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Aos quatro dias do mês de agosto do ano de um mil, novecentos e noventa e dois, às 15h 10m, no 6º 

andar do Bloco F Esplanada dos Ministérios, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.  Estiveram presentes os 

Conselheiros: Hélio Zylberstajn - Titular/MTA, Santiago Ballesteros Filho - Titular/CNI, Márcia 

Bassit Lameiro da C. Mazzoli - Titular/MPS, Francisco Canindé Pegado do Nascimento - 

Titular/CGT, Tiago Nogueira - Titular/CUT, Guilherme Gomes Dias - Titular/BNDES, Willy 

Fischer - Titular/Força Sindical, Dagmar Maria Santana Martins - Suplente/CNC, Marilena B. 

Funari - Suplente/CNF. Presente ainda, Dr. Ricardo Lima - Secretário-Executivo do CODEFAT. 

Pelo Secretário-Executivo, foi solicitada autorização para que o Conselheiro Pegado presidisse a 

Reunião, até a aprovação, pelo colegiado, do nome a ser indicado para a Presidência, com o que 

todos concordaram, ou seja, ocorreu uma inversão de pauta. Informou o Dr. Ricardo que após a 

apresentação da Portaria que contém a composição do CODEFAT, seria distribuída cópia da mesma 

a todos os membros, assim como do Orçamento do FAT, passando a palavra em seguida para o Sr. 

Presidente. O Senhor Presidente deu continuidade aos trabalhos, colocando em discussão, para 

aprovação, a ata da reunião anterior - (11/03/92). Pelo Conselheiro Santiago Ballesteros foi pedida a 

inclusão na ata da sua manifestação de protesto com relação ao financiamento da safra agrícola pelo 

FAT, o que foi aprovado. O Conselheiro Guilherme Dias pediu que a minuta da ata fosse 

encaminhada aos conselheiros logo após as Reuniões, assim como a análise da concessão do abono 

salarial aos trabalhadores rurais - com um parecer mais conclusivo: o assunto foi aprovado por 

consenso, ficando esclarecido que não havia amparo Jurídico para concessão do abono salarial aos 

trabalhadores rurais empregados de pessoas físicas. Solicitou, ainda, o mesmo Conselheiro, que 

fosse incluído na pauta um parecer Jurídico encaminhado pelo BNDES. O Presidente Pegado não 

concordou quanto à aprovação por consenso, alegando que foi feita a votação na reunião anterior, 

que a ata é que não está explícita sobre o assunto e que o parecer jurídico deveria ser levado, mais 



uma vez, para se dar o devido informe a FETAESP e ao CODEFAT. O Presidente Pegado 

esclareceu, também, que os atrasos no encaminhamento das minutas das atas se devem às mudanças 

no Ministério. O Presidente perguntou aos demais membros se havia a concordância de todos quanto 

às sugestões do Conselheiro Guilherme Dias, o Secretário-Executivo Dr. Ricardo Lima sugeriu que 

caso a ata venha a ser aprovada com modificações, seja distribuída com as mudanças, e que, não 

havendo nenhuma manifestação dos Conselheiros, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, não haveria 

necessidade de apresentá-la na próxima reunião, a não ser que algum Conselheiro ainda discordasse 

da versão modificada e aprovada. O Conselheiro Santiago Ballesteros sugeriu que fosse copiada e 

distribuída a cada conselheiro a carta do BNDES independente da consulta à Consultoria Jurídica do 

Ministério e do CODEFAT. O Presidente perguntou se alguém mais queria fazer alguma referência 

à ata. Ninguém  mais se manifestou. Houve consenso e a ata foi aprovada com as modificações 

indicadas. Pela pauta, o Presidente Pegado perguntou se já havia entendimentos para a eleição do 

Presidente para a gestão 92/93. O Conselheiro Ballesteros manifestou-se, dizendo que seus pares 

haviam indicado seu nome, com o que ele concordava, apresentando essa indicação à apreciação dos 

senhores Conselheiros. O Conselheiro Guilherme Dias externou seu apoio à indicação que, segundo 

ele, faz jus ao trabalho que o Conselheiro vem desenvolvendo. Em seguida, o Conselheiro 

Ballesteros foi eleito por unanimidade e convidado para passar a presidir os trabalhos. O novo 

Presidente agradeceu aos integrantes da categoria dos empregadores e aos demais membros do 

Colegiado pela aprovação de seu nome, tendo ressaltado que, na verdade, os Conselheiros são 

representantes dos trabalhadores: pois o Fundo é um patrimônio dos trabalhadores, e o que se deve é 

procurar insistentemente encontrar o que seja melhor para o trabalhador e não para a categoria 

representada na casa. Disse esperar contar com a colaboração de todos e da Secretaria Executiva do 

CODEFAT. Dando prosseguimento à reunião o Secretário-Executivo do CODEFAT, manifestou 

seu apoio ao Presidente eleito e sugeriu mudança na ordem do dia, colocando em votação extra-

pauta, a proposta orçamentária do FAT para 1993, em virtude dos prazos que existem para a 

tramitação orçamentária dentro do Governo. Sugeriu o Secretário-Executivo que o orçamento 

passasse a ser examinado antes dos demais itens - proposta essa que tendo sido colocada em votação 

foi aprovada pelos presentes. O Conselheiro Guilherme Dias apresentou nova proposta para que se 

fizesse uma Reunião Extraordinária para discutir o Orçamento, não pelo CODEFAT, mas por uma 

equipe técnica a ser indicada e ofereceu a equipe do Banco para ajudar nessa Reunião, que deveria 

ser realizada durante a semana em curso. O Presidente sugeriu que se constituísse uma equipe 

técnica para discutir exclusivamente o Orçamento e, posteriormente, se voltasse a consultar os 

Conselheiros. A Conselheira Márcia Bassit perguntou como o Conselho deliberaria sobre o assunto, 



tendo o Presidente sugerido que as consultas fossem via Fax ou telefone e que se todos estivessem 

de acordo,  não seria necessária a convocação de uma Reunião Extraordinária, para tal. O Presidente 

consultou ao Secretário-Executivo se havia disponibilidade de mais uma semana para fazer a 

reunião. Ele respondeu que não dispunha dessa informação, naquele momento, sugerindo que fosse 

criado grupo Técnico e negociada dentro do Ministério a prorrogação do prazo necessário. O 

Conselheiro Hélio Zylberstajn sugeriu que não se apreciasse a proposta orçamentária e se 

encaminhasse os números como forma de cumprir o prazo. O Secretário-Executivo esclareceu que a 

matéria exigia a máxima atenção dos membros do Conselho e que gostaria de saber como melhor 

proceder para obter os números definitivos. O Conselheiro Pegado sugeriu uma reunião da comissão 

técnica para o dia 13/08/92. A Conselheira Márcia Bassit não concordou com o encaminhamento de 

proposta provisória. Após algumas discussões, foi proposta a formação da comissão técnica que 

faria a apreciação da proposta e, em  07/08/92,  apresentaria o Orçamento retificado. A nova 

proposta seria então remetida por Fax aos Conselheiros para avaliação. Caso não houvessem 

manifestações contrárias, ela seria considerada aprovada. Se ocorressem restrições, a proposta seria 

submetida ao Conselho em reunião a ser realizada na semana seguinte. A proposta foi aprovada com 

a sugestão do Presidente de que cada Conselheiro indicasse seu representante e designou o 

Secretário-Executivo para  Coordenador da Comissão. O Dr. Ricardo Lima  sugeriu  que a comissão 

se reunisse logo após a reunião, esclarecendo que a proposta previa ações importantes no aspecto 

"Formação Profissional"  na aplicação do FAT. Entendia  não ser aceitável e nem admissível a 

existência de dois programas no âmbito da Secretaria Nacional do Trabalho, completamente 

desarticulados, ou seja, o Seguro-Desemprego e o  SINE. Segundo ele seria necessário  coordenar 

esses dois programas para que se desenvolvessem paralelamente, sendo complementados por um 

forte programa  de Formação Profissional. O Secretário-Executivo informou que a fonte 150 iria 

sofrer um corte de 10%, mais ou menos linear; e que esperava poder distribuir nova proposta 

orçamentária, antes do término da reunião, já incluída essa modificação. O Presidente perguntou se 

havia mais alguma modificação a ser feita a respeito do assunto: Ninguém mais se pronunciou. A 

seguir, passou-se ao item 3 da pauta: discussão e votação da proposta da Resolução que "altera 

parcialmente a resolução nº 26, de 11/03/92 e substitui a de nº 28, de 29/06/92". O Conselho 

aprovou a referida proposta, alterando o seu art. 2º com acréscimos com base no art. 1º da mesma, 

conforme texto a seguir: "Art. 2º - O valor a ser restituído corresponde ao valor recebido, corrigido 

mensalmente pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, e se por qualquer motivo, o mencionado índice for extinto ou não 

divulgado oficialmente em tempo hábil, o seu sucedâneo provisório, a partir do mês de maio/1992, 



será o Índice de Preços ao Consumidor - IPC da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas - 

FIPE". Dando seqüência à pauta, o Presidente colocou em votação a proposta de resolução que 

"altera parcialmente a de nº 12, de 28/02/9l", relativa ao programa Seguro-Desemprego, tendo o 

Conselho dado sua aprovação na íntegra, isto é: "Art. 1º - A letra "a" do inciso IV da Resolução nº 

12, de 28 de fevereiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: a) o valor relativo à tarifa 

será corrigido no primeiro dia de cada mês, a partir de maio de 1992, com a aplicação do Índice 

Geral de Preços - "IGP-M" da Fundação Getúlio Vargas, oficializado no mês anterior, e se por 

qualquer motivo, o mencionado índice for extinto ou não divulgado oficialmente em tempo hábil, o 

seu sucedâneo provisório será o IPC da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. Art. 

2º - A letra "b" do inciso IV da resolução nº 12, de 28 de fevereiro de 1991, passa a vigorar com a 

seguinte redação: b) O valor relativo à tarifa será apurado pela Caixa Econômica Federal, conforme 

movimento do mês (quantidade de DSDs pagos no mês), independentemente dos lotes a que se 

refiram, e comunicado ao MTA/DNE para o respectivo pagamento." O Presidente esclareceu ainda, 

que a proposta da Resolução que substitui a de nº 29, se encontrava na pauta e a colocou em 

discussão. Neste momento o Conselheiro Hélio Zylberstajn pediu licença ao Sr. Presidente para se 

retirar da reunião, avisando que permaneceria em seu lugar o Dr. José Paulo Chahad, seu suplente.  

O Conselheiro Willy Fischer também pediu para se retirar, informando que concordava com todos 

os itens da pauta, exceto item 5. Relativamente a este item solicitou que fosse registrado em ata que 

não concordava com o Contrato e o Convênio CEF/CODEFAT, para cadastramento de requerentes 

ao Seguro-Desemprego. Propôs o cancelamento do Contrato em 31 de dezembro de 1992.  A 

Conselheira Márcia Bassit solicitou autorização para se ausentar, assumindo em seu lugar, o seu 

suplente Celecino de Carvalho Filho. O Conselheiro Celecino pediu que constasse em ata seu 

protesto quanto a situação dos trabalhadores sazonais, principalmente quanto aos trabalhadores 

rurais. O Presidente considerou, que a utilização de recursos do FAT para alguma modalidade de 

seguro a esses trabalhadores, é menos grave do que a aplicação dos recursos do Fundo para coisas 

que nada têm a ver com os trabalhadores e disse esperar que a Procuradoria e os juristas do 

Ministério se manifestassem a respeito da carta enviada pelos 240.000 trabalhadores de São Paulo, 

enviando-lhes resposta que lhes permitisse conhecer os caminhos a serem trilhados para obtenção do 

beneficio. Segundo ele, no regime democrático os que exercem maior poder de pressão é que 

conseguem maiores conquistas mas que o foro apropriado para essa discussão é o Congresso 

Nacional e não o CODEFAT. O Presidente perguntou se havia mais alguma manifestação e 

imediatamente o Conselheiro José Paulo Chahad considerou que a regulamentação desse benefício 

foi preliminarmente efetivada pela Resolução nº 25 de março/92, que continha algumas condições 



prévias que deveriam ser atendidas pelo pescador sem trabalho, em decorrência do período de 

defeso, quais sejam: estar registrado na Previdência Social, além de estar em dia com as 

contribuições mensais, sendo que, para a primeira habilitação o requerente deveria comprovar o 

pagamento de pelo menos duas contribuições mensais à Previdência Social. O Presidente solicitou 

aos Conselheiros uma melhor redação para o texto da proposta para o requerimento do seguro-

desemprego, tendo ficado estabelecida a seguinte redação: "Para requerer o seguro-desemprego, o 

pescador artesanal interessado, deverá comprovar o pagamento de pelo menos, 02 (duas) 

contribuições previdenciárias na ocasião do seu requerimento, sendo-lhe facultado pagar no ato". O 

texto foi posto em votação e aprovado. Nesse momento a Conselheira Marilena B. Funari pediu 

licença ao Presidente para retirar-se da reunião. O Presidente solicitou ao Secretário-Executivo que 

passasse aos informes: o primeiro (item 6) tratava-se do Convênio entre o Ministério e a CEF e o 

segundo (item 7) do Contrato; também entre o Ministério e a CEF. O Secretário-Executivo falou 

sobre a proposta do Conselheiro Willy Fischer com relação ao Contrato, e disse que realmente existe 

a perspectiva de que o mesmo seja cancelado no futuro, embora existam dúvidas de que esta data 

seja 31 de dezembro de 1992. Na sua opinião este assunto merece ampla discussão, pois acredita 

que o Contrato só deveria ser cancelado quando houvesse outro mecanismo que substituísse os 

serviços hoje prestados pela CEF. O Secretário-Executivo Dr. Ricardo Lima sugeriu a desativação 

de forma gradual informando, inclusive, que no primeiro dia de vigência do instrumento, o 

Ministério pediu à CEF que desativasse uma das suas CAT, a de Fortaleza, face à manifestação do 

Sine de que não era necessário que a CEF atendesse ao Seguro-Desemprego naquela cidade, o que 

pretendia extender às demais localidades, à medida que o programa estivesse funcionando bem. O 

Secretário-Executivo Dr. Ricardo Lima achou precipitado cancelar o Contrato em 31 de dezembro 

de 1992, ressaltando tratar-se de opinião pessoal sua. O Presidente solicitou ao Conselheiro Celecino 

que o informasse de quanto paga o INSS por cada pagamento de aposentado ou de outro benefício. 

O Conselheiro Celecino disse que não dispunha desse dado, mas prometeu providenciar. O 

Presidente propôs que o Conselho delegasse ao Secretário-Executivo a renegociação com a CEF e 

que informasse ao Conselho na próxima reunião, o resultado dessa renegociação, a ser realizada 

dentro da perspectiva de que o pagamento correspondente aos serviços prestados seja efetuado em 

valor inferior ao atualmente pago. O Secretário-Executivo pediu ao Presidente que, ao invés dessa 

delegação para renegociação com a CEF, ele solicitasse a Caixa um detalhamento dos custos dessa 

tarifa, a ser apresentada ao Conselho para que este proponha, ou não, uma renegociação. A proposta 

do Conselheiro Willy Fischer não foi posta em votação, uma vez que houve concordância de todos 

quanto à necessidade da renegociação do referido Contrato. Foi sugerido que a proposta seja votada 



na próxima reunião, com a presença do Conselheiro Willy Fischer. O Presidente pediu que se 

passasse para o assunto seguinte, (item 8) Convênio com o Sine/CE. Foi especificado que o Sine/CE 

teve um tratamento diferente dos Sine dos outros Estados, por ser mais organizado e porque o 

Estado não tinha qualquer inadimplência com a União. O Ceará era o único Estado em condições de 

assinar um contrato por ter um SINE funcionando plenamente. O convênio com o SINE/CE, no 

valor de 9 bilhões de cruzeiros foi um convênio precursor de outros 26 que serão assinados, desde 

que os Estados não estejam inadimplentes com a União. Pretende-se que os SINE já possam 

funcionar a partir de 1º de janeiro de 1993, integrando Seguro-Desemprego com a Formação 

Profissional em um programa mais amplo de valorização de recursos humanos, a ser decidido 

oportunamente numa reunião do CODEFAT. O Presidente perguntou ao Secretário-Executivo, Dr. 

Ricardo Lima se a verba desse convênio seria do Ministério do Trabalho e foi esclarecido pelo 

Secretário-Executivo que seriam recursos do FAT, previstos em seu Orçamento. Continuando, o 

Secretário-Executivo disse que o item 9 tem relação com a utilização de recursos do FAT para 

funções que não são previstas em lei, e o que o Departamento Nacional de Emprego e a SNT 

fizeram, com relação a isso, foi preparar uma cobrança para o Banco do Brasil, que é o avalista do 

empréstimo ao INAMPS. Informando que até aquela presente data não teve qualquer resposta, não 

havendo também nenhuma manifestação voluntária do INAMPS. Observou, finalmente, que é 

obrigação do Banco do Brasil pagar essa dívida, vencida no dia 30 (trinta) de junho. O Secretário-

Executivo, Dr. Ricardo Lima, propôs enviar uma cópia da cobrança encaminhada ao Banco do 

Brasil a todos os conselheiros. O próximo item (item 10 - Metodologia e Geração de Emprego), foi a 

tentativa de resposta por parte do BNDES às solicitações que têm sido feitas pelo CODEFAT com 

relação à questão da geração de Empregos. O Secretário-Executivo, Dr. Ricardo Lima, passou a 

palavra ao Conselheiro Pegado que manifestou o desejo de saber como esses recursos destinados ao 

BNDES são aplicados junto às empresas no sentido de gerar novos empregos; quantos novos 

empregos foram gerados e, de forma objetiva, em que tipo de economia adicional foram aplicados 

esses recursos. O Conselheiro citou os números fornecidos pelo BNDES mas quis saber em quais 

empresas foram aplicados os recursos e continham quantos empregados beneficiados pelo crédito; 

ao final de determinado período. Segundo o Conselheiro, as informações carecem ainda de mais 

esse detalhamento, por parte do BNDES. O Conselheiro Guilherme Dias pediu a palavra para fazer 

esclarecimentos somente iniciais a respeito do relatório do BNDES, primeiro de uma série que serão 

elaborados sobre o tema, uma vez que estavam presentes, o Profº José Márcio Camargo da PUC, 

contratado para iniciar este trabalho,  e a Drª Sônia Café, que também coordenou o referido trabalho. 

O Conselheiro Guilherme Dias falou da atuação do BNDES nos outros setores da economia; no 



financiamento de vários projetos de implantação de novas fábricas e nas ampliações e melhorias de 

uma forma disseminada, citando como exemplo a FINAME, que faz duzentas operações por dia. 

Falou que as metodologias de apuração de crescimento de renda, receita tributária, de empregos em 

qualquer situação, são metodologias de cálculos indiretos, de estimativas a partir dos volumes 

envolvidos. O Conselheiro Guilherme Dias disse ainda que o Profº José Márcio Camargo faria 

esclarecimentos dos resultados obtidos e o que, de fato, o Banco vem desenvolvendo na área de 

mercado de trabalho e emprego. Nesse momento, o Presidente convidou o Profº José Márcio e a Drª. 

Sônia Café para sentarem-se à mesa. O Conselheiro Celecino concordou com as considerações do 

Conselheiro Pegado, acrescentando que também há necessidade de se mensurar o custo desses 

empregos pois esses investimentos devem ter uma ótica social para que se possa ter noção se os 

recursos que estão sendo geridos pelo BNDES têm essa destinação. O Profº José Márcio começou 

sua explanação respondendo ao Conselheiro Pegado que o trabalho apresentado é, na verdade, o 

resumo de um trabalho que foi feito pelo Banco e está sendo editado e que posteriormente, como 

disse o Conselheiro Guilherme Dias, será colocado à disposição dos Conselheiros. Disse que a 

metodologia utilizada faz uso de uma matriz de Insumo-Produto, que dá todas as ligações entre as 

empresas envolvidas no processo da produção de determinado bem. A metodologia é uma questão 

muito técnica e o texto vai tê-la  claramente definida. A metodologia utiliza o método tradicional da 

economia Insumo-Produto, que tem uma série de problemas, sendo que um dos mais sérios é que a 

última matriz do Brasil é de 1980. Um período muito complicado, pois ninguém sabe muito bem o 

que aconteceu com a tecnologia ao longo dessa última década. Por tantas coisas complicadas, dada a 

instabilidade da economia brasileira, espera surgir outra matriz em algum momento quando, então, 

só será necessário substituir as matrizes e refazer os cálculos. Disse que a situação atual é uma 

estimativa, mas que os resultados não deverão estar muito distanciados da realidade apresentada. A 

geração de empregos pela utilização dos recursos do BNDES está estimada em 190.000 (cento e 

noventa mil) empregos do primeiro tipo (indireto); do segundo tipo, 88.000 (diretos), isso se o 

BNDES não tiver induzido nenhum investimento a mais. O Profº José Márcio manifestou sua 

preocupação quanto à qualidade do emprego gerado, citando o exemplo de se investir em empresas 

com tecnologia atrasada, pois quando forem competir com empresas modernas internacionais, irão à 

falência trazendo, com isso, a destruição do emprego pela má utilização de recursos do trabalhador. 

Do ponto de vista do BNDES, o Banco tem papel estratégico na economia brasileira exatamente por 

apontar para onde se deve direcionar os investimentos, de tal forma que seja competitivo. Esse papel 

só pode ser desempenhado por um banco de investimento nacional. O Secretário-Executivo fez 

consideração sobre a utilização da matriz Insumo-Produto e seus viéses e erros, citados em 



literatura, quanto a resultados obtidos na agricultura. O Conselheiro Pegado perguntou se o BNDES 

teria condições de acompanhar a aplicação dos recursos do FAT, quanto à competência e capacidade 

para competir por parte das empresas beneficiadas. O Conselheiro Guilherme Dias respondeu que 

sim. O Conselheiro Pegado concordou com a metodologia utilizada, considerando-a melhor apesar, 

de não responder de maneira alguma às suas dúvidas. Quis saber também quais as empresas 

beneficiadas com as linhas de crédito do BNDES bem como, o perfil de cada uma delas, acreditando 

que, pelo relatório exposto pelo Profº José Márcio, o Banco tem capacidade de responder, de alguma 

forma, às indagações formuladas. Dado ao avanço da hora, o Presidente pediu que todos fossem 

sucintos e fez a proposta de que as próximas reuniões se iniciassem às 14:00 hs e não às 14:30 hs. O 

Conselheiro Guilherme Dias esclareceu que o processo de liberação de recursos do Banco obedece a 

um sistema chamado Acompanhamento da Execução Físico-Financeira e isso quer dizer: o 

acompanhamento a nível financeiro é realizado através da comprovação do dispêndio dos recursos, 

ou seja, pela comprovação das Notas Fiscais da aquisição de máquinas e insumos que for efetuada e 

o acompanhamento a nível físico é realizado através das visitas das equipes técnicas para atestar e 

verificar a execução da obra. Afirmou, ainda, que o Banco já tem desde o final do ano passado um 

programa de financiamento à competitividade e qualidade das empresas, bem como, prometeu 

encaminhar o relatório de atividades do Banco onde consta a listagem, referente às operações 

diretas, de empresas beneficiadas por crédito do BNDES, no caso das empresas de maior porte. O 

Presidente reafirmou a importância do assunto tratado e sugeriu o término da reunião, solicitando 

que fosse dada continuidade à discussão na próxima reunião do Conselho. O Conselheiro Pegado 

pediu a palavra, manifestando o desejo de estar com a equipe do BNDES antes da próxima reunião 

para se informar mais sobre o assunto e pediu que se incluísse na ata a carta a ele dirigida pelo ex-

Secretário-Executivo Dr. Vicente Marotta, que solicitava que se fizesse sua leitura o que, face à 

escassez de tempo, não foi possível. O Conselheiro José Paulo pediu a palavra para se manifestar 

quanto à necessidade de muita vigilância na utilização dos recursos do FAT, por considerar o 

momento crítico, diante da existência de queda na sua receita e aumento nos seus gastos. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às 18h:10m. 
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