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Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021. 

 
 
Assunto:  Proposta de Política de Aplicação dos Recursos do FAT – PPAR/FAT. 
 
 
Referência: Processo SEI nº 19953.100613/2020-67. 
 
 
I. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1. Trata a presente Nota de informação complementar à Nota Técnica AF/DEFIN 

nº 36/2021, de 04 de novembro de 2021, para apresentação da proposta de uma 
Política de Aplicação dos Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – PPAR/FAT, 
em atendimento ao item 9.4.2 do Acórdão TCU nº 15.129/2018 – 1ª Câmara, a ser 
enviada para a Secretaria Executiva do CODEFAT.  

 
 

II. ANÁLISE DO TEMA 
 
2. A Minuta de Resolução CODEFAT, apresentada como Proposta de Política de 

Aplicação dos Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – PPAR/FAT, propõe o 
texto da norma que irá dispor sobre diretrizes e critérios de operacionalização das 
aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, repassados ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

3. A seguir apresenta-se a legislação, normativos, atividades e justificativas que deram 
origem às alterações recentes nos artigos da PPAR/FAT. 

4. As alterações buscam atender às sugestões dos Conselheiros do CODEFAT tanto na 
reunião ordinária do Conselho em novembro, quanto em reuniões posteriores com as 
diferentes bancadas do CODEFAT, mas também apresentam sugestões de melhoria na 
redação após a versão originalmente pautada para o Conselho, seja por sugestão da 
PGFN (antes de reunião de novembro) ou por aprofundamento de discussões internas 
do BNDES e por parte da CGFIN. 

5. Os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da PPAR/FAT não sofreram alteração. 

6. O art. 5º teve alteração do texto do Parágrafo Primeiro com a inclusão do termo “... 
não poderão ser contratados financiamentos ...”; a revisão do inciso VI sobre a 
vedação do uso do FAT com pessoas ou empresas que constem da lista de trabalho 
análogo ao escravo e a inclusão do Parágrafo Segundo que trata sobre renegociação 
de crédito, reestruturação e refinanciamento de dívidas. 

7. No art. 6º, nesta nova versão, é proposta a manutenção do percentual de 50% do 
saldo dos recursos do FAT Constitucional para aplicação em operações de 
financiamentos em moeda estrangeira conforme previsto na Resolução CODEFAT nº 
320/2003 que será revogada em atendimento ao Decreto 10.139/2019 que dispõe 
sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. 

8. No art. 7º foi realizada a abertura das informações sobre a legislação vigente. 

9. No art. 8º foram unificados no inciso I dois incisos que versavam sobre a aplicação 
dos recursos; a inclusão da especificação das exigências das certidões para o tomador 
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de crédito e para o prestador de garantias domiciliados no Brasil e a inclusão do inciso 
VII sobre a LGPD. 

10. O art. 9º que versa sobre o financiamento à importação foi transferido do antigo 
art. 11 e o texto foi adequado para espelhar o que está previsto na LDO. 

11. O art. 10, antigo art. 9º, teve o texto alterado para indicar novos itens que serão 
apresentados ao CODEFAT em futuras reuniões de programação anual. 

12. O art. 18 foi alterado para incluir a nova data de entrada em vigor da Resolução. 

13. A seguir são apresentados os artigos que sofreram alteração em sua versão final.  

14. O art. 5º da PPAR/FAT apresenta as formas de aplicação dos recursos do FAT em 
novos projetos, descrevendo os processos já existentes, estruturados e consolidados 
nas áreas operacionais do BNDES. 

“Art. 5º Os recursos do FAT Constitucional serão aplicados conforme os seguintes 
critérios: 
I - aplicação direta: aquela contratada diretamente pelas empresas do Sistema 
BNDES, que assumem o risco de crédito da operação, inclusive por meio de 
aquisições primárias de debêntures com o objetivo de financiamento às empresas;  
II - aplicação indireta: aquela cujo risco de crédito é assumido pela Instituição 
Financeira Credenciada, que estará garantindo as operações para o Sistema BNDES, 
independentemente do adimplemento do tomador do crédito. Tal forma de apoio 
subdivide-se em: 
a) automática: o BNDES aprecia a análise realizada pela Instituição Financeira 
Credenciada, homologando ou não a operação encaminhada; 
b) não-automática: as operações de apoio financeiro deverão ser individualmente 
analisadas e aprovadas pelo BNDES, seguindo o fluxo da esteira de concessão de 
crédito ao qual estão associadas. 
III - aplicação mista: combinação das formas de apoio direta e indireta não 
automática. ” 

 

15. O Parágrafo Primeiro do art. 5º trata das vedações à utilização dos recursos do FAT e 
suas exceções. 

“§ 1º Com os recursos do FAT Constitucional não poderão ser contratados 
financiamentos que se destinem a: 

I - aquisição de outra empresa ou de participações societárias; 

II - compra de ativos financeiros, sendo permitida aquisição de debêntures 
relacionadas às diretrizes previstas no art. 3º desta Resolução; 

III - aquisição de terrenos e desapropriações, com exceção dos financiamentos aos 
projetos de revitalização de áreas degradadas e centros históricos; 

IV - quaisquer despesas que impliquem remessa de divisas, incluindo taxa de 
franquia paga no    exterior; 

V - compra de tecnologia e pagamento de royalties a empresas que integrem o 
mesmo grupo econômico a que a proponente pertença; 

VI - projetos de pessoas físicas ou jurídicas que se encontrem inscritas no Cadastro 
de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de 
escravo; e 
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VII - recuperação de capitais já investidos e pagamento de dívidas, sendo 
admitido, entretanto, o apoio via financiamento de longo prazo, em contrato 
prévio com o BNDES, nas seguintes situações: 

a) para fins de rolagem de instrumento de dívida de curto prazo, com vistas a 
evitar atrasos na execução físico-financeira do projeto apoiado em etapa prévia à 
contratação do financiamento pelo BNDES; 

b) para alavancar os recursos do FAT, mediante estratégia de funding baseada em 
captação complementar em mercado pelo tomador do crédito, em prazos mais 
restritos, na fase inicial de execução dos projetos, desde que associada a 
contratação de mecanismo de mitigação do risco de rolagem de tais dívidas, com 
o BNDES, visando equacionar desde a partida o funding do projeto. ” 

 
16. Cumpre destacar que o item II do Parágrafo Primeiro do art. 5º não veda a utilização 

dos recursos do FAT para compra de ativos financeiros, especificamente através de 
debêntures, nas operações onde ocorre apoio financeiro conforme previsto no Art.3º. 

17. O item VI do Parágrafo primeiro do art. 5º foi alterado para atender aos pedidos das 
bancadas dos trabalhadores e dos empregadores e reflete a condição prévia à 
contratação de operações de financiamento pelo BNDES de inexistência no momento 
de contratação de inscrição no Cadastro de Empregadores que tenham mantido 
trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016, verificada pelo BNDES, mediante 
consulta na INTERNET, no endereço do Ministério do Trabalho e Previdência – 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

18. O item VII do Parágrafo Primeiro do art. 5º permite a substituição de dívidas antigas 
desde que o contrato original já indique previamente que o BNDES irá participar do 
financiamento, seja fornecendo recursos ou como garantidor da operação. 

19. O tipo de operação que tipicamente se enquadra no item VII. a. do Parágrafo Primeiro 
do art. 5º é o chamado “Empréstimos Ponte” que consiste em um financiamento de 
curto prazo a um projeto, com o objetivo de agilizar a realização de investimentos por 
meio da concessão de recursos no período de estruturação da operação de longo 
prazo. 

20. O item VII. b. do Parágrafo Primeiro do art. 5º prevê uma modalidade de 
financiamento onde o projeto demanda grande volume de recursos de financiamento. 
Em função disso, o BNDES busca outros agentes para financiar conjuntamente o 
investimento e dividir o risco. As empresas podem se financiar no Mercado com um 
empréstimo de cerca de 5 ou 7 anos para cobrir a fase de obras, mas dificilmente 
conseguirão um empréstimo de mais de 20 anos como o BNDES pode fazer. A 
expectativa é que, ao entrar em operação, o projeto será menos arriscado e a empresa 
poderá emitir debêntures no mercado de capitais para rolar a dívida mais curta. 
Porém, o risco de rolagem traria um risco grande para o projeto. Caso não haja 
previamente a previsão de rolagem da dívida na partida da operação, no contrato que 
a originou, o funding do projeto não estaria totalmente equacionado e a própria 
estrutura do projeto estaria ameaçada.  

21. Assim, na partida, para que o projeto se inicie com o funding equacionado e mesmo 
para a aprovação do financiamento de longo prazo pelo BNDES, o BNDES poderá 
usar os recursos do FAT para prover um financiamento contingente, caso o projeto 
não consiga se financiar em condições favoráveis junto ao mercado. É importante 
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salientar que esse mecanismo estaria previsto na partida, no contrato que origina a 
operação, quando da concepção da estrutura e do equacionamento das fontes de 
recursos do projeto, vinculado ao objetivo de financiamento do projeto, abrangendo a 
geração de emprego e renda, uma vez que sem a participação do BNDES o projeto 
poderia se tornar inviável. O princípio é tentar "fazer mais com menos" e alavancar o 
uso dos recursos do FAT para a viabilização dos projetos de infraestrutura do país. 

22. O Parágrafo Segundo prevê a possibilidade de conversão da dívida, objeto de 
financiamento com recursos do FAT, em um instrumento jurídico de constituição de 
dívida diferente do originalmente contratado, nos casos de recuperação de crédito, 
reestruturação ou refinanciamento da dívida. 

“§ 2º Com exceção do inciso VI do Parágrafo Primeiro, as limitações deste artigo 
não se aplicam às operações de recuperação de crédito, reestruturação ou 
refinanciamento de dívida originalmente contratadas com recursos do FAT 
Constitucional, que poderão ser mantidas com a mesma fonte de recursos, sendo 
admitida a alteração de financiamentos por investimentos em outros instrumentos 
jurídicos de constituição de dívida como Debêntures, Cédulas de Crédito Bancário, 
Notas Promissórias, Notas Comerciais, Letras de Crédito e Certificados de 
Recebíveis.” 

 

23. Os Parágrafos Terceiro e Quarto sofreram apenas alterações na numeração. 

“§ 3º Para financiamentos de operações com recursos do FAT Constitucional o 
BNDES deverá observar a legislação vigente e orientações dos órgãos de controle 
da União, com processos formalizados, suportados por normas e procedimentos 
que regulem a execução; 

§ 4º Os processos de financiamentos devem ser transparentes, de modo a dar 
conhecimento ao Ministério do Trabalho e Previdência, ao CODEFAT e aos órgãos 
de controle sobre a aplicação dos recursos, bem como sobre as informações das 
operações de apoio financeiro realizado. ” 

 

24. O Parágrafo Quinto do art. 5º apresenta orientações de publicidade para a utilização 
de recursos do FAT. 

“§ 5º Os empreendimentos financiados com recursos do FAT Constitucional 
deverão conter placas de identificação de obras de construção civil, previstas no 
art. 16 da Lei nº 5.194, 24 de dezembro de 1966, com a identificação do FAT, com 
exceção para os financiamentos realizados por meio de aquisições primárias de 
debêntures, com o objetivo de financiamento às empresas, em que o BNDES não 
seja o único investidor, nesses casos a divulgação será efetuada no site do 
BNDES.” 

 

25. A exceção indicada no Parágrafo Quarto do art. 5º refere-se ao processo de aquisição 
de debêntures. O BNDES pode ficar com uma parcela bem pequena do total de uma 
emissão o que não justificaria a exigência de publicidade, uma vez que os demais 
debenturistas não exigiriam nenhuma ação similar da empresa emissora. Nesses casos, 
o BNDES dará um tratamento específico no site do Banco para garantir publicidade às 
operações realizada com recursos do FAT. 
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26. Em relação ao texto enviado anteriormente, o advérbio “onde” foi substituído pelo 
termo “nesses casos” por orientação da PGFN/AGU conforme Parecer 892/2021. 

27. A Lei 9.365 de 16 de dezembro de 1996 autoriza o BNDES a aplicar parte dos 
recursos repassados pelo FAT em operações de financiamento referenciados em dólar 
ou euro denominadas “FAT Cambial”. 

“Art. 5º O BNDES poderá aplicar até 20% (vinte por cento) dos recursos 
repassados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, excetuados os de que trata o 
art. 11 desta Lei, em operações de financiamentos a empreendimentos e projetos 
destinados à produção ou comercialização de bens e serviços, inclusive os 
relacionados à atividade turística, com reconhecida inserção internacional, nos 
quais as obrigações de pagamentos sejam denominadas ou referenciadas em dólar 
ou em euro. (Redação dada pela Lei nº 11.786, de 2008). 

(...) 

§ 2º O limite estabelecido no caput deste artigo poderá ser ampliado por decisão 
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. ”   

 

28. O art. 11 da Lei 9.365/1996 refere-se aos recursos do FAT Depósitos Especiais.  

29. O art. 1º da Resolução CODEFAT nº 320 de 29 de abril de 2003, com base no 
permissivo legal do art. 5º, §2º, da Lei 9.365/96, alterou o percentual destinado ao 
FAT Cambial para até 50% do saldo dos recursos repassados ao BNDES. 

“Art. 1º Autorizar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES a aplicar até 50% (cinquenta por cento) dos recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT repassados ao Banco por força do que dispõe o § 1º do Art. 
239 da Constituição Federal, em operações de financiamentos a empreendimentos 
e projetos destinados à produção ou comercialização de bens com reconhecida 
inserção internacional. ” 

 

30. O Art. 6º da PPAR/FAT, após sugestão da bancada dos trabalhadores, esta nova 
versão, propõe a manutenção do percentual máximo atualmente em 50% (cinquenta 
por cento) do saldo dos recursos repassados ao BNDES por força do art. 239 da CF. 
Na versão anterior o percentual máximo proposto era de 30% (trinta por cento). 

Art. 6º Os recursos do FAT Constitucional poderão ser destinados para contratação 
de operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à 
produção ou comercialização de bens e serviços, inclusive os relacionados à 
atividade turística, com reconhecida inserção internacional, nos quais as 
obrigações de pagamentos sejam denominadas ou referenciadas em dólar ou em 
euro, conforme estabelecido pelo art. 5º da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 
1996, limitado a 50% (cinquenta por cento) do saldo dos recursos repassados ao 
BNDES. 

 

31. Cabe registrar que de acordo com o Relatório Bimestral de Aplicação dos Recursos do 
FAT Constitucional, data base agosto de 2021, o percentual de aplicação dos recursos 
em operações do FAT Cambial correspondia a 9% do saldo dos recursos repassados 
ao BNDES. 
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32. A Lei nº 13.483/2017 dispõe sobre a remuneração dos recursos do FAT definindo que 
as operações contratadas a partir de janeiro de 2018 serão remuneradas pela Taxa de 
Longo Prazo – TLP. 

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e do Fundo da Marinha Mercante (FMM), quando aplicados 
pelas instituições financeiras oficiais federais em operações de financiamento 
contratadas a partir de 1º de janeiro de 2018, serão remunerados, pro rata die , 
pela Taxa de Longo Prazo (TLP), apurada mensalmente, composta pela variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e pela taxa de juros 
prefixada, estabelecida em cada operação.”   

 

33.  O art. 5º da citada Lei detalha a periodicidade e percentual de remuneração. 

“Art. 5º O BNDES recolherá ao FAT, semestralmente, até o décimo dia útil do mês 
subsequente ao seu encerramento, o valor correspondente à remuneração 
decorrente da aplicação da TLP a que se refere o caput do art. 2º desta Lei, 
considerando o ano de duzentos e cinquenta e dois dias úteis, limitada a 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizada a diferença. ” 

 

34. Os recursos aplicados em operações de crédito contratadas anteriormente à entrada 
em vigor da citada Lei são segregados e remunerados pela TJLP ao FAT. 

35. Os recursos repassados ao BNDES disponíveis, não aplicados em operações de 
crédito, são remunerados pela Taxa Selic conforme Parágrafo Segundo do art.2º da Lei 
nº 13.483/2017. 

36. O art. 7º da PPAR/FAT procura não detalhar totalmente os itens acima, vinculando 
somente à legislação vigente, mas listando as taxas utilizadas com relação à redação 
anterior em que as taxas não eram mencionadas. 

“Art. 7º Os recursos do FAT Constitucional serão remunerados pelo BNDES ao 
Fundo conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 13.483, de 21 de setembro 
de 2017 e pela Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, ou por outras que 
venham à substituí-las, de acordo com as regras de aplicação em operações de 
financiamento, devendo ser remunerados pela taxa do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic); ou pela Taxa de Longo Prazo (TLP); ou pela Taxa 
de Juros de Longo Prazo (TJLP); ou pela variação cambial do dólar ou do euro, 
acrescidos de taxas negociadas no comércio exterior expressas na legislação 
vigente. ” 

 

37. O art. 8º da PPAR/FAT descreve as obrigações do BNDES enquanto gestor dos 
recursos do FAT. 

“Art. 8º Cabe ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES no 
papel de gestor dos recursos do FAT Constitucional: 
I - aplicar os recursos do FAT Constitucional em financiamentos que guardem 
consonância com as diretrizes estabelecidas nesta Resolução e na sua Política 
Operacional; 
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II - adotar na gestão dos recursos do FAT Constitucional boas práticas para 
valorizar e integrar as dimensões de responsabilidade social, ambiental e de 
governança (ASG) em sua estratégia, políticas, práticas e procedimentos, em todas 
as suas atividades, inclusive na análise de projetos e atividades para aplicação de 
recursos, incluindo a avaliação dos impactos socioambientais potenciais ou efetivos 
destes projetos e atividades, e em seu relacionamento com partes interessadas: 
empregados, tomadores de crédito e usuários de seus produtos e serviços, 
comunidades impactadas pela sua atuação, fornecedores e outros parceiros; e 
III - exigir do tomador do crédito, domiciliado no Brasil, para fins de formalização 
da contratação, os seguintes documentos: 
a) certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
(CPEND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 
b) comprovação de que a empresa está em dia com a entrega da Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS ou, quando for o caso, declaração de que foram 
inseridas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas – eSocial as informações de seus trabalhadores relativas ao ano-base; 
e 
c) comprovação de que a empresa está em dia com as obrigações relativas ao 
FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS, expedido 
pela Caixa Econômica Federal; 
IV - exigir do prestador de garantia, domiciliado no Brasil, para fins de 
formalização da contratação os documentos listados nas alíneas “a” e “b” do 
inciso III deste artigo. 
V - encaminhar à Secretaria Executiva do CODEFAT relatórios gerenciais e 
analíticos sobre as aplicações dos recursos do FAT Constitucional e disponibilizar 
meios para a realização do monitoramento dos financiamentos; 
VI - elaborar os instrumentos de apoio financeiro visando a aplicação dos recursos 
do FAT Constitucional e incluí-los na sua Política Operacional; e 
VII - zelar pela proteção dos dados pessoais nos tratamentos que realizar, conforme 
estabelecido na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD) e na Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema 
BNDES. ” 

 

38. O item II do art.8º da PPAR/FAT representa os esforços do BNDES para contemplar a 
Agenda ASG. O BNDES está entre as empresas mais bem avaliadas do mundo pela 
Vigeo Eiris (V.E), agência de classificação associada à Moody's Corporation que avalia 
o desempenho das organizações de acordo com critérios ambientais, sociais e de 
governança (ASG). Entre as 4.913 empresas participantes do ranking mundial, o 
BNDES se encontra na 86ª posição. Em mercados emergentes, entre as 848 
organizações analisadas, o Banco está em 4º lugar. 

39. Quanto à estrutura de governança e aos processos de tomada de decisão, a agência 
destaca a criação, em maio de 2020, do subcomitê que trata de questões ASG dentro 
do Conselho de Administração, além da atuação de um comitê em nível operacional, 
existente desde 2014, que visa promover a integração da dimensão socioambiental 
nas políticas, processos e relacionamentos do Banco. 

40. A V.E destacou como pontos fortes do BNDES a integração avançada de fatores ASG 
em atividades de investimento e empréstimo realizadas pelo Banco; a utilização de 
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sistemas em padrão internacional para prevenir discriminação e promover carreiras no 
seu quadro de empregados; e o emprego de esforços abrangentes para evitar práticas 
de corrupção e mitigar riscos de lavagem de dinheiro em suas atividades. A avaliação 
do BNDES foi contratada no âmbito de uma carta-convênio firmada com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a promoção de instrumentos de 
finanças verdes.  

41. Outras informações sobre as práticas ASG podem ser verificadas no sítio oficial do 
BNDES através do link: www.bndes.gov.br. (Acesse através do Menu, Relações com 
Investidores, e clique no botão de “Apresentação para Investidores”) 

42. O item III do art. 8º refere-se ao cumprimento da legislação trabalhista especialmente 
na cobrança das certidões de regularidade de recolhimento de INSS e FGTS e 
preenchimento da RAIS e do eSocial. Em relação ao texto anteriormente enviado o 
item III foi segregado em dois incisos, separando as informações solicitadas ao 
tomador final das informações solicitadas ao prestador de garantias no inciso IV, 
conforme solicitação da PGFN/AGU conforme Parecer 892/2021. 

43. O item V do art. 8º da PPAR/FAT contribui para o atendimento ao item 4 do Relatório 
da CGU citado no Parágrafo Terceiro desta Nota Técnica, uma vez que a emissão de 
relatórios gerenciais, inclusive com estimativas de geração e manutenção de 
empregos, é um dos mecanismos de controle necessários ao acompanhamento pela 
CGFIN e pelo CODEFAT sobre a regularidade das aplicações dos recursos do FAT. 

44. O antigo art. 11. da PPAR/FAT foi transferido para o art. 9º e apresenta a proposta 
para financiamento das importações, utilizando todo o arcabouço de normas já 
estruturadas pelo BNDES em sua Política Operacional. Em relação ao texto enviado 
anteriormente tivemos um ajuste para espelhar o descrito na LDO sobre o 
financiamento às importações. 

“Art. 9. Os recursos do FAT não poderão ser alocados em operações de 
importação de bens ou serviços com similar nacional detentor de qualidade e 
preço equivalentes, exceto se constatada a impossibilidade do fornecimento do 
bem ou da prestação do serviço por empresa nacional, a ser aferida de acordo com 
a metodologia definida pelo BNDES. “ 
 

45. A proposta do art. 10, transferida do antigo art. 9º da PPAR/FAT busca contribuir para 
o atendimento da demanda do Relatório da CGU com a criação de um mecanismo de 
controle através da programação anual de aplicação dos recursos do FAT 
Constitucional a ser apresentada anualmente ao CODEFAT. 

“Art. 10º A aplicação de recursos do FAT Constitucional será estabelecida por 
meio de programação anual a ser submetida pelo BNDES ao CODEFAT. 
§ 1º A programação de que trata o caput do artigo será apresentada pelo 
BNDES, acompanhada de análise de conjuntura; expectativa de impactos 
sobre o desenvolvimento econômico, estimativas de geração e manutenção 
de empregos, atualização sobre metodologia de excepcionalidade nos casos 
de importação, conforme Art. 9º, e sobre boas práticas realizadas pelo BNDES 
referentes à ASG e LGPD. 
§ 2º A programação da aplicação deverá contemplar destinação de recursos 
para o microcrédito e micros e pequenos empreendimentos. 
§ 3º O acompanhamento da programação anual e possíveis ajustes serão 
realizados nas reuniões   ordinárias ou extraordinárias do CODEFAT. “ 
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46. Em relação ao texto anterior foram incluídos novos itens para apresentação ao 
CODEFAT, por sugestão da bancada dos trabalhadores, como a metodologia de 
excepcionalidade nos casos de importação e boas práticas executadas pelo BNDES 
nos temas ASG e LGPD. 

47. O art. 16. da PPAR/FAT poderá ser utilizado pelo CODEFAT para solicitar demais 
informações ou apresentações sobre a regularidade das aplicações dos recursos do 
FAT e atuação do BNDES como gestor dos recursos. 

“Art. 16. A Secretaria-Executiva do CODEFAT poderá solicitar a qualquer tempo 
informações adicionais que se façam necessárias para o acompanhamento da 
remuneração e da aplicação dos recursos do FAT Constitucional. ” 

 

48. O art. 17. da PPAR/FAT prevê a revogação da Resolução CODEFAT nº 320 que trata 
do percentual de aplicação do FAT Cambial que será revogada em atendimento ao 
Decreto 10.139/2019 que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 
normativos inferiores a decreto. 

 “Art. 17. Fica revogada a Resolução nº 320, de 29 de abril de 2003. ” 

 

49. A proposta apresentada sugere a entrada em vigor da Resolução CODEFAT no início 
do ano de 2022. 

“Art. 18. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022” 

 

 

III. ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO - AIR  
 

50. Em complemento as informações prestadas na análise do tema, item II da presente 
Nota Técnica, a Proposta de Política de Aplicação de Recursos do FAT Constitucional 
– PPAR/FAT representa uma reunião de artigos previstos em Leis, na Constituição 
Federal e em Resoluções do CODEFAT, portanto aderente ao disposto no Inciso VI do 
art. 3º do Decreto n. 10.411, de 30 de junho de 2021, que regulamenta a análise de 
impacto regulatório - AIR. A inovação presente na minuta, referente à mudança de 
teto para a utilização do FAT Constitucional na modalidade FAT Cambial, conforme 
art. 6º da PPAR/FAT, utilizando a prerrogativa prevista no art. 5º, §2º, da Lei 9.365/96, 
reduz um limite que atualmente se encontrava muito distante de ser alcançado, o que 
também não se vislumbra para os próximos anos.  

51. Nesse sentido, informa-se que a minuta de Resolução CODEFAT, em anexo, é um ato 
normativo de baixo impacto, enquadrando-se no inciso III, do art. 4º do Decreto        
nº 10.411, de 30 de junho de 2021, que regulamenta a análise de impacto regulatório 
- AIR, uma vez que ao não inovar com relação às Diretrizes para utilização dos 
recursos do FAT Constitucional: 

a) não provoca nenhum aumento de custos para os agentes econômicos ou para os 
usuários dos serviços prestados; 

b) não provoca nenhum aumento de despesa orçamentária ou financeira; e  

c) não tem repercussão substancial nas políticas públicas de saúde, de segurança, 
ambientais, econômicas ou sociais. 
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IV. CONCLUSÃO 
 
52. Assim, considerando o prazo para atendimento ao Acórdão do TCU nº 15.129/2018 – 

1ª Câmara; considerando que o assunto em pauta já foi apresentado na 165ª Reunião 
Ordinária do CODEFAT em 18 de novembro de 2021 e rediscutido em reuniões 
individualizadas com as Bancadas que integram o Conselho; considerando que as 
sugestões apresentadas nas reuniões foram incorporadas à nova versão; considerando 
que não ocorreram novas manifestações dos representantes através de e-mails e 
correspondências oficiais; propõe-se manifestação favorável à emissão de Resolução 
CODEFAT com a proposta de Política de Aplicação dos Recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 

53. Nesse contexto, considerando que o CODEFAT possui autorização legal para 
deliberar sobre assuntos de interesse do FAT (art. 19, XVII, da Lei 7.998/1990), 
propõe-se que seja submetida à apreciação daquele Conselho a proposta de 
Resolução anexa, que trata da Política de Aplicação dos Recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 

    
ANEXOS 

 
1. Minuta de Resolução CODEFAT que dispõe sobre a Política de Aplicação de Recursos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
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