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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GTFAT 

 
DATA: 12 de junho de 2017. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 9º andar, sala 902, Bloco F, Esplanada dos Ministérios. 

PARTICIPANTES: Alexandre de Luca Thomé, Coordenador do GTFAT e Secretário-Executivo 
do CODEFAT; Gustavo Alves Tillmann, Representante Titular do MF; Luiz Carlos Galvão de 
Melo, Representante Titular do BNDES; Suely Barrozo Lopes, Representante Suplente do MTb; 
Raul Araújo Santos, Representante Titular da UGT; Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, 
Representante Titular da NCST; Ailton de Jesus Araújo, Representante Titular da CTB; Ernesto 
Luiz Pereira Filho, Representante Titular da CSB; Alexandre Sampaio Ferraz, Representante 
Suplente da CUT; Carlos Alberto Salvatore, Representante Titular da CNS-Serviços; Sebastião 
Antunes Duarte, Representante Titular da CNTur; Olívia Maria Carvalho Pinheiro, Representante 
Suplente da CNT; Joicy Damares Pereira, Representante Suplente da CNS-Saúde; Graciela Perotti, 
Representante Suplente da FENASEG.  
 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, no Edifício-Sede do Ministério do 1 

Trabalho – MTb, teve início a Vigésima Sexta Reunião Extraordinária do Grupo Técnico do 2 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – GTFAT, sob a coordenação do Secretário-Executivo do 3 

CODEFAT, Sr. Alexandre de Luca Thomé. Tópico I – ABERTURA: O Coordenador do 4 

GTFAT cumprimentou a todos, dando boas-vindas a nova Representante Suplente da CNT, Sra. 5 

Olívia Maria Carvalho Pinheiro e ao novo Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo 6 

Santos. Em seguida, passou ao Tópico II – ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO: ITEM 1 - 7 

Proposta de Resolução que aprova a Proposta Orçamentária do Fundo de Amparo ao 8 

Trabalhador – FAT para o exercício de 2018. O Coordenador-Geral de Recursos do FAT – 9 

Substituto, Sr. Adilson Vasconcelos da Silva, relatou que o MTb projetava, para o exercício de 10 

2018, obrigações (despesas + empréstimo ao BNDES) no montantes de R$80,28 bilhões, cuja 11 

distribuição, por Tipo de Programa, apresentava os seguintes valores: i) financiamento de 12 

Programas de Desenvolvimento Econômico a cargo do BNDES: R$17,42 bilhões; ii) benefício 13 

do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$61,45 bilhões; e, iii) despesas discricionárias: 14 

R$1,41 bilhão. Ressaltou que o valor projetado para as obrigações no exercício de 2018 15 

(R$80,28 bilhões) superava em 7,57% o valor aprovado na LOA/2017 (R$74,63 bilhões). 16 

Registrou que as despesas com benefícios (R$61,45 bilhões) apresentavam a seguinte 17 

distribuição: i) Seguro-Desemprego: R$44,31 bilhões; e, ii) Abono Salarial: R$17,14 bilhões. 18 

Destacou que as despesas discricionárias (R$1,41 bilhão) se dividiam conforme a seguir: i) 19 

manutenção, modernização e ampliação da Rede SINE: R$698,84 milhões; ii) gestão e 20 

manutenção do MTb: R$368,52 milhões; iii) Sistema de Integração das Ações de Emprego, 21 

Trabalho e Renda: R$197,50 milhões; iv) Qualificação Social e Profissional: R$73,18 milhões; 22 
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v) Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: 23 

R$20,72 milhões; vi) Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego: R$14,60 milhões; vii) 24 

Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre o Trabalho, Emprego e Renda: R$9,01 25 

milhões; viii) Gestão Participativa do FAT: R$7,12 milhões; ix) Apoio Operacional ao 26 

pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial: R$6,75 milhões; x) Classificação 27 

Brasileira de Ocupações – CBO: R$4 milhões; xi) Sistema de Informações sobre a Inspeção do 28 

Trabalho – SFIT: R$2,50 milhões; xii) Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de 29 

Microcrédito: R$2 milhões; e, xiii) Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos 30 

Depósitos Especiais do FAT: R$1 milhão. Observou que a ação Gestão e Manutenção do MTb 31 

(R$368,52 milhões) estava assim distribuída: i) Funcionamento das Unidades Descentralizadas: 32 

R$203,49 milhões; ii) Administração da Unidade: R$159,61 milhões; e, iii) Publicidade de 33 

Utilidade Pública: R$5,43 milhões. Prosseguindo, passou as receitas, as quais foram estimadas 34 

no montante de R$80,28 bilhões, assim distribuídas: i) Contribuição PIS/PASEP: R$43,56 35 

bilhões; ii) Remunerações de Recursos do FAT: R$16,39 bilhões; iii) Recursos do Tesouro 36 

Nacional, a definir: R$19,29 bilhões; iv) Cota Parte da Contribuição Sindical: R$574,34 milhões; 37 

v) Restituição de Benefícios não Desembolsados: R$410,06 milhões; vi) multas e juros devidas 38 

ao FAT: R$33,01 milhões; e, vii) Outras Receitas: R$19,18 milhões. Finalizando, o 39 

Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto relatou que, caso se confirmasse as estimativas e 40 

projeções, o FAT fecharia o exercício de 2018 com patrimônio Financeiro de R$315,60 bilhões e 41 

excedente da Reserva Mínima de Liquidez da ordem de R$6,13 bilhões. O Coordenador do 42 

GTFAT agradeceu, e passou a palavra aos representantes da Secretaria do Tesouro 43 

Nacional/Ministério da Fazenda para apresentação do tema Financiamento da Despesa 44 

Pública. Na sequência, abriu a palavra para discussão sobre a Proposta Orçamentária do FAT. O 45 

Representante Suplente da CUT, Sr. Alexandre Sampaio Ferraz, afirmou que a fonte 105 - a 46 

definir, não deveria ser contemplada na proposta orçamentária, sugerindo a supressão e caso não 47 

fosse possível, propôs as seguintes alterações: i) transferência de R$2 milhões da ação 48 

publicidade para a do microcrédito; e, ii) transferência de R$10 milhões da ação do Gabinete do 49 

Ministro (call center e ouvidoria) para o do SINE. Observou, ainda, que seria temerário 50 

apresentar proposta de orçamento às SRTE com recursos provenientes da cota parte da 51 

contribuição sindical, uma vez que a mesma estava em processo de discussão para extinção no 52 

Congresso Nacional. Por fim, solicitou o quantitativo de devedores do PIS/PASEP. O 53 

Representante Titular da CSB, Sr. Ernesto Luiz Pereira Filho, observou que os recursos do FAT 54 

eram para prestar atendimento ao trabalhador e, portanto, a extinção da obrigatoriedade da 55 

Contribuição Sindical infelizmente prejudicaria a classe trabalhadora do País. O Representante 56 
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Titular da CTB, Sr. Ailton de Jesus Araújo, concordou com a sugestão apresentada pelo 57 

Representante da CUT no que se refere ao aumento de investimento para o microcrédito, uma 58 

vez que contribuiria para a geração de emprego e renda no País. Destacou, também, que o fim da 59 

obrigatoriedade da Contribuição Sindical alteraria a Proposta Orçamentária, uma vez que, 60 

atualmente, o maior volume de arrecadação para os programas do FAT eram provenientes dessa 61 

fonte. O Representante Titular da CNS-Serviços, Sr. Carlos Alberto Salvatore, considerou 62 

elevada à quantidade de recursos destinada à publicidade, tendo assim manifestando seu apoio 63 

aos Representantes da CUT e CTB sobre o aumento de investimento no microcrédito. Ainda no 64 

que se refere à distribuição orçamentária, sugeriu que houvesse acréscimo na montante destinado 65 

a Ação 4815 – Funcionamento das Unidades Descentralizadas, uma vez que atualmente apenas 66 

1,35% do total da Proposta tinha essa finalidade. Observou, ainda, que haviam valores 67 

destinados a área de solução de tecnologia da informação, sendo assim indagou sobre a 68 

existência de um Plano Diretor de Informática, tendo a Representante Suplente do MTb, Sra. 69 

Suely Barrozo Lopes, informado que o Ministério do Trabalho já possuía o Plano Diretor de 70 

Tecnologia da Informação – PDTI e o encaminharia posteriormente aos Representantes do 71 

GTFAT, via email. O Representante Titular do MF, Sr. Gustavo Alves Tillmann, externou sua 72 

preocupação no que se refere ao aporte de R$19 bilhões do Tesouro ao FAT, constante da 73 

Proposta Orçamentária 2018, uma vez que o Tesouro afirmava não possuir receitas suficientes 74 

para isso. Acrescentou que, como alternativa, poderiam solicitar ao Banco Nacional de 75 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a devolução de recursos. Destacando, ainda, 76 

que, embora não considerasse o ideal, fazia-se necessário nesse momento adverso. O 77 

Representante Titular da CNTur, Sr. Sebastião Antunes Duarte, indagou ao Representante do MF 78 

o que seria necessário fazer para que a DRU não incidisse sobre o FAT. O Representante do MF 79 

esclareceu que por se tratar de uma Emenda Constitucional para sua alteração far-se-ia 80 

necessária a apresentação de proposta no Congresso, contudo recomendava que o tema fosse 81 

previamente debatido entre os órgãos envolvidos e com o próprio Governo. A Representante 82 

Suplente do MTb esclareceu, previamente, que o CODEFAT, de acordo com a Lei n. 83 

7.998/1990, elaborava sua proposta orçamentária, a qual poderia ser ou não contemplada no 84 

PLOA/LOA. Explicou que a fonte 105 - a definir, foi utilizada na proposta com o objetivo de 85 

informar qual a necessidade de recursos para que o Fundo promovesse suas políticas públicas. 86 

Acrescentou que, se fosse retirada, a maioria das despesas discricionárias propostas teriam que 87 

ser suprimidas. Sobre a proposta de orçamento para as SRTE com recursos da cota parte da 88 

contribuição sindical, registrou que foi contemplado dessa forma no orçamento porque a 89 

contribuição sindical estava vigente no ordenamento, podendo não ser necessariamente extinta. 90 
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No caso de extinção, outra fonte teria que ser indicada. Por fim, esclareceu que para se efetuar 91 

remanejamento entre rubricas do orçamento era necessário observar a compatibilidade da 92 

natureza das despesas. Ainda sobre a Proposta, esclareceu que para o exercício de 2018 haveria 93 

alteração no que se referia ao pagamento dos contratos Dataprev, uma vez que as ações seriam 94 

unificadas, podendo assim haver mobilidade no pagamento entre as ações. O Representante 95 

Titular do BNDES, Sr. Luiz Carlos Galvão de Melo, esclareceu que o Banco estava preparado 96 

para cumprir o que previa o art. 7º da Lei n. 8.019, de 11 de abril de 1990, ou seja, em casos de 97 

insuficiência de recursos para pagamento de despesas com o Seguro-Desemprego e com o 98 

Abono Salarial, o BNDES efetuaria a devolução antecipada de recursos ao Fundo. Contudo, 99 

informou que havia uma divergência jurídica entre o BNDES e o MTb, uma vez que o Banco 100 

entendia que  essa insuficiência se concretizaria apenas quando exauridos os recursos dos 101 

depósitos especiais do FAT. Acrescentou que caso fosse mantida a controvérsia, o assunto 102 

deveria ser encaminhado para a arbitragem na Advocacia-Geral da União – AGU. O 103 

Coordenador-Geral da CGFAT – Substituto esclareceu que o objetivo da distribuição das fontes 104 

era a equalização das despesas com as receitas. Complementou que apesar da fonte 105 – fonte a 105 

definir, constar da Proposta Orçamentária não significava que 100% do valor dessa fonte seria 106 

proveniente de recursos do Tesouro. Com relação à controvérsia entre o MTb e o BNDES, 107 

registrou que o entendimento jurídico do Ministério do Trabalho era o de que poder-se-ia buscar 108 

recursos diretamente no BNDES, independente do uso de recursos aplicados no extramercado, 109 

tendo afirmado que contavam inclusive com um Parecer da CONJUR/MTb sobre o tema. O 110 

Representante do MF afirmou não ser contrário a Proposta Orçamentária, tendo afirmado que 111 

esta refletia bem a realidade. No entanto, externou novamente sua preocupação com os valores a 112 

serem aportados pelo Tesouro e considerou importante que a divergência entre o MTb e o 113 

BNDES fosse dirimida o mais rápido possível. O Representante Titular da UGT, Sr. Raul Araújo 114 

Santos, manifestou apoio a sugestão apresentada pelo Representante da CUT de transferir os 115 

valores destinados às ações publicidade (R$2 milhões) e Gabinete do Ministro (call center e 116 

ouvidoria, R$10 milhões) para as ações do microcrédito e do SINE, respectivamente. O 117 

Coordenador do GTFAT informou que outras sugestões poderiam ser encaminhadas via email a 118 

Secretaria Executiva do CODEFAT até a data de 19 de julho do corrente ano para possíveis 119 

adequações à Proposta. Em seguida, indagou se havia alguma manifestação, em não havendo, 120 

colocou o item em apreciação, tendo sido considerado apto para ser encaminhado ao CODEFAT. 121 

Prosseguindo, passou ao ITEM 2 - Proposta de Mapeamento de Demandas de Qualificação 122 

Social e Profissional – MDQSP, exercício 2017, em atendimento ao disposto no § 4 do art. 123 

20 e no Inciso VII do art. 24 da Resolução nº 783, de 26 de abril de 2017. O Diretor do 124 
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Departamento de Políticas de Emprego – DPE/DER/SPPE/MTb, Sr. Higino Brito Vieira, 125 

esclareceu que a Proposta de Mapeamento de Demandas de Qualificação Social e Profissional – 126 

MDQSP, visava cumprir o disposto no art. 20, § 4º, da Resolução CODEFAT n. 783, de 26 de 127 

abril de 2017. Explicou que o MDQSP objetivava fornecer subsídio para a tomada de decisões 128 

dos gestores da ponta, tanto a nível estadual como a nível municipal, no que se referia a 129 

demandas de qualificação. Acrescentou que o MDQSP auxiliaria, principalmente, nas seguintes 130 

questões: i) onde havia vagas de emprego no mercado de trabalho; ii) qual o perfil dos 131 

trabalhadores desempregados; e, iii) onde a oferta de qualificação social e profissional poderia 132 

impactar na colocação desses trabalhadores nas vagas disponíveis. Observou que a prospecção 133 

de demandas por qualificação profissional tinha por finalidade subsidiar a formatação de 134 

programas de qualificação profissional, aproximando-os da dinâmica do mercado de trabalho, 135 

podendo ser estrutural ou tendencial. Esclareceu que a dimensão estrutural era construída a partir 136 

de dados quantitativos, como as séries históricas da Relação Anual de Informações Sociais – 137 

RAIS ou do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, associados ao banco 138 

de dados de requerimentos do Seguro-Desemprego. No que se referia à dimensão tendencial, 139 

explicou que esta concentrava-se nas tendências do mercado de trabalho que podiam ser 140 

antecipadas por meio de interlocução com Governo, Sindicatos, Empresários e especialistas. Em 141 

seguida, afirmou que a atual metodologia de prospecção de demandas por qualificação 142 

profissional concentrava-se na dimensão estrutural do mercado, organizando-se em três etapas: i) 143 

delimitação do território: definição do recorte territorial onde seriam aplicadas as ações 144 

(municípios, estados, microrregiões, entre outras); ii) elaboração do mapa do emprego: 145 

sistematização de informações sobre os principais setores econômicos e as principais ocupações 146 

que dinamizavam o território, de modo a subsidiar a tomada de decisão em nível local; e, iii) 147 

tomada de decisão: com base em fatores como o orçamento para o exercício, o MTb definia o 148 

quantitativo de vagas a serem ofertadas em cada território, conforme parâmetros objetivos. 149 

Acrescentou que a análise setorial e ocupacional fornecia parâmetros técnicos para priorizar 150 

subsetores econômicos e ocupações consideradas estratégicos. Prosseguindo, passou a citar as 151 

principais considerações da proposta para 2017, conforme a seguir: i) implementação de ação 152 

piloto; ii) baixo orçamento; iii) perspectiva de ações em médio prazo (orçamentos subsequentes). 153 

Informou, ainda, que durante a elaboração do Mapa de Emprego havia sido importante: i) 154 

identificar os principais setores econômicos e sua capacidade de geração de postos de trabalho, 155 

assim como as principais ocupações; ii) sistematizar as informações setoriais e ocupacionais de 156 

modo claro e conciso, subsidiando tecnicamente o processo de tomada de decisão; iii) identificar 157 

a condição de atividade e de ocupação da população em cada unidade da federação, de modo a 158 
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quantificar o público potencial do programa; e, iv) sistematizar as informações dos trabalhadores 159 

que haviam se retirado do mercado formal de trabalho, no período de janeiro de 2016 a abril de 160 

2017, que ainda não haviam se recolocado. Em seguida, passou a apresentar prints de telas que 161 

ilustravam o quadro geral do Mapa de Demandas de Qualificação Social e Profissional em todo o 162 

País. Acrescentou que, posteriormente, encaminharia aos Representantes o link de acesso ao 163 

MDQSP para acesso online. Por fim, agradeceu a colaboração de toda a equipe, tendo observado 164 

que ainda era uma ferramenta em desenvolvimento e que seria de grande auxílio nas tomadas de 165 

decisão no âmbito da qualificação profissional dos trabalhadores. O Coordenador do GTFAT 166 

abriu inscrições para manifestação. O Representante da CUT sugeriu que o MDQSP apresentasse 167 

o número de trabalhadores que não retornaram ao mercado de trabalho após o período de 168 

cobertura do seguro-desemprego. O Diretor do DPE informou que essa possibilidade já estava 169 

prevista e disponibilizou seu email para que os demais Representantes do GTFAT 170 

encaminhassem mais sugestões de aprimoramento do sistema. O Representante da NCST, Sr. 171 

Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, parabenizou a equipe pelo bom trabalho. Contudo, sugeriu 172 

que também fossem utilizadas informações disponibilizadas pelas entidades sindicais, uma vez 173 

que essas possuíam os dados de trabalhadores desligados via homologação, podendo assim tais 174 

informações enriquecer o MDQSP. O Diretor do DPE agradeceu a contribuição e afirmou que 175 

havia sim a possibilidade de acrescentar novas bases de dados que os Representantes do Grupo 176 

julgassem importantes, mas que ainda não estavam contempladas no atual modelo do MDQSP. 177 

O Representante do MF parabenizou a equipe, bem como o MTb pela iniciativa, tendo sugerido 178 

que fossem apresentados periodicamente os resultados da Qualificação. Em seguida, indagou se 179 

para a execução desse projeto seria necessário aporte adicional de recursos, tendo o Diretor do 180 

DPE esclarecido que não, pois trabalhavam com o valor previsto na Lei Orçamentária Anual – 181 

LOA. O Representante da UGT parabenizou o Diretor do DPE pela apresentação, bem como 182 

pela compilação de dados a nível nacional. Destacou que atualmente muitos estados e 183 

municípios já contavam com observatórios do trabalho e poderiam colaborar com o projeto do 184 

Qualifica Brasil. Sendo assim, sugeriu que os sindicatos, as comissões municipais e estaduais de 185 

emprego fossem comunicadas sobre o MDQSP, a fim de apresentar contribuições. A 186 

Representante do FONSET, Sra. Patrícia Rodrigues do Amaral, registrou que a maior carência 187 

nos postos do SINE era a falta de trabalhadores qualificados. Nesse sentido, informou que 188 

aguardava ansiosamente pelos resultados do Qualifica Brasil. O Representante da CTB 189 

parabenizou a apresentação e propôs que o MDQSP apresentasse também o tempo que o 190 

trabalhador estava desempregado. A Representante do MTb, destacou que os dados referentes ao 191 

mapeamento de trabalhadores que não haviam retornado ao mercado de trabalho formal eram 192 
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gerados pela Solução de Business Intelligence (BI), tendo explicado, ainda, que no material de 193 

reunião encaminhado previamente aos Representantes do GTFAT constava essa informação de 194 

que, atualmente, 30% dos beneficiários do Seguro-Desemprego não retornavam ao mercado 195 

formal. O Diretor do DPE informou que as sugestões seriam estudadas e, na medida do possível, 196 

seriam implementadas. Informou, ainda, que solicitaria a SE-CODEFAT que enviasse o link para 197 

acesso ao MDQSP, além de seu email profissional para que os Representantes fizessem novas 198 

sugestões até o dia 19 de junho. Prosseguindo, o Coordenador do GTFAT indagou se havia 199 

alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em apreciação, tendo sido considerado 200 

apto para ser encaminhado ao CODEFAT. Na sequência, passou ao Tópico III – 201 

APRESENTAÇÃO: ITEM 3 - Tema: FAT Constitucional - Contrato BNDES/MTb com 202 

interveniência do CODEFAT, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 203 

– BNDES. O Conselheiro do BNDES esclareceu, inicialmente, que a apresentação trataria de 204 

assunto originado pelo Banco Central, informando, que, com base em um voto do Conselho 205 

Monetário, no ano de 2001, o BC considerava uma parte dos recursos do FAT no Patrimônio de 206 

Referência (montante de capital regulatório que uma instituição financeira possui para cobertura 207 

dos riscos decorrentes de suas atividades) do BNDES. Entretanto, uma resolução do Conselho 208 

Monetário determinava que o Banco formalizasse contrato com o FAT caso pretendesse 209 

continuar com os recursos em seu patrimônio de referência. Em seguida, a Superintendente da 210 

Controladoria do BNDES, Sra. Vânia Borgerth, declarou que o FAT era extremamente 211 

importante para o BNDES, enquanto fonte de recurso. Asseverou que as características do FAT 212 

permitiam que fosse enquadrado nos fins normativos do Banco Central como complemento 213 

adicional para a formação do Patrimônio de Referência do BNDES. Informou que essa 214 

sistemática era antiga e que não gerou nenhum prejuízo para o Fundo ou para os recursos 215 

administrados pelo Banco. Esclareceu que o Banco Central aprovou a Resolução n. 4.192/2013, 216 

mudando sutilmente as normas de adesão ao cômputo, mais conhecido como acordo de Basiléia 217 

III. Explicou que quando a norma foi editada, o BNDES submeteu à análise do Banco Central o 218 

acordo que vinha, desde então, mantendo com o FAT. Em resposta, o BC entendeu que o Fundo 219 

poderia ser enquadrado como capital nível 2 para fins de formação de Patrimônio de Referência, 220 

e orientou sobre a necessidade de celebração de contrato entre o FAT e o BNDES. Citou alguns 221 

contratos firmados pelo BNDES com Instituições Financeiras Oficiais Federais (IFOF), a 222 

exemplo do contrato com a CAIXA, que visou à utilização de recursos do FGTS, bem como o 223 

contrato celebrado com o Banco do Nordeste, para utilização do Fundo do Nordeste. Declarou 224 

que apesar dos exemplos de contratos com outras IFOF, o BNDES ainda não tinha algo 225 

semelhante em relação aos recursos do FAT, justificando que, uma vez que os recursos eram 226 
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transferidos via determinação constitucional e regulado por lei específica, o Banco entendia que 227 

não havia nenhum problema. Assim sendo, asseverou que o propósito do BNDES era promover 228 

as adequações necessárias, em atendimento à orientação do Banco Central, de forma a celebrar 229 

contrato com o FAT, objetivando regulamentar a relação e permitir a supervisão do Banco 230 

Central. Explicou que algumas reuniões para discussão do assunto foram realizadas, tendo a 231 

participação de áreas do Ministério do Trabalho e do Banco Central. Em seguida, passou a 232 

palavra ao financista do BNDES, Sr. Arthur Butter Nunes, que passou a apresentar gráfico da 233 

evolução do uso de recursos do FAT-Constitucional no Patrimônio de Referência do BNDES, de 234 

2001 até março de 2017, valor limitado a 50% do nível 1 (R$45,3 bilhões). Asseverou que 235 

diferentes cenários foram observados na projeção do saldo do FAT-Constitucional para embasar 236 

o valor do contrato, destacando que os fatores mais importantes eram o art. 7º, da Lei n. 8.019 de 237 

1990, que tratava das amortizações extraordinárias, a variável da capitalização dos juros acima 238 

de 6%, além da Medida Provisória n. 777, de 26 de abril de 2017, que tratava da migração de 239 

saldo de TJ para TLP. Referindo-se a Lei n. 8.019/1990 explicou que o art. 7º previa que se o 240 

BNDES fosse chamado a contribuir ao FAT, em caso de insuficiência de recursos, nos dois 241 

primeiros anos o Banco pagaria até 20% do saldo final do ano anterior, do 3º ao 5º ano pagaria 242 

10%, do 6º em diante pagaria 5%. Em seguida, apresentou o cenário de amortizações sucessivas 243 

sem correção e com capitalização da TLP, explicando que se o valor nominal de 2016 fosse 244 

mantido, e se considerasse a capitalização da TLP, o menor saldo do FAT-Constitucional, em 245 

2017, projetado até 2036, seria de R$152 bilhões. Também apresentou o cenário de amortizações 246 

sucessivas sem correção e sem capitalização da TLP, nesse caso, o valor mínimo seria de 247 

R$150,7 bilhões. Por outro lado, para um cenário de amortizações sucessivas sem correção, mas 248 

com capitalização da TLP e repasse de 50%, o valor mínimo seria de R$127 bilhões. 249 

Continuando, apresentou o cenário com correção e com capitalização, informando que o valor 250 

mínimo seria R$155 bilhões. Prosseguiu, apresentando diversos cenários, com destaque para a 251 

correção de repasse pelo PIB, com TLP e TJ abaixo ou igual a 6%, nesse caso o menor valor de 252 

repasse seria de R$128 bilhões. Assim, afirmou que para todos os cenários o menor valor, dentro 253 

do período de 20 anos, seria de R$109,12 bilhões. Concluiu que diante dos cenários apresentados 254 

e com a utilização de premissas conservadores, ou seja, àquelas que pressupunham amortizações 255 

extraordinárias intercaladas, repasses futuros sem correção, seja por inflação ou crescimento do 256 

PIB, e desconsiderada a capitalização do excesso de 6% ao ano da TLP no saldo do FAT, o saldo 257 

projetado para o FAT Constitucional seria sempre superior a R$109 bilhões nos próximos 20 258 

anos. Prosseguindo, passou a palavra para o técnico do BNDES, Sr. Themístocles Meneses Neto, 259 

que esclareceu que o contrato a ser celebrado entre o Banco e o FAT teria a característica sui 260 
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generis, uma vez que a relação entre o Fundo e o BNDES já era prevista constitucionalmente. 261 

Não obstante, explicou que o contrato se fazia necessário, uma vez que o BNDES, por ser um 262 

banco, se submetia à regulação do Banco Central. Dessa forma, reforçou a importância da 263 

Resolução n. 4.192/2013, que definiu requisitos mínimos do contrato, entre eles: prazo mínimo 264 

de cinco anos, proibição de resgate antecipado, resgate apenas pelo emissor (BNDES) e 265 

pagamento subordinado. Em seguida, apresentou quadro de compatibilização da Lei n. 266 

8.019/1990 e a referida Resolução, descrevendo as compatibilizações obtidas, conforme a seguir: 267 

i) utilização no contrato de dívida subordinada de apenas parcela do saldo de recursos do FAT 268 

constitucional; ii) estabelecimento de prazo indeterminado para vigência contratual, refletindo a 269 

regulação do FAT Constitucional; e, iii) em caso de necessidade legal de devolução de recursos 270 

seria utilizado o saldo dos recursos do FAT Constitucional não regulados pelo contrato. 271 

Destacou que outro ponto importante do processo de compatibilização entre os normativos 272 

citados seria compatibilizar a subordinação da dívida com o FAT ao pagamento de demais 273 

passivos do BNDES às hipóteses de dissolução, de acordo com o previsto na Resolução n. 274 

4192/2013 à legislação que determina que: a dissolução do BNDES, enquanto empresa 275 

dependeria de lei, ausência de previsão legal sobre a ordem de preferência do FAT-276 

Constitucional, os recursos do FAT Constitucional derivavam de tributo federal com destinação 277 

vinculada e, de acordo com a Lei de Falências (não aplicáveis ao BNDES), os créditos 278 

subordinados seriam os assim previstos em lei ou contrato, e os créditos dos sócios e dos 279 

administradores sem vínculo empregatício. A Superintendente da Controladoria do BNDES 280 

complementou que o contrato não alterava a relação já existente entre o FAT e o BNDES, mas 281 

formalizava aquilo que já havia. Ponderou que caso o contrato não fosse celebrado e o Banco 282 

Central impossibilitasse a utilização dos recursos do FAT, o Patrimônio de Referência do Banco 283 

cairia, gerando: queda do limite de operação com os setores, queda do limite e capacidade de 284 

concessão de financiamento e, comprometeria, inclusive, a possibilidade de pagamento de 285 

dividendos para o Tesouro Nacional. Agradeceu à atenção, colocando-se à disposição. O 286 

Coordenador do GTFAT abriu inscrições para manifestação. O Representante da CUT afirmou 287 

que o assunto era delicado e não se sentia seguro para transmitir as informações prestadas ao seu 288 

Conselheiro no CODEFAT, mas afirmou que o contrato deveria ser celebrado, contudo carecia 289 

de mais estudos. O Técnico do BNDES explicou que o assunto tratava apenas de uma 290 

apresentação prévia e que ainda seria apresentada, em momento futuro, minuta do contrato para 291 

apreciação do Grupo Técnico. O Representante do BNDES reforçou que ainda havia discussões 292 

acerca do assunto, estando pendente tratativas com a equipe técnica do Ministério, ressaltando 293 

que ainda dispunham de prazo para discussão no âmbito técnico e jurídico. O financista do 294 
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BNDES complementou que havia nota técnica para corroborar os dados apresentados, bem como 295 

poderiam colocar à disposição as planilhas apresentadas. O Coordenador do GTFAT orientou 296 

que deveria ser encaminhada a minuta do contrato para a Secretaria Executiva do Conselho, que 297 

passaria para análise do Ministério e a posterior, caso não fosse necessária alteração, seria 298 

apresentado ao GTFAT, dentro do prazo que o BNDES sinalizasse, mas que já era possível 299 

marcar para a próxima reunião do GT. A Superintendente da Controladoria do BNDES 300 

esclareceu que o Banco Central solicitou com urgência a celebração do contrato, ratificando que 301 

os cálculos e a nota técnica estavam à disposição e que já haviam sido submetidos ao Banco 302 

Central. Destacou que várias simulações foram realizadas e que caso o FAT necessitasse dos 303 

recursos que estavam no BNDES os valores sugeridos para o contrato estavam acima do valor 304 

necessário para atender o Fundo, ou seja, os valores seriam, seguramente, aquilo que não 305 

afetaria, em nenhuma hipótese, a capacidade do Banco atender o FAT. O Representante do MF 306 

questionou se além da nota técnica havia nota jurídica do Banco mostrando a compatibilidade do 307 

que se pretendia e a legislação vigente. O Técnico do BNDES afirmou que havia entendimento 308 

de que existia compatibilidade entre o assunto em tela e a lei, e que, além disso, o Banco Central 309 

reconhecia que a relação do FAT com o BNDES era regida pela Lei e pela Constituição. A 310 

Superintendente da Controladoria do BNDES ratificou que todas as projeções indicavam que 311 

para os próximos 20 anos os recursos do FAT, que estivessem fora do contrato, seriam 312 

suficientes para atender todos os cenários possíveis, independente se fosse para cumprir o 313 

calendário sucessivo ou intercalado. Ratificou que o contrato teria a característica de ser por 314 

prazo indeterminado, destacando que nos primeiros 5 anos não poderia haver alterações, mas que 315 

após esse prazo poderia ser alterado, devendo, para tanto, ser submetido ao Banco Central. O 316 

Representante do MF ponderou que a Lei n. 8.019/1990 não determinava que o prazo fosse 317 

indeterminado, mas tão somente trazia expresso o prazo mínimo de 5 anos. Questionou se a 318 

proposta realmente seria por prazo indeterminado. A Superintendente da Controladoria 319 

esclareceu que a condição de indeterminado visava guardar proximidade entre o saldo do 320 

contrato e o saldo remanescente de recursos que ficariam fora do contrato, permitindo que os 321 

dois tipos de saldos pudessem ser apresentados juntos e que a prestação de contas fosse 322 

uniforme. Após os esclarecimentos o Representante do MF sugeriu que fosse elaborado um 323 

parecer jurídico, tendo a Superintendente da Controladoria do BNDES afirmado que o 324 

documento seria elaborado. O Coordenador do GTFAT indagou se havia mais alguma 325 

manifestação, em não havendo, agradeceu a presença de todos, bem como as contribuições às 326 

propostas apresentadas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o 327 

Coordenador do GTFAT deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu, Alexandre de Luca 328 



 11 

Thomé, Secretário-Executivo do CODEFAT e Coordenador do GTFAT, lavrei a presente Ata 329 

que, após aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Grupo. 330 
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