
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 15 de dezembro de 2021. 

LOCAL: Reunião por videoconferência (Microsoft Teams) 

PARTICIPANTES: Caio Mário Álvares, Presidente do CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da 

CNT; Márcio Leão Coelho, Secretário-Executivo do CODEFAT; Arthur Butter Nunes, Conselheiro Titular 

Representante do BNDES; Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, Conselheiro Suplente Representante da 

Secretaria de Trabalho (STRAB/MTP), Hébrida Verardo Moreira Fam, Conselheira Suplente 

Representante da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO/ME); Clecivaldo de Sousa 

Ribeiro, Conselheiro Suplente Representante do MAPA, Henrique Reichert, Conselheiro Suplente 

Representante da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação da 

Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); Walter Shigueru Emura, 

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

Especial de Produtividade e Competitividade (SPPE/SEPEC/ME); Quintino Marques Severo, 

Conselheiro Titular Representante da CUT; Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Conselheiro 

Titular Representante da UGT; Antônio Renan Arrais, Conselheiro Titular Representante da CTB; Ivo 

Dall’Acqua Júnior, Conselheiro Titular Representante da CNC; Roberto Lúcio Rocha Brant, Conselheiro 

Titular Representante da CNA; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular Representante da 

CNTur; e, Mário Sérgio Carraro Telles, Conselheiro Suplente Representante da CNI. 

CONVIDADOS: Maria Leiliane Xavier Cordeiro e Stela Maris Monteiro Simão, Representantes da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN-Trabalho); e, Alberes Haniery Patrício Lopes, 

Presidente do FONSET. 

 

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

início a Septuagésima Quarta 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 CNT, Sr. Caio Mário Álvares. I – ABERTURA: O Presidente cumprimentou a todos e, 4 

em seguida, desejou boas-vindas ao Sr. Márcio Leão Coelho, novo Diretor do Departamento de 5 

Gestão de Fundos da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (DEF/SETO/ME) e Secretário-6 

Executivo do CODEFAT. O Sr. Márcio Leão Coelho agradeceu, declarando que era uma honra assumir 7 

a função de Secretário-Executivo do CODEFAT, colocando-se à disposição do Conselho no sentido de 8 

contribuir para a boa gestão do FAT. Na sequência, o Presidente passou ao tópico II – ASSUNTOS 9 

PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 1 - Proposta de Resolução que dispõe sobre as diretrizes e critérios de 10 

operacionalização das aplicações dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador repassados ao 11 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de que trata o §1º do art. 239 da 12 
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Constituição Federal - Versão revisada. O Conselheiro Titular Representante do BNDES, Sr. Arthur 13 

Butter Nunes, registrou que apresentaria apenas os tópicos que foram objeto de ajustes e/ou 14 

alterações a partir da proposta apresentada na 165ª Reunião Ordinária do CODEFAT, de 18 de 15 

novembro de 2021. Declarou que as reuniões de bancada para aprimoramento da proposta de 16 

resolução foram enriquecedoras, contribuindo para melhorar o texto do normativo em tela. Dito isso, 17 

passou à nova redação (texto sublinhado) dos dispositivos que foram ajustados e/ou alterados: I) com 18 

os recursos do FAT Constitucional não poderão ser contratados financiamentos que se destinem a: 19 

projetos de pessoas físicas ou jurídicas que se encontrem inscritas no Cadastro de Empregadores que 20 

submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo; II) com exceção do inciso VI do 21 

parágrafo primeiro, as limitações deste artigo não se aplicam às operações de recuperação de crédito, 22 

reestruturação ou refinanciamento de dívida originalmente contratadas com recursos do FAT 23 

Constitucional, que poderão ser mantidas com a mesma fonte de recursos, sendo admitida a 24 

alteração de financiamentos por investimentos em outros instrumentos jurídicos de constituição de 25 

dívida como Debêntures, Cédulas de Crédito Bancário, Notas Promissórias, Notas Comerciais, Letras 26 

de Crédito e Certificados de Recebíveis; III) Os recursos do FAT Constitucional poderão ser destinados 27 

para contratação de operações de financiamentos a empreendimentos e projetos destinados à 28 

produção ou comercialização de bens e serviços, inclusive os relacionados à atividade turística, com 29 

reconhecida inserção internacional, nos quais as obrigações de pagamentos sejam denominadas ou 30 

referenciadas em dólar ou em euro, conforme estabelecido pelo art. 5º da Lei nº 9.365, de 16 de 31 

dezembro de 1996, limitado a 50% (cinquenta  por cento) do saldo dos recursos repassados ao 32 

BNDES; IV) Os recursos do FAT Constitucional serão remunerados pelo BNDES ao Fundo conforme os 33 

critérios estabelecidos pela Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017 e pela Lei nº 9.365, de 16 de 34 

dezembro de 1996, ou por outras que venham à substituí-las, de acordo com as regras de aplicação 35 

em operações de financiamento, devendo ser remunerados pela taxa do Sistema Especial de 36 

Liquidação e de Custódia (Selic); ou pela Taxa de Longo Prazo (TLP); ou pela Taxa de Juros de Longo 37 

Prazo (TJLP); ou pela variação cambial do dólar ou do euro, acrescidos de taxas negociadas no 38 

comércio exterior expressas na legislação vigente; V) cabe ao Banco Nacional de Desenvolvimento 39 

Econômico -BNDES, no papel de gestor dos recursos do FAT Constitucional: (a) aplicar os recursos do 40 

FAT Constitucional em financiamentos que guardem consonância com as diretrizes estabelecidas 41 

nesta Resolução e na sua Política Operacional; (b) adotar na gestão dos recursos do FAT 42 

Constitucional boas práticas para valorizar e integrar as dimensões de responsabilidade social, 43 

ambiental e de governança (ASG) em sua estratégia, políticas, práticas e procedimentos, em todas as 44 
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suas atividades, inclusive na análise de projetos e atividades para aplicação de recursos, incluindo a 45 

avaliação dos impactos socioambientais potenciais ou efetivos destes projetos e atividades, e em seu 46 

relacionamento com partes interessadas: empregados, tomadores de crédito e usuários de seus 47 

produtos e serviços, comunidades impactadas pela sua atuação, fornecedores e outros parceiros; (c) 48 

exigir do tomador do crédito, domiciliado no Brasil, para fins de formalização da contratação, os 49 

seguintes documentos; (d) exigir do prestador de garantia, domiciliado no Brasil, para fins de 50 

formalização da contratação os documentos listados nas alíneas “a” e “b” do inciso III deste artigo; e, 51 

(e) zelar pela proteção dos dados pessoais nos tratamentos que realizar, conforme estabelecido na Lei 52 

nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e na Política 53 

Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES; VI) os recursos do FAT não poderão 54 

ser alocados em operações de importação de bens ou serviços com similar nacional detentor de 55 

qualidade e preço equivalentes, exceto se constatada a impossibilidade do fornecimento do bem ou 56 

da prestação do serviço por empresa nacional, a ser aferida de acordo com a metodologia definida 57 

pelo BNDES; e, VII) a programação de que trata o caput do artigo será apresentada pelo BNDES, 58 

acompanhada de análise de conjuntura; expectativa de impactos sobre o desenvolvimento 59 

econômico, estimativas de geração e manutenção de empregos, atualização sobre metodologia de 60 

excepcionalidade nos casos de importação, conforme Art. 9º, e sobre boas práticas realizadas pelo 61 

BNDES referentes à ASG e LGPD. O Conselheiro Titular do BNDES finalizou, ressaltando, quanto ao 62 

Cadastro de Empregadores, que em atenção à solicitação da bancada dos trabalhadores, foi excluída a 63 

redação a seguir: se não houver a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da 64 

reabilitação do cliente ou de seus dirigentes, conforme o caso. O Presidente abriu as inscrições para 65 

manifestação, indagando se havia alguma ressalva por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda 66 

Nacional (PGFN-Trabalho) a respeito da proposta em tela. O Secretário-Executivo do CODEFAT 67 

informou que o Parecer da PGFN-Trabalho opinou pela ausência de óbice jurídico à proposta de 68 

resolução em referência. A Representante da PGFN-Trabalho, Sra. Maria Leiliane Xavier Cordeiro, 69 

ratificou que não houve óbice jurídico, ressaltando que o Parecer da Procuradoria não entrava no 70 

mérito da proposta de resolução, abstraindo considerações relacionadas a aspectos técnicos, 71 

administrativos e de conveniência e oportunidade. O Conselheiro Suplente Representante da STRAB, 72 

Sr. Sylvio Eugênio de Araújo Medeiros, indagou se estava sendo vedado o crédito ponte. O 73 

Conselheiro Titular do BNDES esclareceu que a rolagem de instrumento de dívida de curto prazo 74 

(alínea “a” do inciso VII do § 1º do art. 5º) equivaleria ao crédito ponte. O Conselheiro Titular 75 

Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé Pegado do Nascimento, declarou que a presente 76 
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resolução era uma das mais estruturadas já submetida à deliberação do CODEFAT, tendo sido objeto 77 

de reuniões de bancadas para chegar a uma redação de consenso. Parabenizou o BNDES pela 78 

dinâmica adotada, e pela disponibilidade em discutir o tema, o que permitiu contemplar as sugestões 79 

apresentadas pelas bancadas. Ressaltou, em especial, o acatamento à sugestão da bancada dos 80 

trabalhadores de vedar o financiamento com recursos do FAT Constitucional a projetos de pessoas 81 

físicas ou jurídicas que se encontrassem inscritas no Cadastro de Empregadores que submeteram 82 

trabalhadores a condições análogas à de escravo. Destacou que o BNDES ainda acatou a sugestão da 83 

bancada dos trabalhadores de incluir na resolução dispositivo tratando da proteção dos dados 84 

pessoais, conforme estabelecido na Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 85 

LGPD). O Conselheiro Titular Representante da CUT, Sr. Quintino Marques Severo, também 86 

parabenizou o BNDES, em especial o seu Conselheiro Titular, pela disponibilidade em dialogar com as 87 

bancadas, visando o aperfeiçoamento da presente proposta de resolução. Destacou a importância da 88 

metodologia adotada para chegar a essa proposta de resolução, o que permitiu agregar questões 89 

relevantes, em especial a vedação de financiamento de projetos de pessoas físicas ou jurídicas que se 90 

encontrassem inscritas no mencionado Cadastro de Empregadores. O Conselheiro Titular do BNDES 91 

agradeceu as palavras dos Conselheiros da UGT e da CUT, destacando que o Conselheiro Suplente 92 

Represente do BNDES, Sr. Altino Guilherme Bastos Joia, teve importante papel nesse processo, pois 93 

ficou responsável pela redação da proposta de resolução em tela. Em seguida, estendeu os 94 

agradecimentos a todos os Conselheiros do CODEFAT pelas valorosas contribuições, e à equipe da 95 

Secretaria Executiva do CODEFAT por todo o apoio técnico para a realização das reuniões com as 96 

bancadas. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item 97 

em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos Conselheiros Titulares do BNDES, 98 

CUT, UGT, CTB, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros Suplentes da STRAB, SETO, MAPA, SDIC, 99 

SPPE e CNI. Em seguida, passou ao tópico III – EXTRAPAUTA: ITEM 2 - Proposta de Resolução que 100 

dispõe sobre a ampliação do benefício do Seguro-Desemprego aos trabalhadores dos municípios 101 

dos estados de Minas Gerais e da Bahia declarados em situação de emergência pelo Ministério do 102 

Desenvolvimento Regional por meio das Portarias nº 3.115 e 3.123, de 10 de dezembro de 2021. O 103 

Coordenador-Geral de Gestão de Benefícios da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho da 104 

Secretaria de Trabalho (CGGB/SPPT/STRAB/MTP), informou que a Secretaria Nacional de Proteção e 105 

Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (SEDEC/MDR) editou duas portarias 106 

reconhecendo situação de emergência em municípios de Minas Gerais (Portaria nº 3.115, de 10 de 107 

dezembro de 2021) e da Bahia (Portaria nº 3.123, de 10 de dezembro de 2021). Declarou que as 108 
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mencionadas Portarias indicaram quais municípios foram reconhecidos como em situação de 109 

emergência, conforme a seguir: I) Municípios de MG: Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da 110 

Cachoeira, Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, 111 

Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, 112 

Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor 2, Rio do Prado, Salto da 113 

Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do 114 

Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba, e Virgem da Lapa; e, II) Municípios da BA: Anagé, Camacan, 115 

Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio 116 

de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Veredas. O Coordenador-Geral 117 

da CGGB finalizou, declarando que se estimava o pagamento de duas parcelas adicionais para 15.004 118 

trabalhadores com dispêndio de R$40,39 milhões, assim distribuídos: a) MG: 8.243 segurados no 119 

montante de R$22,19 milhões; e, b) BA: 6.761 segurados no montante de R$18,20 milhões. O 120 

Presidente destacou a dimensão humanitária da proposta em tela, a qual representaria um alento às 121 

famílias de milhares de trabalhadores residentes em áreas declaradas como em situação de 122 

emergência. Em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular do BNDES 123 

relatou que viu na imprensa matéria indicando aumento do número de municípios da Bahia em 124 

situação de calamidade pública. Assim, indagou se seria possível deixar um valor orçamentário pré-125 

aprovado visando atender eventual necessidade de atendimento a novos munícipios. O Conselheiro 126 

Suplente da STRAB esclareceu que não havia a possibilidade de separar orçamento partindo de 127 

normativos que declaravam situação de emergência ou calamidade pública. O Conselheiro Titular da 128 

UGT observou que o CODEFAT era um dos Conselhos mais dinâmicos para atender situações 129 

emergenciais. Destacou que acidentes naturais justificavam a intervenção do Conselho para prestar 130 

auxílio financeiro aos trabalhadores das áreas atingidas. O Conselheiro Suplente da STRAB, e a 131 

Conselheira Suplente Representante da SETO, Sra. Hébrida Verardo Moreira Fam, informaram sobre a 132 

necessidade de se ausentar para atender outras agendas, e deixaram voto favorável a proposta de 133 

resolução em tela. O Conselheiro Titular Representante da CNTur, Sr. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, 134 

ressaltou a importância da presente proposta de resolução, destacando que seria dever de todos 135 

trabalhar pela preservação de vidas e de empregos. O Conselheiro Titular da UGT comunicou que o 136 

Conselheiro Titular Representante da CSB, Sr. José Avelino Pereira, o havia informado, via mensagem 137 

de WhatsApp, sobre a impossibilidade de participar da presente reunião, mas que registrava voto 138 

favorável à proposta de resolução em tela. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, 139 

em não havendo, colocou o item em votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade pelos 140 
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Conselheiros Titulares do BNDES, CUT, UGT, CTB, CNC, CNA, CNTur e CNT, e pelos Conselheiros 141 

Suplentes do MAPA, SDIC, SPPE e CNI, acrescentando que o Conselheiro Suplente da STRAB e a 142 

Conselheira Suplente da SETO, manifestaram voto favorável à aprovação do item em tela antes de 143 

deixarem a presente reunião, e o Conselheiro Titular da CSB, igualmente, via mensagem de 144 

WhatsApp. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação. O Conselheiro Suplente 145 

Representante da SPPE, Sr. Walter Shigueru Emura, informou que essa havia sido sua última 146 

participação como Conselheiro do CODEFAT, pois estava assumindo uma nova missão junto ao 147 

Ministério da Cidadania. Declarou que foi uma grande satisfação participar do Conselho, 148 

acrescentando que se tratava de um fórum que respeitava a posição de todos e que promovia o 149 

diálogo para subsidiar as suas deliberações. O Presidente, em nome do Conselho, agradeceu a 150 

valorosa participação do Conselheiro Suplente da SPPE no CODEFAT, desejando-lhe sucesso em sua 151 

nova função. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por 152 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Márcio Leão Coelho, 153 

Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo 154 

Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 155 

 
 
CAIO MÁRIO ÁLVARES      ___________________________ 
Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da CNT 
 
MÁRCIO LEÃO COELHO      ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 
 
ARTHUR BUTTER NUNES      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do BNDES 
 
SYLVIO EUGÊNIO DE ARAÚJO MEDEIROS    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da STRAB/MTP 
 
HÉBRIDA VERARDO MOREIRA FAM     ___________________________ 
Conselheira Suplente Representante da SETO/ME 
 
CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante do MAPA 
 
HENRIQUE REICHERT       ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da SDIC/SEPEC/ME 
 
WALTER SHIGUERU EMURA      ___________________________ 
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Conselheiro Suplente Representante da SPPE/SEPEC/ME 
 

Continuação da Ata da 74ª Reunião Extraordinária do CODEFAT 
 
QUINTINO MARQUES SEVERO     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CUT 
 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO   ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da UGT 
 
ANTÔNIO RENAN ARRAIS      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CTB 
 
IVO DALL’ACQUA JÚNIOR      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNC 
 
ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNA 
 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNTur 
 
MÁRIO SÉRGIO CARRARO TELLES     ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CNI 
 
 

 


