Secretaria de Orçamento Federal – SOF: já foram utilizados cerca de 33 

R$300, bilhões para pagamento do seguro-desemprego e outros benefícios para combate aos efeitos 34 

econômicos decorrentes do Covid-19; ii) Secretaria de Política Econômica – SPE: aumento de gastos 35 

contribuiria para o agravamento da dívida pública; e, iii) Secretaria do Tesouro Nacional: despesas 36 

adicionais agravaria a crise fiscal. Informou que dados do Cadastro Geral de Empregados e 37 

Desempregados (CAGED) apontavam saldo positivo de empregos. Observou que ainda se 38 

encontravam em vigor programas para enfrentamento econômico ao Covid-19, acrescentando que o 39 

auxílio emergencial teve dispêndio da ordem de R$172,3 bilhões e contemplou cerca de 50% da 40 

população. Destacou que o valor de R$7,33 bilhões ainda era significativo, acrescentando que esse 41 
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montante se aproximava da projeção de déficit do FAT para 2020, o que implicaria em dobrar esse 42 

resultado deficitário. Observou que entendia fugir às competências do CODEFAT deliberar uma 43 

proposta de resolução que remetesse à necessidade de crédito extraordinário, cuja prerrogativa era 44 

do Presidente da República. Declarou que a proposta em tela não levava em conta a evolução 45 

geográfica das taxas de desemprego, o tempo médio de desemprego, e as estatísticas do mercado de 46 

trabalho, de que tratavam os §§ 6º e 7º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a seguir 47 

transcritos: § 6º Na hipótese de prolongamento do período máximo de percepção do benefício do 48 

seguro-desemprego, o Codefat observará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das 49 

taxas de desemprego no País e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores; 50 

e, § 7º O Codefat observará as estatísticas do mercado de trabalho, inclusive o tempo médio de 51 

permanência no emprego, por setor, e recomendará ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego a 52 

adoção de políticas públicas que julgar adequadas à mitigação da alta rotatividade no emprego. O 53 

Conselheiro da STRAB finalizou, indicando, alternativamente, proposta de resolução que 54 

recomendasse à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 55 

(STRAB/SEPRT) que adotasse medidas visando o equilíbrio das políticas ativas e passivas do FAT. O 56 

Presidente observou que essa proposta era diferente daquela levantada pela Bancada do Governo a 57 

partir das reuniões do GTE. O Vice-Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da 58 

STRAB, Sr. Bruno Silva Dalcolmo, destacou que os dados do CAGED demonstravam uma recuperação 59 

dos empregos, ressaltando que as medidas para enfrentamento do Covid-19 agravaram a situação 60 

fiscal do País. Destacou que a proposta alternativa iria ao encontro dos apontamentos dos órgãos de 61 

controle, os quais criticavam os gastos do FAT quase na sua totalidade com políticas passivas, ou seja, 62 

pagamento de benefícios. O Conselheiro Titular da Força Sindical, Sr. Sergio Luiz Leite, destacou a 63 

importância dos trabalhos do GTE, o qual permitiu adaptar a proposta inicial às questões levantas 64 

pelas áreas técnicas do ME. Declarou que o público alvo da proposta em tela seriam os trabalhadores 65 

que não tiveram acesso a nenhum auxílio do governo de combate ao Covid-19. Ressaltou que o 66 

CODEFAT aprovava em sua proposta orçamentária valores substanciais para as políticas ativas do FAT, 67 

as quais eram drasticamente reduzidas pelo governo quando da elaboração do Projeto de Lei 68 

Orçamentária Anual (PLOA) encaminhada ao Congresso Nacional. O Secretário-Executivo do 69 

CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, observou que a STRAB/SEPRT ficou aguardando informações 70 

operacionais da DATAPREV sobre o seguro-desemprego, razão pela qual só conseguiu fechar a 71 

proposta alternativa da Bancada do Governo na presente data. O Conselheiro Titular Representante 72 

da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, enfatizou que a proposta em tela, que seria deliberada na 73 
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presente reunião, foi revisada e ajustada pelo GTE, o que não impediria de também se deliberar a 74 

proposta alternativa apresentada pela Bancada do Governo. O Secretário-Executivo do CODEFAT 75 

observou que o Procurador-Geral Adjunto de Consultoria de Previdência, Emprego e Trabalho (PGFN-76 

Trabalho), em 03.11.2020, atestou a juridicidade da proposta em tela sob o ponto de vista da 77 

legislação do trabalho, conforme Despacho a seguir transcrito: Aprovo o PARECER n. 78 

00937/2020/PGFN/AGU e o correspondente DESPACHO 04862/2020/PGFN/AGU quanto à análise 79 

jurídica da matéria de competência da Coordenação-Geral de Emprego e Trabalho, complementando-80 

o com as razões abaixo expendidas. O opinativo ora aprovado apreciou-se, no campo de competências 81 

desta Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria de Previdência, Emprego e Trabalho, as indagações 82 

formuladas no Item 1.0 "c" e no Item 2.0 "c" da Nota Técnica SEI nº 43530/2020/ME, para concluir, 83 

em tese, pela ausência de óbice constitucional à edição de instrumento legal com o objetivo de fixar 84 

pagamento de parcelas extras de seguro-desemprego contemplando todos os beneficiários do seguro-85 

desemprego desde o reconhecimento da calamidade pública em 20 de março de 2020, bem como que 86 

o pagamento desse benefício contemplasse beneficiários considerando o período iniciado com o 87 

reconhecimento da calamidade pública em 20 de março de 2020. Assim, fica atestada a juridicidade 88 

da medida, sob o ponto de vista da legislação do trabalho, caso seja objeto de instrumento legal, 89 

observadas as demais orientações da área competente quanto ao campo das implicações financeiro-90 

orçamentárias. Verifica-se, portanto, que a medida, da forma difusa como posta, parece não se 91 

amoldar aos limites trazidos pela Lei 7.998, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, quando autoriza o 92 

CODEFAT a aumentar o período máximo de parcelas do seguro desemprego em caso excepcionais, por 93 

até 2 (dois) meses, para grupos específicos de segurados, desde que o gasto adicional representado 94 

por esse prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, 10% (dez por cento) do montante da 95 

reserva mínima de liquidez de que trata o § 2° do art. 9°, da Lei 8.019, de 11 de abril de 1990. Com 96 

efeito, a competência atribuída pelo referido dispositivo legal ao CODEFAT tem como pressuposto o 97 

contexto de excepcionalidade aliado a mais dois requisitos: grupos específicos de segurados e limite de 98 

gasto adicional. Quanto ao contexto não há dúvidas de que o estado de calamidade pública 99 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6 de 2020, cumpre o pressuposto legal da excepcionalidade. 100 

Quanto ao requisito de extensão do benefício a grupos específicos de segurados, parece que a 101 

interpretação mais segura, sob o ponto de vista jurídico, é no sentido de que o normativo deve buscar 102 

o direcionamento da medida com carga de particularização ou distintivo de forma a permitir atingir a 103 

especificidade exigida pela lei em contraponto à gama geral de segurados que possam ser 104 

beneficiários do seguro-desemprego. Desse modo, é necessário que, além do contexto excepcional, 105 
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ora justificado pela calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo n. 6 de 2020, que se 106 

eleja critério válido que permita a determinação de grupo específico de segurados a se beneficiar da 107 

ampliação do benefício, a exemplo de determinadas localidades geográficas, setores econômicos ou 108 

categorias profissionais pelo grau de exposição e envolvimento devidamente justificado e relacionado 109 

ao contexto da excepcionalidade. A contemplação de todos os beneficiários do seguro-desemprego 110 

desde o reconhecimento da calamidade pública em 20 de março de 2020, enseja formulação geral e 111 

difusa, que parece extrapolar a exigência de configuração de grupos específicos de segurados a se 112 

beneficiar da extensão que pode ser concedida administrativamente pelo CODEFAT, nos termos do 113 

que dispõe a Lei 7.998, em seu artigo 4º, parágrafo 2º. Com efeito, a previsão generalizada conta com 114 

grau de abstração que abriga todos os trabalhadores dispensados sem justa causa no contexto da 115 

calamidade pública considerada, independente da situação da empresa ou do trabalhador e da causa 116 

da dispensa estar ou não atrelada, mesmo que por decorrência lógica, ao contexto excepcional, posto 117 

que ausente critério de discrímen válido que possa configurar a especificação de grupo exigida pela lei. 118 

Tal generalidade e previsão difusa parece extrapolar as competências determinadas na lei como 119 

requisito para a referida extensão administrativa do benefício pelo CODEFAT, a qual passa a exigir 120 

previsão legislativa, nos termos do opinativo ora aprovado. Por fim, quanto ao requisito do limite de 121 

gastos, reserva-se à manifestação da área competente, posto extrapolar as competências desta 122 

unidade consultiva fixar posição jurídica. O Conselheiro da STRAB observou que ao seu entender a 123 

proposta em tela não observava o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 4º da Lei nº 7.998, de 1990, 124 

acrescentando que não haveria recursos suficientes para suportar os dispêndios com a ampliação de 125 

parcelas do seguro-desemprego, o qual dobraria a previsão de déficit do FAT para o exercício de 2020. 126 

O Presidente ressaltou que a proposta era pontual, no sentido de atender um público que deixou de 127 

ser contemplado pelos auxílios concedidos pelo Governo Federal para enfrentamento do Covid-19. O 128 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 129 

o qual foi rejeitado pela maioria, contando com seis votos favoráveis dos Conselheiros a seguir 130 

(Bancada dos Trabalhadores: CUT, Sr. Quintino Marques Severo; Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite; 131 

UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento; NCST, Geraldo Ramthun; CTB, Sr. Antônio Renan 132 

Arrais; e CSB, Sr. José Avelino Pereira) e doze votos contrários dos seguintes Conselheiros (Bancada do 133 

Governo: STRAB, Sr. Bruno Silva Dalcolmo, que justificou entender que a proposta em tela 134 

apresentava inadequação jurídica, técnica e financeira, no que foi acompanhado pela FAZENDA, Sr. 135 

Sérgio Ricardo de Brito Gadelha; MAPA, Sra. Lizane Soares Ferreira; SPPE, Sr. Fernando de Holanda 136 

Barbosa Filho; SDIC, Sra. Antônia Tallarida Serra Martins; e BNDES, Sra. Silvia Naomi Torii; Bancada 137 
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dos Empregadores: CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, que justificou já haver sinais de recuperação 138 

do mercado de trabalho e que não havia capacidade financeira do FAT para atender os dispêndios da 139 

proposta em tela, no que foi acompanhado pela CONSIF, Sra. Angra Máxima Barbosa; CNC, Sr. Ivo 140 

Dall’Acqua Júnior; CNA, Sr. Renato Conchon; CNTur, Sr. Sebastião Antunes Duarte; e CNT, Sr. Caio 141 

Mário Alvares). Em seguida, o Presidente passou ao Extra Pauta: ITEM 3 – Proposta de Resolução que 142 

recomenda ao Ministério da Economia que analise alternativas para o reequilíbrio do uso dos 143 

recursos do Fundo com maior ênfase no financiamento de políticas ativas de trabalho e emprego. O 144 

Presidente indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 145 

tendo sido aprovado pela maioria, sendo registrado o voto contrário do Conselheiro da CTB, Sr. 146 

Antônio Renan Arrais, e a abstenção do Conselheiro da CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, por 147 

entender que a matéria deveria ser deliberada na reunião ordinária. ENCERRAMENTO: Nada mais 148 

havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a 149 

presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, 150 

lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais 151 

membros do Colegiado e por mim. 152 

 
 
 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO   ___________________________ 
Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT 
 
BRUNO SILVA DALCOLMO      ___________________________ 
Vice-Presidente do CODEFAT e  
Conselheiro Titular Representante da STRAB/SEPRT/ME 
 
GUSTAVO ALVES TILLMANN      ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
 
SÉRGIO RICARDO DE BRITO GADELHA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da FAZENDA/ME 
 
LIZANE SOARES FERREIRA      ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MAPA 
 
FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA FILHO    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da SPPE/SEPEC/ME 
 
SILVIA NAOMI TORII       ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do BNDES 
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Continuação da Ata da 70ª Reunião Extraordinária do CODEFAT 

 
 
SYLVIO EUGÊNIO DE ARAÚJO MEDEIROS    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da STRAB/SEPRT/ME 
 
ANTÔNIA TALLARIDA SERRA MARTINS    ___________________________ 
Conselheira Suplente Representante da SDIC/SEPEC/ME 
 
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 
 
ANGRA MÁXIMA BARBOSA      ___________________________ 
Conselheira Titular Representante da CONSIF 
 
IVO DALL’ACQUA JÚNIOR      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNC 
 
CAIO MÁRIO ALVARES      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNT 
 
MÁRIO SÉRGIO CARRARO TELLES     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNI 
 
RENATO CONCHON       ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNA 
 
SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNTur 
 
THIAGO LUIZ TICCHETTI      ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNT 
 
 


