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(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; Fábio Santos Pereira Silva, 

Conselheiro Titular Representante da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços 

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

Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Trabalho da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (STRAB/SEPRT/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); 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; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro 

Titular Representante da CNTur, 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, Dorywillians Azevedo, Representante do 

FONSET. 

 

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

início a Septuagésima Segunda 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 a palavra à Secretaria Executiva do CODEFAT para os 5 

informes iniciais. Assim, o Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Gustavo Alves Tillmann, informou a 6 

presença do Sr. Fábio Santos Pereira Silva, Conselheiro Titular Representante da SDIC, que participava 7 

pela primeira vez de uma reunião do CODEFAT. Na sequência, relatou a ausência dos Conselheiros da 8 

CONSIF, Sra. Angra Máxima Barbosa e Sr. Damião Cordeiro de Moraes, os quais não participariam 9 
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mais de reunião do CODEFAT, acrescentando que estavam aguardando a indicação, pela 10 

Confederação, dos seus novos representantes. Declarou que os mandatos dos Conselheiros da UGT, 11 

CTB, NCST e CNTur venceriam em 14.05.2021, ressaltando que, à exceção da NCST, todos já haviam 12 

encaminhado ofício indicando a recondução dos atuais conselheiros. O Conselheiro Titular 13 

Representante da NCST, Sr. Geraldo Ramthun, informou que iria verificar se já havia sido 14 

encaminhado à Secretaria Executiva do CODEFAT o ofício da NCST tratando do assunto, registrando 15 

que no decorrer da presente reunião daria retorno sobre o tema. Na sequência, o Presidente passou 16 

ao tópico II – APRESENTAÇÕES: ITEM 1 - Tema: Recomendações da CGU pendentes de atendimento 17 

(CGFIN e CODEFAT), pela Coordenação-Geral de Recursos Financeiros - CGFIN/DEF. O Coordenador-18 

Geral de Recursos Financeiros do Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de 19 

Fazenda (CGFIN/DEF/FAZENDA/ME), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, declarou que se encontravam 20 

registradas no Sistema e-Aud, da Controladoria-Geral da União (CGU), dirigidas à CGFAT, atual CGFIN, 21 

13 recomendações pendentes de atendimento, sendo 8 relativas ao exercício de 2015 e 5 relativas ao 22 

exercício de 2017. Relatou que entendia que das 13 recomendações, 8 já estariam atendidas, as quais 23 

seriam submetidas a ratificação da CGU, e 5 em execução. Em seguida, informou as recomendações e 24 

respectivo status, iniciando pelo exercício de 2015, e na sequência as do exercício de 2017: i) 25 

segregar, no Relatório de Gestão e Boletins de Informações Financeiras, o valor registrado no item 26 

patrimonial "Empréstimo ao BNDES" em "principal" e "apropriação de remunerações", a fim de torná-27 

lo compatível com o Balanço Patrimonial do FAT – atendida; ii) demonstrar, no Relatório de Gestão e 28 

Boletins de Informações Financeiros do FAT, os valores ainda não compensados referentes às 29 

aplicações financeiras no Extra mercado – atendida; iii) adotar o valor do Patrimônio Total, constante 30 

no Balanço Patrimonial, para elaboração das informações no Relatório de Gestão e Boletins 31 

Financeiros do FAT – atendida; iv) envidar esforços junto ao CODEFAT e à Secretaria-Executiva do MTb 32 

com vistas a criar uma Ação Orçamentária própria para custear as despesas necessárias à realização 33 

de suas supervisões e de ações de capacitação ou possibilitar que a CGFAT utilize os recursos alocados 34 

na Ação Orçamentária nº 8617, do Programa 2071, denominada “Controle, Monitoramento e 35 

Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do FAT”, acompanhado do respectivo reforço da 36 

dotação autorizada – atendida; v) elaborar anualmente planejamento para as ações de supervisão, 37 

submetendo-o à aprovação das instâncias superioras e cientificando o CODEFAT, sobretudo quando da 38 

impossibilidade de sua execução nos termos planejados, quer seja por indisponibilidade de recursos 39 

humanos ou orçamentários/financeiros – em execução; vi) formalizar, por meio de manuais ou 40 

procedimentos, todos os exames e rotinas executadas pela CGFAT no âmbito de suas atividades de 41 
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acompanhamento e supervisão, assim como os critérios utilizados na seleção da amostra a ser 42 

supervisionada – em execução; vii) elaborar procedimentos de supervisão com base na utilização dos 43 

sistemas contábeis e operacionais das instituições financeiras ou das respectivas bases de dados como 44 

instrumentos auxiliares de controle – em execução; viii) promover ações junto ao CODEFAT a fim de 45 

demonstrar a necessidade de esse Conselho regulamentar, enquanto gestor do FAT, por meio de 46 

Resoluções, 1) a forma de operacionalização dos recursos do FAT Constitucional; 2) o papel de cada 47 

ator envolvido nesse processo; 3) as diretrizes para aplicação desses recursos; e 3) os mecanismos de 48 

controle necessários ao acompanhamento pela CGFAT e pelo Conselho sobre a regularidade dessas 49 

aplicações e sua efetividade no tocante à geração de emprego e renda, por exemplo – em execução; 50 

ix) garantir a observância ao princípio da segregação de funções nas nomeações e designações de 51 

atribuição no âmbito da CGFAT – atendida; x) apresentar à Secretaria-Executiva do MTb os fatos 52 

ocorridos em 2017, relacionados ao processo de alteração orçamentária no âmbito do FAT, de forma a 53 

subsidiar eventual apuração de responsabilidade dos agentes que exerceram de modo irregular as 54 

competências do CODEFAT – atendida; xi) instituir sistemática voltada para os processos de alteração 55 

orçamentária do FAT, com a previsão de rotinas e procedimentos a serem realizados previamente à 56 

deliberação do CODEFAT sobre as modificações propostas no orçamento – atendido; xii) incluir em seu 57 

Regimento Interno a previsão da competência do CODEFAT para deliberar sobre as propostas de 58 

alteração orçamentária do FAT - atendida; e, xiii) estabelecer rotinas de acompanhamento, com 59 

pontos de controle ao longo do exercício, que permitam ao CODEFAT verificar o desenvolvimento dos 60 

programas finalísticos custeados com recursos do FAT, a exemplo da verificação do cumprimento dos 61 

critérios de distribuição de recursos aprovados pelo Conselho e outras verificações pertinentes – em 62 

execução. Em seguida, informou as recomendações relativas ao exercício de 2019, cujos prazos para 63 

atendimento se encerrariam em 10.11.2021, estando todas em execução: I) Ao CODEFAT – 64 

Estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, modelo de gestão da estratégia que 65 

estabeleça as atribuições de avaliação, direcionamento e monitoramento do FAT, e como as partes 66 

interessadas são envolvidas nessas atividades; II) Ao CODEFAT - Estabelecer, em conjunto com o 67 

Ministério da Economia, Planejamento Estratégico do FAT, com a definição de elementos como a 68 

missão, visão, objetivos e metas do fundo; III) Ao CODEFAT - Aprimorar, em conjunto com o Ministério 69 

da Economia, os indicadores de desempenho para as políticas públicas financiadas com recursos do 70 

FAT, vinculadas aos objetivos e metas do Planejamento Estratégico do FAT, que permitam avaliar a 71 

eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas; IV) Ao CODEFAT - Deliberar, em conjunto com o 72 

Ministério da Economia, acerca da conveniência e oportunidade de se estabelecer Política de Gestão 73 
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de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Economia. Após 74 

a definição da estratégia de atuação, implementar medidas para garantir a atuação integrada e 75 

coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao Conselho, de modo que os 76 

riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos do FAT sejam adequadamente 77 

gerenciados, considerando os objetivos previstos no Planejamento Estratégico; V) Ao CODEFAT - Após 78 

a definição da estratégia de atuação, estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, 79 

estrutura de gerenciamento de riscos do FAT de acordo com os elementos constantes da IN MP/CGU 80 

nº 01/2016, que garanta atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte 81 

dos resultados ao Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com 82 

recursos do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no 83 

Planejamento Estratégico; e, VI) Ao CODEFAT, em conjunto com o Departamento de Gestão de 84 

Fundos, apresentar plano de ação para a implementação de atividades de controles internos, 85 

conforme IN MP/CGU nº 01/2016. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGFIN registrou que logo 86 

seria encaminhada à CGU a situação das recomendações mencionadas, para fins de atualização no 87 

Sistema e-Aud e, quando fosse o caso, efetuada a sua baixa. O Presidente observou que se fazia 88 

necessário verificar, junto à CGU, o que de fato dependeria do CODEFAT para atendimento, 89 

ressaltando que muitas das pendências fugiam à gestão do Conselho. Em seguida, abriu as inscrições 90 

para manifestação. O Secretário-Executivo do CODEFAT ratificou que em breve seria comunicada à 91 

CGU a posição atual das pendências, algumas com proposta de baixa em razão de se entender que já 92 

haviam sido atendidas. Declarou que o Ministério se encontrava em constante diálogo com o órgão 93 

de controle no sentido de buscar delimitar o que seria de competência do CODEFAT. O Presidente 94 

observou que seria interessante o ME promover uma oficina ou seminário, com a presença de 95 

especialista, para discutir o planejamento estratégico do FAT. O Conselheiro da NCST solicitou que 96 

fosse mantida nas reuniões do CODEFAT a apresentação de informações atualizadas sobre o 97 

andamento das recomendações pendentes de atendimento, se possível nos moldes da tabela que 98 

constava no subitem 3.2 da presente pauta, que tratava das ressalvas do contador, registrando por 99 

ano o que foi resolvido e o que se encontrava em tratamento. O Presidente declarou que seria 100 

mantida na pauta apresentação sistemática das recomendações, a qual deveria ser atualizada 101 

constantemente. O Coordenador-Geral da CGFIN observou que teria que apresentar uma posição 102 

detalhada, ressaltando que considerava curto o espaço de tempo entre as reuniões para efetuar 103 

apresentações sobre recomendações. O Presidente observou que poderia ser agendada reunião 104 

extraordinária do CODEFAT para apresentação detalhada das recomendações, e depois passar a dar 105 
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posição atualizada nas reuniões ordinárias. O Conselheiro Suplente Representante da CNA, Sr. Renato 106 

Conchon, solicitou uma série histórica da execução dos recursos do FAT dos últimos exercícios, e a 107 

perspectiva de execução para o exercício de 2021. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. 108 

Virgílio Nelson da Silva Carvalho, solicitou que o relatório de acompanhamento das pendências, 109 

tivesse uma coluna ao final, indicando o prazo previsto para o atendimento das recomendações. Na 110 

sequência, o Presidente passou ao ITEM 2 - Tema: Recomendações da CGU constantes do Relatório 111 

Preliminar de Auditoria do FAT, exercício 2020, pela Coordenação-Geral de Recursos Financeiros - 112 

CGFIN/DEF. O Coordenador-Geral da CGFIN declarou que a CGU havia encaminhado ao DEF o 113 

relatório preliminar de auditoria do FAT do exercício de 2020, no qual constavam 6 recomendações, 114 

ressaltando que ainda poderiam ser objeto de ajustes pelo órgão de controle quando concluído o 115 

relatório definitivo. Em seguida, informou as recomendações presentes no relatório preliminar: 1) 116 

realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste de recuperabilidade, o desreconhecimento 117 

(baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do Imobilizado e em Estoques, em 118 

contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da Economia; 2) realizar o planejamento e 119 

execução orçamentária dos Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à 120 

União; 3) classificar os créditos a receber do FAT, particularmente os depósitos especiais, em 121 

circulante e não circulante, em conformidade com a expectativa de recebimento; 4) desenvolver 122 

roteiro contábil destinado a executar orçamentariamente as despesas com o Abono Salarial em 123 

atenção ao princípio da anualidade, considerando, dentro outros, os seguintes aspectos: (i) realização 124 

dos empenhos com base no processo de apuração da RAIS; (ii) inscrição em restos a pagar 125 

processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, de acordo com o cronograma 126 

estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das obrigações patrimoniais 127 

registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a dupla contagem das 128 

obrigações; 5) estabelecer procedimentos de controle interno contábeis para assegurar que as Notas 129 

Explicativas às Demonstrações Contábeis sejam elaboradas de acordo com as exigências básicas de 130 

estrutura e conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte V, e na NBC TSP 11; e, 6) evidenciar nas notas 131 

explicativas às demonstrações contábeis do FAT de 2021 o resultado dos ajustes recomendados no 132 

Relatório de Auditoria, conforme item 8.2, alínea “d”, inciso iv, Parte V, do MCASP 8ª ed. Finalizando, 133 

o Coordenador-Geral da CGFIN registrou que todas as recomendações se encontravam em tratativas. 134 

O Presidente observou que chamava atenção no relatório em tela o apontamento de 135 

inconformidades contábeis, acrescentando que deveriam ser objeto de correção com a maior 136 

brevidade. Declarou que causava certa preocupação as recomendações indicadas pela CGU, 137 
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ressaltando que nem tudo atribuído ao CODEFAT de fato lhe competiria. O Conselheiro da NCST 138 

solicitou que também fosse mantida nas reuniões do CODEFAT a apresentação de informações 139 

atualizadas sobre o andamento das recomendações constantes do presente relatório. Em seguida, 140 

informou que a NCST havia encaminhado à Secretaria Executiva do CODEFAT, em 15.04.2021, ofício 141 

indicando a recondução dos atuais conselheiros, ao que o Secretário-Executivo do CODEFAT informou 142 

que seria localizada a documentação e tomada as providências necessárias. O Presidente registrou a 143 

presença na reunião dos seguintes auditores da CGU: Etivaldo Rodrigues da Silva Júnior, Vinícius Alves 144 

dos Santos Pereira e Jacqueline Linares da Costa. O Secretário-Executivo do CODEFAT declarou que o 145 

Departamento já estava analisando as recomendações visando identificar quais as providências para 146 

atendê-las, ressaltando que uma em especial (orçamentação dos depósitos especiais), demandaria 147 

maior discussão, dado posicionamento divergente sobre o tema entre o ME e a CGU. Relatou que 148 

algumas expressões, tal como distorções, eram termos técnicos utilizados pelos órgãos de controle, 149 

mas que eventualmente poderiam levar a interpretações equivocadas para quem não tinha 150 

familiaridade com essas terminologias. Assim, solicitou aos representantes da CGU que prestassem 151 

esclarecimentos sobre esses termos utilizados no Relatório de Auditoria. O Auditor da CGU, Sr. 152 

Etivaldo Rodrigues da Silva Júnior, observou que era comum nos relatórios de auditoria haver alguma 153 

preocupação com a terminologia distorção, um termo clássico da auditoria financeira, esclarecendo 154 

que dizia respeito a diferença de valor de classificação ou de apresentação daquilo que constava nas 155 

demonstrações contábeis, do que deveria constar. Declarou que a distorção de cerca de R$4,0 bilhões 156 

era um valor relevante, mas que não ensejou um parecer adverso das demonstrações contábeis, 157 

ressaltando que para isso precisaria ter uma materialidade maior, o que não era o caso. Esclareceu 158 

que a maior parte da distorção em referência dizia respeito a provisão do seguro-desemprego e do 159 

abono salarial (demandas judiciais e administrativas), destacando que os valores que constavam do 160 

balanço não refletiam o que deveria constar pelas normas contábeis aplicáveis, uma vez que o passivo 161 

não demonstrava as obrigações da unidade. Observou que uma distorção não significava uma 162 

irregularidade de gestão. Quanto aos depósitos especiais, destacou que o tema levaria a uma 163 

discussão mais ampla com a CGU, provocando uma reflexão sobre a necessidade de se executar 164 

orçamentariamente esses recursos. Finalizando, registrou que era natural a divergência de 165 

entendimento entre o órgão de controle e a unidade auditada, destacando que havia um processo de 166 

monitoramento das demandas em que poderiam ser trazidos novos elementos para reflexão. O 167 

Auditor da CGU, Sr. Vinícius Alves dos Santos Pereira, complementou, destacando que merecia uma 168 

atenção especial o pagamento do abono salarial, pois apresentava fragilidades de controle na 169 
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identificação dos beneficiários, o que poderia levar a potenciais pagamentos indevidos do benefício. 170 

O Conselheiro Suplente Representante da STRAB, Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, observou 171 

que havia uma divergência de entendimento entre o ME e a CGU quanto aos conceitos de critérios de 172 

identificação dos beneficiários do abono salarial, destacando que se utilizava o que estava definido 173 

em lei, ou seja, CPF versus NIS. Registrou que a STRAB enviaria o assunto à PGFN, no sentido de 174 

verificar se os critérios utilizados estavam, ou não, em conformidade com a lei, e caso a PGFN 175 

indicasse alguma inconformidade, seria providenciada a correção dos critérios ora utilizados. O 176 

Coordenador-Geral da CGFIN ponderou que não fazia sentido falar em execução orçamentária dos 177 

depósitos especiais, pois não havia nenhum normativo que assim determinasse. Esclareceu que o 178 

presente relatório era preliminar, devendo aguardar o relatório definitivo para estudar as 179 

recomendações e as providências a serem adotadas, inclusive, consultas jurídicas, se fosse o caso. O 180 

Presidente destacou a importância dos trabalhos de auditoria sobre as contas do FAT, a fim de 181 

identificar e corrigir eventuais inconformidades. O Secretário-Executivo do CODEFAT declarou que o 182 

objetivo das apresentações foi demonstrar ao Conselho que as recomendações estavam em 183 

tratamento, acrescentando que alguns termos técnicos de auditoria as vezes causavam desconforto 184 

para os gestores. O Presidente ratificou a solicitação do Conselheiro da NCST de que fosse 185 

apresentada nas reuniões do CODEFAT informações atualizadas sobre o tratamento das 186 

recomendações da auditoria do FAT do exercício de 2020. O Secretário-Executivo do CODEFAT 187 

informou que seria estudada uma sistemática para apresentação periódica da situação das 188 

recomendações da CGU e, ainda, das ressalvas apontadas pela área contábil do ME. Na sequência, o 189 

Presidente passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 3 - Proposta de Resolução 190 

que aprova a Prestação de Contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, exercício 2020. O 191 

Presidente esclareceu que o presente item estava subdividido em dois subitens. Assim, passou ao 192 

Subitem 3.1. Apresentação do Relatório de Gestão do FAT - exercício 2020, pela Coordenação-Geral 193 

de Recursos Financeiros - CGFIN/DEF. O Coordenador-Geral da CGFIN declarou que a prestação de 194 

contas em tela foi elaborada em consonância com os normativos dos órgãos de controle, Tribunal de 195 

Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), acrescentando que as ações foram 196 

executadas em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA-2020), na Unidade Orçamentária 197 

25915 – FAT. Esclareceu que a gestão dos recursos foi realizada pelas unidades do Ministério da 198 

Economia, especialmente o Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria Especial de Fazenda 199 

(DEF/FAZENDA), a Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 200 

(STRAB/SEPRT) e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de 201 
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Produtividade, Emprego e Competitividade (SPPE/SEPEC). Registrou que as obrigações do FAT 202 

(despesas + empréstimos ao BNDES) totalizaram R$77,01 bilhões, assim distribuídos por Programas: i) 203 

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo: R$175,72 milhões; ii) Modernização 204 

Trabalhista e Trabalho Digno: R$155,62 milhões; iii) Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de 205 

Vulnerabilidade: RS59,34 bilhões; iv) Empregabilidade: R$46,49 milhões; e, v) Operações Especiais – 206 

Financiamentos com Retorno: Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo 207 

do BNDES: R$17,29 bilhões. Destacou que em 2020, no âmbito do FAT Constitucional, o BNDES 208 

desembolsou o montante de R$49,53 bilhões em operações de crédito, assim distribuídos por setor 209 

de atividade: I) Infraestrutura: R$19,25 bilhões II) Comércio e Serviços: R$4,30 bilhões; III) Indústria de 210 

Transformação: R$10,09 bilhões; IV) Agropecuária e Pesca: R$15,34 bilhões; e, V) Indústria 211 

Extrativista: R$551,00 milhões. Relatou que, segundo dados do BNDES, estimava-se a 212 

geração/manutenção de 969.178 empregos (577.911 diretos e 391.267 indiretos), pela aplicação de 213 

R$49,53 bilhões, sem considerar a participação de outras fontes de recursos no financiamento dos 214 

projetos. Destacou que o FAT Constitucional fechou o exercício de 2020 com saldo de R$307,81 215 

bilhões, distribuídos conforme a seguir: i) disponibilidades: R$29,14 bilhões; ii) FAT TJLP: R$134,22 216 

bilhões; iii) FAT TLP: R$114,62 bilhões; e, iv) FAT Cambial: R$29,83 bilhões. Em seguida, informou as 217 

despesas do Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, no montante de R$175,72 218 

milhões, assim distribuídas: I) Administração da Unidade: R$75,34 milhões; e, II) Funcionamento das 219 

Unidades Descentralizadas: R$100,38 milhões. Relatou que as despesas do Programa Modernização 220 

Trabalhista e Trabalho Digno, no montante de R$155,62 milhões, apresentava a distribuição a seguir: 221 

i) Classificação Brasileira de Ocupações – CBO: R$2,24 milhões; ii) Cadastros Públicos e Sistemas de 222 

Integração das Ações de Trabalho e Emprego: R$149,08 milhões; iii) Identificação da População por 223 

meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social -  CTPS: R$948,80 mil; iv) Gestão do Fundo de 224 

Amparo ao Trabalhador - FAT: R$23,20 mil; e, v) Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre 225 

Trabalho, Emprego e Renda: R$3,33 milhões. Prosseguindo, apresentou a distribuição das despesas 226 

do Programa Inclusão Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, no montante de RS59,34 227 

bilhões, conforme a seguir: I) Seguro-Desemprego: R$40,08 bilhões; e, II) Abono Salarial PIS/PASEP: 228 

R$19,26 bilhões. Registrou que as despesas do Programa Empregabilidade, no montante de R$46,49 229 

milhões, estavam assim distribuídas: i) Gestão do Sistema Nacional de Emprego - SINE: R$29,58 230 

milhões; ii) Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores: R$16,89 milhões; e, iii) Fomento à 231 

Inclusão Produtiva: R$18,00 mil. Na sequência, relatou que houve um crescimento de 3,87% nas 232 

obrigações do FAT (despesas + empréstimos ao BNDES), que saíram de R$74,14 bilhões para R$77,01 233 



 9 

bilhões, com os seguintes destaques: I) acréscimo de 7,20% com o pagamento do benefício do 234 

Seguro-Desemprego, que saiu de R$37,39 bilhões para R$40,08 bilhões; II) acréscimo de 9,91% no 235 

pagamento do benefício do Abono Salarial, que saiu de R$17,52 bilhões para R$19,26 bilhões; e, III) 236 

decréscimo de 7,83% nos empréstimos ao BNDES, que saíram de R$18,76 bilhões para R$17,29 237 

bilhões. Prosseguindo, passou à execução extra orçamentária do FAT, repassada às instituições 238 

financeiras oficiais federais mediante depósitos especiais, ressaltando que foi desembolsado o 239 

montante de R$1,34 bilhão, assim distribuído entre programas/linhas de crédito especiais: i) PROGER 240 

Urbano: R$6,54 milhões; ii) FAT Fomentar MPE: R$948,44 milhões; iii) PRONAF: R$372,09 milhões; iv) 241 

PROGER Exportação: R$235,00 mil; e, v) FAT Taxista: R$14,97 milhões. Em seguida, passou às receitas 242 

do FAT, no montante de R$74,99 bilhões, assim distribuídas: I) Contribuição PIS/PASEP: R$60,91 243 

bilhões; II) Receitas Financeiras: R$13,87 bilhões; III) Recursos Provenientes do Tesouro Nacional: 244 

R$3,8 milhões; e, IV) Outras Receitas: R$209,4 milhões. Ressaltou que houve um crescimento de 245 

12,76% nas receitas do FAT, que saíram de R$66,50 bilhões para R$74,99 bilhões, com os seguintes 246 

destaques: i) acréscimo de 26,92% nas receitas da contribuição PIS/PASEP, que saíram de R$47,99 247 

bilhões para R$60,91 bilhões; ii) decréscimo de 23,18% nas Receitas Financeiras do FAT, que saíram 248 

de R$18,05 bilhões para R$13,87 bilhões; e, iii) decréscimo de 89,26% na entrada de recursos 249 

provenientes do Tesouro Nacional, que saiu de R$35,4 milhões para R$3,8 milhões. Declarou que o 250 

FAT fechou o exercício de 2020 com resultado nominal deficitário de R$2,02 bilhões (R$74,99 bilhões 251 

de receitas e R$77,01 bilhões de obrigações), resultado 73,58% inferior ao registrado em 2019 (déficit 252 

nominal de R$7,64 bilhões). Afirmou que o fechamento do exercício de 2020 registrou crescimento do 253 

Patrimônio Financeiro do FAT da ordem de 7,46%, que saiu de R$349,60 bilhões para R$375,67 254 

bilhões, destacando que os empréstimos ao BNDES responderam por R$307,81 bilhões do patrimônio 255 

do Fundo. Informou a situação do julgamento das contas do FAT pelo TCU: i) até o exercício de 2015 – 256 

aprovadas pelo Tribunal com quitação plena aos responsáveis; ii) exercícios de 2016, 2017 e 2019 – 257 

em análise no Tribunal; e, iii) exercício de 2018 – contas dispensadas de julgamento, tendo sido 258 

enviado ao Tribunal somente o relatório de gestão do FAT. Em seguida, o Coordenador-Geral da 259 

CGFIN solicitou à área contábil do ME que apresentasse as ressalvas relativas as contas do FAT. Assim, 260 

o Presidente passou ao Subitem 3.2. Apresentação das Ressalvas do Contador sobre às 261 

Demonstrações Contábeis do FAT relativas aos exercícios de 2018 a 2020, pela Coordenação-Geral 262 

de Contabilidade e Custos do Ministério da Economia. O Coordenador-Geral de Contabilidade e 263 

Custos da Diretoria de Finanças e Contabilidade da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria 264 

Executiva (CGCON/DFC/SGC/SE/ME), Sr. Enoque da Rocha Costa, informou que no exercício de 2018 265 



 10 

foram apontadas 26 ressalvas, sendo 7 de imobilizado/intangível, 7 de convênios e instrumentos 266 

congêneres, 1 de provisão, 1 de passivo e 10 de outros temas. Relatou que em 2019 houve o 267 

apontamento de 16 ressalvas, sendo 7 de imobilizado/intangível, 4 de convênios e instrumentos 268 

congêneres, 1 de provisão, 1 de passivo e 3 de outros temas. Em seguida, informou as ressalvas nas 269 

contas do FAT do exercício de 2020: i) falta do registro de provisão do Seguro-Desemprego; ii) 270 

divergência entre as informações da contabilidade e o relatório de movimentação de bens de algumas 271 

unidades; iii) ausência de registro de depreciação; iv) ausência de registro de amortização; v) ausência 272 

de análise de convênios expirados na situação "a comprovar"; vi) ausência de análise de convênios 273 

expirados na situação "a aprovar"; vii) ocorrência de saldo invertido decorrente de registro de 274 

atualização de crédito tributário; e, viii) falta de destinação de bens móveis adquiridos por meio de 275 

convênios. Destacou que as ressalvas ii, iii e iv diziam respeito aos bens móveis do FAT em poder das 276 

Superintendências Regionais do Trabalho (SRTs), observando que o Ministério já estava estudando 277 

meios para transferir os bens do FAT para o ME. Esclareceu que a partir de janeiro de 2020, o Manual 278 

SIAFI para Contabilidade concedeu às áreas contábeis maior discricionariedade para apontar apenas 279 

inconformidades que de fato fossem relevantes, razão pela qual para o exercício de 2020 foram 280 

apontadas apenas 8 ressalvas. Finalizando, o Coordenador-Geral da CGCON explicou que as ressalvas 281 

apontadas eram inconformidades contábeis que em nada impediriam a aprovação das contas do 282 

Fundo pelo TCU, acrescentando que estavam todas em tratamento pelo Ministério para os ajustes 283 

devidos. Em seguida, o Coordenador-Geral da CGFIN ponderou que, em face do exposto, propunha-se 284 

a aprovação da Prestação de Contas do FAT do exercício de 2020. O Presidente avaliou que, a priori, 285 

as ressalvas seriam de fácil solução, acrescentando que o Conselho acompanharia o andamento das 286 

providências. Observou que no slide 14 da apresentação da CGFIN, que tratava da distribuição dos 287 

desembolsos do FAT Constitucional por porte de empresa, havia a informação de zero por cento de 288 

desembolso para pessoa física. Assim, solicitou a retirada dessa informação, ponderando que não 289 

faria sentido constar esse registro, ao que o Coordenador-Geral da CGFIN declarou que providenciaria 290 

a sua exclusão. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro da STRAB indagou se 291 

havia informação do BNDES sobre operações diretas e indiretas com recursos do FAT Constitucional, 292 

ressaltando que no caso das operações indiretas, havia um esforço dos agentes financeiros para a 293 

promoção das linhas de crédito. Observou que havia retorno de recursos remunerados por TJLP e por 294 

TLP, questionando se os recursos que retornavam com remuneração em TJLP, continuavam sendo 295 

remunerados por TJLP ou passavam a ser por TLP. Destacou que seria importante avaliar o custo de 296 

oportunidade de manter no BNDES os recursos que retornavam, ao invés de utilizá-los em políticas 297 
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ativas do FAT. O Conselheiro Suplente Representante do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, 298 

relatou que o Banco recolhia semestralmente ao FAT as remunerações dos retornos de recursos em 299 

TJLP e TLP, esclarecendo que ao retornarem ao Banco, todas as remunerações eram em TLP. 300 

Observou que não fazia sentido falar em custo de oportunidade do FAT Constitucional, uma vez que 301 

os recursos alocados eram de suma importância para o desenvolvimento econômico do País. 302 

Declarou que nos relatórios encaminhados pelo Banco à CGFIN, constavam informações sobre as 303 

operações diretas e indiretas do FAT Constitucional. A Coordenadora-Geral de Fomento à Geração de 304 

Emprego da Subsecretaria de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria 305 

Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (CGEM/SEMP/SPPE/SEPEC/ME), Sra. Lucilene 306 

Estevam Santana, complementou, registrando que o Sistema de Acompanhamento da Execução das 307 

Aplicações Financeiras do FAT (SAEP) se encontrava em processo de adequação, visando refletir com 308 

maior clareza os recursos do FAT Constitucional. O Conselheiro da NCST informou que precisaria se 309 

ausentar, deixando antecipado voto favorável à aprovação do item. O Conselheiro Titular 310 

Representante da CNT, Sr. Caio Mário Alvares, indicou que os recursos em disponibilidades no BNDES 311 

poderiam ser melhor aproveitados, com sua alocação em políticas ativas do FAT. O Coordenador-312 

Geral da CGFIN esclareceu que os recursos para intermediação de mão de obra e qualificação 313 

profissional (políticas ativas) eram estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual (LOA), de modo que não 314 

haveria como alocar recursos do FAT, em poder do BNDES, para essas ações. Destacou que o 315 

CODEFAT aprovava recursos substanciais para as políticas ativas do FAT, os quais eram objeto de 316 

ajustes aos limites estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF). O Conselheiro Titular 317 

Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, observou que os valores aprovados na 318 

LOA/2021 seriam insuficientes para a promoção efetiva das políticas públicas de emprego, trabalho e 319 

renda. O Secretário-Executivo do CODEFAT apresentou rapidamente o Relatório de Gestão do FAT do 320 

exercício de 2020, em formato diagramado, ressaltando que estava em fase final de conclusão. 321 

Relatou que o Tribunal de Contas da União (TCU) havia determinado a atualização trimestral do 322 

Relatório de Gestão, acrescentando que contava com o apoio das Secretarias (STRAB e SPPE) que 323 

executavam os recursos do FAT para a execução dessa tarefa. O Presidente parabenizou a equipe da 324 

Secretaria Executiva do CODEFAT pelo novo formato do Relatório de Gestão, destacando que estava 325 

de fácil leitura para a sociedade, focado nos aspectos mais relevantes da gestão do FAT. Em seguida, 326 

informou que os Conselheiros Titulares da CUT e da CSB haviam saído da reunião, mas que 327 

anteciparam voto favorável à aprovação do presente item. O Presidente indagou se havia mais 328 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por 329 
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unanimidade pelos Conselheiros (as) Titulares da FAZENDA, MAPA, FORÇA SINDICAL, UGT, CTB, CNC, 330 

CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SPPE, BNDES, CNI e CNA, acrescentando que 331 

os Conselheiros Titulares da CUT, NCST e CSB manifestaram voto favorável à aprovação do item em 332 

tela antes de deixarem a presente reunião. Prosseguindo, o Presidente passou ao tópico IV – OUTROS 333 

ASSUNTOS: ITEM 4 – Entrega do seguinte documento: Resumo das discussões da 31ª Reunião 334 

Extraordinária do GTFAT, de 20 de abril de 2021. O Presidente informou que os documentos e 335 

arquivos da presente reunião se encontravam disponíveis no Google Drive, cujo link havia sido 336 

enviado por mensagem eletrônica. Em seguida, o Presidente indagou se havia alguma manifestação. 337 

O Representante do FONSET, Sr. Dorywillians Azevedo, declarou que os entes federativos 338 

encontravam grande dificuldade para gerir bens móveis do FAT em seu poder, estando a maioria 339 

bastante depreciados. Ressaltou que o FONSET gostaria de participar das reuniões do CODEFAT com 340 

direito a voto, e não apenas assento. O Presidente esclareceu que a composição do CODEFAT era 341 

estabelecida por decreto do Poder Executivo Federal, o que fugia às competências do Conselho. 342 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a 343 

reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Gustavo Alves Tillmann, Secretário-344 

Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo Presidente do 345 

CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 346 
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