
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 23 de março de 2021. 

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/ME); 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; Silvia Naomi Torii, Conselheira 

Titular Representante do BNDES; 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/ME); Walter Shigueru 

Emura, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/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 Álvares, Conselheiro 

Titular Representante da CNT; Mário Sérgio Carraro Telles, Conselheiro Suplente Representante da 

CNI; e, Renato Conchon, Conselheiro Suplente Representante da CNA. CONVIDADOS: Marília Pessoa 

Nunes Vieira, Representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN-Trabalho; e, Marcelo 

Gavião, Representante do FONSET. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, por meio de videoconferência, teve 1 

início a Septuagésima Primeira Reunião Extraordinária 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, passou ao tópico II – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - 5 

Proposta de Resolução que altera a de nº 838, de 24 de setembro de 2019, que estabelece 6 

procedimentos operacionais relativos ao Abono Salarial. O Subsecretário de Políticas Públicas de 7 

Trabalho (SPPT/STRAB), Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, observou que o Relatório Preliminar 8 

de Auditoria do FAT do exercício de 2020 (Relatório nº 899784) apontava inconformidade na 9 

execução orçamentária do abono salarial, devendo a contabilização do valor a ser pago a título do 10 
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benefício ser integralmente apropriado no exercício em que se desse a identificação dos beneficiários 11 

e do respectivo valor que teria a receber, e o valor previsto para pagamento no exercício seguinte, 12 

isto é, na segunda metade do calendário anual, ser executado mediante inscrição em restos a pagar. 13 

Relatou que a Controladoria-Geral da União (CGU) apontou, ainda, pagamentos com indício de 14 

irregularidade, tendo o órgão de controle ressaltado que a identificação dos beneficiários do abono se 15 

dava pelos próprios agentes pagadores (CAIXA e Banco do Brasil). Esclareceu que a apuração do 16 

direito ao benefício do abono salarial ocorria com base na Relação Anual de Informações Sociais 17 

(RAIS), tratando-se de uma declaração emitida anualmente por empregadores, aonde eram 18 

declaradas as informações sobre empregados contratados sob o regime da CLT; servidores da 19 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; trabalhadores avulsos além 20 

de diversos outros. Relatou que o calendário de entrega da RAIS ao Ministério da Economia, era 21 

anualmente fixado, de tal modo que, ao longo do primeiro semestre de cada ano, fosse possível 22 

receber e processar as informações, apurar quais eram os trabalhadores que teriam direito ao abono 23 

e, a partir do segundo semestre, iniciar o calendário de pagamentos. Explicou que os pagamentos do 24 

abono ocorriam mensalmente, com base na data de nascimento dos beneficiários, estendendo-se 25 

assim ao longo de um ano. Porém, devido ao calendário da RAIS, o primeiro semestre de pagamento 26 

se iniciava no mês de julho do ano subsequente ao ano-base, fazendo com que o primeiro semestre 27 

de cada ano, enquanto estivesse sendo apurado o direito do novo ano-base, coincidisse com o 28 

segundo semestre do calendário de pagamentos do ano-base anterior. Ressaltou que a fim de 29 

atender a legislação vigente, parte dos empregadores tiveram o envio da declaração da RAIS 30 

substituído para envio pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 31 

Trabalhistas – eSocial. Acrescentou, contudo, que parte ainda estava vinculada à entrega da RAIS, o 32 

que tornava o sistema híbrido e de maior complexidade, neste período de transição. Declarou que 33 

como medidas preventivas com capacidade de tratamento das situações apontadas pela CGU, 34 

sugeria-se: 1) alterar o cronograma dos processos de identificação e o calendário de pagamento do 35 

benefício, permitindo sua anualização; e, 2) reforçar o escopo do projeto atualmente conduzido pela 36 

STRAB, por meio da SPPT, de absorção das funções de identificação dos beneficiários, atualmente 37 

executadas pelos agentes pagadores do benefício. Finalizando, o Subsecretário da SPPT apresentou 38 

proposta de resolução visando estabelecer: i) que o Abono Salarial será pago de acordo com 39 

calendário de pagamento anual estabelecido pelo CODEFAT no mês de janeiro de cada exercício; ii) 40 

que os procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores com direito ao Abono 41 
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Salarial serão realizados no período compreendido entre o mês de outubro do ano anterior até o mês 42 

de janeiro do ano do calendário de pagamento do benefício; e, iii) que os valores do Abono Salarial 43 

serão pagos de janeiro a dezembro de cada exercício, aos trabalhadores identificados com base em 44 

informações prestadas pelos empregadores, no ano anterior. O Presidente abriu as inscrições para 45 

manifestação. O Conselheiro Suplente Representante da CNA, Sr. Renato Conchon, indicou que após 46 

o levantamento, pelos agentes pagadores, de eventual pagamento indevido, poderia ser estudada a 47 

criação de algum mecanismo para ressarcimentos dos valores. O Conselheiro Suplente Representante 48 

da CNI, Sr. Mário Sérgio Carraro Telles, apontou que deveria haver segurança jurídica de que as 49 

alterações propostas não trariam nenhuma implicação aos Conselheiros. O Subsecretário da 50 

SPPT/STRAB observou que poderia ser trazido para o abono salarial o mesmo mecanismo utilizado 51 

para o seguro-desemprego, ou seja, caso identificado recebimento indevido, efetuar o desconto do 52 

valor em um próximo pagamento do abono. Informou que a presente proposta de resolução seria 53 

submetida à avaliação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN-Trabalho), acrescentando 54 

que o parecer seria compartilhado com todos, propiciando assim a devida segurança jurídica. O 55 

Presidente informou que até 2015 o abono era pago dentro do exercício fiscal, tendo sido alterado, 56 

naquela época, pelo CODEFAT, por proposta do Governo, para pagamento no segundo semestre de 57 

um exercício e primeiro semestre do exercício subsequente. Destacou que a Bancada dos 58 

Trabalhadores votou contrária à referida alteração, acrescentando que agora a CGU apontava que o 59 

pagamento em dois exercícios afrontava o Manual de Contabilidade Pública. O Conselheiro Titular 60 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, ponderou que a alteração promovida em 2015 foi 61 

amparada por parecer técnico e jurídico, indagando qual o amparo para a presente proposta de 62 

resolução. Questionou se havia prazo para os agentes pagadores prestarem informações sobre 63 

eventuais pagamentos indevidos. O Subsecretário da SPPT reiterou que a proposta em tela seria 64 

submetida à PGFN-Trabalho, acrescentando que visava atender recomendação da CGU. Informou que 65 

já havia sido solicitado à CAIXA e ao Banco do Brasil que apresentasse esclarecimentos quanto ao 66 

eventual pagamento indevido do abono. O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino 67 

Marques Severo, declarou que todos desejavam a correção das inconsistências apontadas pelo órgão 68 

de controle relativas ao pagamento do abono salarial. Ressaltou que a proposta em tela iria transferir 69 

o pagamento do abono do segundo semestre de 2021 para o exercício de 2022, o que deixaria uma 70 

grande massa de trabalhadores sem receber o benefício nesse exercício de 2021. Destacou que a 71 

presente medida retiraria recursos dos trabalhadores para o pagamento de outro benefício, o qual 72 
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deveria ser arcado por outras fontes. Assim, propôs que o pagamento do abono, no exercício de 73 

2022, fosse efetuado integralmente no primeiro semestre do referido ano, visando minimizar prejuízo 74 

aos trabalhadores. O Subsecretário da SPPT observou que o calendário do abono salarial seria 75 

discutido no início de 2022, quando então poderia ser verificado se haveria disponibilidade financeira 76 

de recursos para pagamento do benefício dentro de um semestre. Registrou que o § 1º do art. 3º da 77 

minuta de resolução assim dispunha: Os procedimentos operacionais para identificação dos 78 

trabalhadores com direito ao Abono Salarial serão realizados no período compreendido entre o mês de 79 

novembro do ano anterior até o mês de janeiro do ano do calendário de pagamento de que trata o 80 

Caput. Em seguida, ressaltou que havia um erro de redação no referido parágrafo, devendo ser 81 

substituído “novembro” por “outubro”. O Secretário-Executivo do CODEFAT esclareceu que não 82 

haveria como garantir o pagamento do abono dentro do primeiro semestre de um exercício, pois isso 83 

dependeria do ingresso de recursos (receitas), ressaltando que poderiam ser envidados esforços 84 

visando encurtar o período de pagamento. O Conselheiro da CUT manifestou preocupação com o fato 85 

de não ser possível garantir o pagamento dentro de um semestre. O Conselheiro Titular 86 

Representante da CTB, Sr. Antonio Renan Arrais, sugeriu que fosse estabelecido calendário de 87 

pagamento do abono salarial no período de janeiro a junho, observada a disponibilidade 88 

orçamentária. O Conselheiro Titular da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, registrou que seria muito 89 

difícil explicar para os trabalhadores que estavam na expectativa de receber o abono no segundo 90 

semestre de 2021, que o pagamento seria transferido para o exercício de 2022, ressaltando que isso 91 

geraria, inclusive, desgaste para o próprio governo. O Presidente destacou que a proposta da Bancada 92 

dos Trabalhadores seria no sentido de se envidar esforços para o pagamento do abono salarial no 93 

primeiro semestre do exercício, dadas as disponibilidades financeiras. O Vice-Presidente do CODEFAT 94 

e Conselheiro Titular Representante da STRAB, Sr. Bruno Silva Dalcolmo, sugeriu, em atendimento à 95 

demanda da Bancada dos Trabalhadores, a inclusão de um parágrafo nos seguintes termos: A 96 

proposta do calendário de pagamentos será submetida pela Secretaria de Trabalho ao CODEFAT, 97 

considerando os melhores esforços para assegurar, dentro das possibilidades orçamentárias e 98 

financeiras do FAT, que sua execução possa ocorrer dentro do primeiro semestre de cada exercício. O 99 

Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, 100 

tendo sido aprovado por unanimidade com a inclusão do parágrafo apresentado pelo Vice-Presidente, 101 

Sr. Bruno Silva Dalcolmo. O Presidente informou que seria agendada, para o mês de abril do corrente, 102 

a realização de reunião extraordinária do CODEFAT para tratar das recomendações da CGU pendentes 103 
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de atendimento e para a deliberação da prestação de contas do FAT do exercício de 2020. O 104 

Conselheiro da CNI relatou que esperava não haver surpresa com o Benefício Emergencial (BEm) de 105 

2021, observando que cada setor de atividade tinha suas especificidades. O Vice-Presidente 106 

esclareceu que a forma de atuação do BEm era horizontal, acrescentando que o BEm 2021 seria 107 

baseado no de 2020, que por sua vez foi um sucesso, não havendo razões para alterações. O 108 

Presidente informou que os documentos e arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis 109 

no Google Drive, cujo link havia sido enviado por mensagem eletrônica. ENCERRAMENTO: Nada mais 110 

havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a 111 

presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-Executivo do CODEFAT, 112 

lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do CODEFAT, demais 113 

membros do Colegiado e por mim. 114 

 
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 
 
SILVIA NAOMI TORII       ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do BNDES 
 
ANTÔNIA TALLARIDA SERRA MARTINS    ___________________________ 
Conselheira Suplente Representante da SDIC/SEPEC/ME 
 
WALTER SHIGUERU EMURA      ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da SPPE/SEPEC/ME 
 
QUINTINO MARQUES SEVERO     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CUT 
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Continuação da Ata da 71ª Reunião Extraordinária do CODEFAT 
 
 
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 MÁXIMO BARBOSA      ___________________________ 
Conselheira Titular Representante da CONSIF 
 
IVO DALL’ACQUA JÚNIOR      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNC 
 
CAIO MÁRIO ÁLVARES      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNT 
 
MÁRIO SÉRGIO CARRARO TELLES     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNI 
 
RENATO CONCHON       ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNA 
 
 

 


