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CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

- CODEFAT - 

 
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 

BRASÍLIA, 26 DE AGOSTO DE 1992 

 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto de 1992, às 14h20min, no sexto (6º) andar do Bloco "F" 

da Esplanada dos Ministérios iniciou-se a quinta (5ª) Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, sob a Presidência do Conselheiro 

Santiago Ballesteros F°, Membro Titular/CNI, com a presença do Secretário Executivo do Conselho, 

Ricardo Roberto de Araújo Lima, e dos seguintes Conselheiros: Hélio, Zylberstajn, Titular/MTA; 

José Paulo Zeetano Chahad, Suplente/MTA; Celecino de Carvalho F°, Suplente/MPS; Guilherme 

Gomes Dias, Titular/BNDES, mais tarde substituído por Fernando J. Fróes, Suplente/BNDES; 

Dagmar Maria de Santana Martins, Suplente/CNC; Rui César de V. Leitão, Suplente/CUT; Tiago 

Nogueira, Titular/CUT; Willy Fischer, Titular/Força Sindical; e Francisco Canindé Pegado do 

Nascimento, Titular/CGT. Inicialmente foi aprovada a solicitação do Sr. Presidente de inclusão na 

pauta para que se votasse, antes da Ata da reunião anterior, de proposta do Conselheiro Hélio 

Zylberstajn sobre a "prorrogação do prazo para requerer o Seguro-Desemprego do Pescador 

Artesanal, previsto na Resolução n° 25 de 11 de março de 1992" que, após discutida, foi aprovada 

por unanimidade, na forma em que foi apresentada. Passa-se então, à discussão da Ata da reunião 

anterior. O Sr. Presidente solicitou esclarecimentos do Secretário Executivo sobre a negociação com 

a Caixa Econômica Federal, sobre o valor da taxa ou tarifa cobrada pelo pagamento do Seguro-

Desemprego e sobre cópias de carta enviada para cobrança de dívida do Banco do Brasil junto ao 

FAT, que deveriam ter sido encaminhadas aos Conselheiros. O Secretário Executivo informou que 

as negociações com a CEF já foram iniciadas e que deverão ter a participação do Presidente e outros 

membros do CODEFAT, esperando-se resposta até a próxima reunião ordinária. Com relação à carta 

ao Banco do Brasil, informou que a mesma não foi enviada ainda, porque foi elaborado um parecer 

do Departamento que a deveria ter enviado ao Secretário Nacional do Trabalho e que, por um lapso, 

ainda não saiu do DNE. Tendo em vista a solicitação do Ministério da Saúde, item n° 2 da pauta, 

informou que foi atualizada e distribuída uma planilha do montante atual da dívida e que o projeto 

de lei que está no Congresso Nacional contém uma forma de se cobrar essa dívida. O Conselheiro 

Rui César Leitão solicitou que fosse registrada a sua presença na Ata da reunião anterior, que, por 
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lapso, não foi consignada. O Conselheiro Celecino de Carvalho F° solicitou que se retificasse a Ata 

anterior quanto à fidelidade das suas palavras o que expôs, a respeito da questão dos trabalhadores 

sazonais e dos trabalhadores rurais. Disse haver chamado a atenção do Conselho para o que 

considera ser o início do desvirtuamento da função do próprio FAT, cujo objetivo constitucional e 

legal é muito claro e específico. Sem entrar no mérito da necessidade de proteção daqueles 

trabalhadores, afirmou ser contrário à utilização dos recursos do FAT para tais grupos. Disse haver 

feito seu registro de alerta ao Conselho no sentido de evitar desvirtuamento na utilização do FAT. 

Em seguida, usou da palavra o Secretário Executivo pedindo desculpas aos Conselheiros pelas 

falhas da Ata e informando das dificuldades administrativas que vem enfrentando. Contudo, afirmou 

que já está tomando providências para resolvê-las, aperfeiçoando, no futuro o trabalho de elaboração 

de atas. Não havendo mais reparos a fazer à Ata da sessão anterior, a mesma foi aprovada com as 

retificações solicitadas. Passou-se ao Item 2 da pauta que trata da concessão de empréstimo ao 

Ministério da Saúde, ao INAMPS mais especificamente, da ordem de 5 (cinco) trilhões de cruzeiros, 

conforme Projeto de Lei do Executivo enviado ao Congresso Nacional no dia 12 de agosto de 1992. 

O projeto foi lido, sendo exemplares distribuídos aos presentes já com as últimas alterações 

introduzidas no texto. Manifestaram-se a respeito do projeto: o Conselheiro Willy Fischer, contrário 

à concessão de empréstimo ao INAMPS, uma vez que o Tesouro Nacional arrecada o FINSOCIAL 

e boa parte de sua desatinação é para o Ministério da Saúde. Propôs, fosse constituída uma comissão 

do FAT para entrar em contato com o Conselho Nacional de Saúde visando conhecer as reais 

necessidades do INAMPS e condições de retorno dos recursos ao FAT. O Conselheiro Francisco 

Canindé Pegado manifestou-se contrário à liberação de recursos para aquela finalidade. Disse que o 

CODEFAT deveria ficar cada vez mais vigilante para zelar pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Sugeriu que se fizesse uma discussão com o Conselho Nacional de Saúde para que o assunto 

pudesse ser discutido da maneira mais democrática e transparente possível. O Presidente solicitou 

uma breve interrupção na apreciação da matéria em pauta para que fosse distribuída e lida pelos 

Conselheiros cópia de artigo publicado na "Folha de S. Paulo", de autoria do Deputado José Serra, 

no dia 25.08.92, intitulado "Seguro e Impeachment" no qual era afirmado que ..."o Governo 

pretende desviar 1,5 trilhão de cruzeiros pertencentes ao FAT, "emprestando-os" à Caixa Econômica 

Federal, com a finalidade de ampliar o financiamento à construção civil. ..." A posição do referido 

deputado, disse o Presidente, é muito firme como defensor intransigente do FAT. Continuando a 

discussão do Item 2 de pauta, o Conselheiro Celecino de Carvalho F° usou da palavra para 

manifestar seu constrangimento pelo fato de que tal Projeto de Lei foi enviado ao Congresso sem 

prévia consulta a este Conselho. Disse que essa questão envolve o que há de mais essencial no 
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Conselho: a preservação de recursos para garantir o amparo ao trabalhador. O desvio de tais 

recursos sem a manifestação do Plenário do CODEFAT é fato muito grave e constrangedor, o que 

faz com que possamos até questionar a necessidade da própria existência do Conselho. Embora não 

se desconheça a realidade atual e as necessidades do setor Saúde, que enfrenta situação gravíssima, 

na hipótese de este Conselho vir a autorizar o encaminhamento desse empréstimo, deverá ser 

considerada a disponibilidade de recursos do FAT. Além disso, deve ser verificada a liquidez desse 

eventual empréstimo e ser assegurada uma remuneração compatível com o que determina a lei. A 

seguir, o Conselheiro Guilherme Gomes Dias esclareceu que até o presente momento está se 

discutindo o assunto do possível empréstimo ao Ministério da Saúde (Projeto de Lei) e não 

deliberando sobre o mesmo. Em segundo lugar, afirmou não caber ao Conselho julgar o mérito das 

aplicações - se pelo Ministério da Saúde ou se pelo Ministério da Ação Social - nem as prioridades 

nacionais de uso dos recursos. Salientou que o que compete ao Conselho é não permitir a utilização 

dos recursos do FAT em desacordo com a Lei n° 8.352. Logo após, o Conselheiro Tiago Nogueira 

fez várias considerações mostrando que o desvirtuamento do uso de recursos tem trazido enormes 

prejuízos à seguridade social, no caso ao FAT. Aduziu, também, que o Governo só agora tenta 

justificar ao Conselho a forma de pagamento do primeiro empréstimo, agora que se pretende outro 

empréstimo, certamente transferindo o pagamento para o próximo Governo. Apoiou, ainda, a 

proposta feita pela bancada dos trabalhadores de se fazer uma reunião conjunta com o Conselho 

Nacional de Saúde para se analisar as necessidades e os débitos governamentais em termos de 

repasse para a área da saúde. Nesta altura da reunião, o Secretário Executivo usou da palavra para 

informar que só nesta data chegou às suas mãos o novo texto do Projeto de Lei onde está implícita a 

correção da dívida. Salientou que o Projeto de Lei será decidido no Congresso Nacional muito 

rapidamente através do voto de lideranças, e, por isso sugeriu que o CODEFAT manifeste as 

opiniões aqui exaradas perante os Congressistas e a sociedade através da mídia. Recomendou, 

contudo, que o Conselho não adote medidas que possam vir a conflitar com decisões legislativas, de 

órbita superior. Em seguida, o Conselheiro Hélio Zylberstajn externou sua preocupação com a 

defesa do FAT que deve ser preservado e não pode ser contaminado pelos procedimentos que são 

rotineiros com outros fundos sociais. Reconheceu que as necessidades da Saúde, e da área de ação 

social são reais mas que, até o momento o CODEFAT não havia recebido nenhuma consulta formal 

a esse respeito. Falou sobre a situação financeira do FAT e as disponibilidades existentes até 

31.12.92. O Dr. José Paulo Chahad fazendo uso da palavra solidarizou-se com os pronunciamentos 

do Conselheiro Celecino de Carvalho Fº e do Secretário Executivo acrescentando que não se deve 

avançar na reserva técnica do Fundo ou se conceder empréstimo cujo valor venha impedir que o 
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FAT realize sua política de seguro-desemprego. A Conselheira Dagmar Martins manifestou-se 

contrariamente ao empréstimo de 5 (cinco) trilhões de cruzeiros ao Ministério da Saúde, se as 

projeções indicam a existência de uma disponibilidade de menos de 2 (dois) trilhões de cruzeiros até 

dezembro e que a posição da sua representação no Conselho será no sentido de aprovar empréstimo 

apenas se destinado realmente à área de saúde. A seguir, o Conselheiro Guilherme Gomes Dias 

sugeriu que o Conselho se manifestasse entendendo a importância e a prioridade da área da saúde 

mas que entretanto a fonte de recursos do FAT está comprometida com outras finalidades. É 

inadequada do ponto de vista legal e da finalidade do Fundo a realização de empréstimo e ponderou 

que se indicasse como fonte de recursos o superávit de caixa acumulado do Tesouro Nacional e 

depositado no Banco Central, o que vem a dar na mesma sob o ponto de vista do impacto monetário. 

O Conselheiro Francisco Canindé Pegado, após discutir os empréstimos e as correções já realizadas 

nos saldos deixou consignado que as dívidas para com o FAT já são grandes e deve o CODEFAT 

pensar se os 5 (cinco) trilhões de cruzeiros de empréstimo à Saúde não irão inviabilizar o FAT. 

Terminadas as manifestações dos Conselheiros o Presidente colocou em discussão as três (03) 

propostas apresentadas: a criação de uma comissão para tratar com o Conselho Nacional de Saúde e 

conhecer as reais necessidades do Ministério da Saúde; a manifestação oficial à sociedade brasileira 

e ao Congresso Nacional por parte do CODEFAT; e, finalmente, a negociação e a manifestação da 

inadequação dos recursos do Fundo para esses tipos de empréstimos junto ao Congresso Nacional e 

ao Executivo em última instância. O Presidente colocou em votação, especificamente, a proposição 

do desacordo do CODEFAT com relação à forma como o Projeto de Lei do Executivo foi enviado 

ao Congresso Nacional, sendo aprovado por todos com a abstenção de voto do Conselheiro Hélio 

Zylberstajn. O Conselheiro Celecino de Carvalho Filho pediu para registrar uma ressalva de que o 

empréstimo, qualquer que seja, tem que ser feito levando-se em consideração a questão da liquidez e 

a questão da remuneração. Passou-se, a seguir, ao Item 3 de pauta, Proposta Orçamentária do FAT 

para o exercício de 1993, cuja cópia todos os Conselheiros receberam antecipadamente. O assunto 

foi amplamente discutido tendo culminado com sua aprovação por unanimidade. Foi aprovada, 

concomitantemente, a emenda do Conselheiro Tiago Nogueira sobre a imediata ativação do Grupo 

de Apoio sob a coordenação e presidência do Secretário Executivo do CODEFAT, para 

regulamentar o estabelecimento de limites aos Contratos que o Conselho venha a celebrar dentro do 

orçamento estabelecido. O Item 4 da pauta, Resolução que disciplina o pagamento do abono salarial 

de 1992/1993 e a entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, foi discutido e aprovado 

conforme proposta e voto proferido pelo Conselheiro Hélio Zylberstajn. Passou-se, então, à 

apreciação do Item 5 da pauta: Projeto de Informatização dos órgãos Regionais do Trabalho/DRT. O 
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projeto foi ampla e profundamente questionado e discutido, inclusive com a participação, para 

prestar esclarecimentos técnicos, do Coordenador do Seguro-Desemprego e Abono Salarial do DNE, 

Rodolfo Torelly e, também, do Coordenador de Modernização e Informática do Ministério do 

Trabalho, Aldino Graeff. Encerradas as discussões, ficou decidido que o assunto seria melhor 

discutido antes da próxima reunião do CODEFAT para avaliar a necessidade de informatização das 

DRT's e do projeto apresentado. Passou-se ao Item 6 de pauta, Proposta de repasse de recursos ao 

BNDES no âmbito da Lei nº 8.352, que foi amplamente detalhado e justificado pelo Conselheiro 

Guilherme Gomes Dias. Antes da votação da proposta de aceitação ou não do pleito do BNDES o 

Conselheiro Hélio Zylberstajn pediu vistas do processo tendo o Presidente, nos termos regimentais, 

deferido o pedido e retirado de pauta o exame da questão. O Conselheiro Guilherme Gomes Dias, 

necessitando retirar-se, solicitou que o Suplente Fernando Fróes de Carvalho o substituísse, sendo 

deferido o pedido. Após ampla discussão ficou marcada nova reunião extraordinária do CODEFAT 

para o dia 17 (dezessete) de setembro, quinta-feira, de 1992, para análise e votação do processo com 

pedido de vistas do Conselheiro Hélio Zylberstajn. Finalmente o Presidente solicitou que as 

seguintes providências, fossem adotadas: que as bancadas indiquem à Secretaria Executiva, 

imediatamente, os nomes das pessoas que comporão o Grupo de Apoio; a redação, pela Secretaria 

Executiva, da manifestação do CODEFAT que será encaminhada aos Conselheiros antes de ser dada 

a público; à Secretaria Executiva que examine o regimento Interno na parte referente à substituição 

eventual do Presidente, e, em não havendo determinação específica, sugere que a substituição se 

faça dentro da própria bancada, isto é, quando o Presidente for da bancada dos trabalhadores o 

substituto eventual seja da bancada dos trabalhadores e assim por diante; e, finalmente, que as 

bancadas indiquem os participantes das comissões que serão formadas para tratar com o Conselho 

Nacional de Saúde e outras. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a reunião às 18h 50min e eu, por ser verdade, Ricardo Roberto de Araújo 

Lima, Secretário Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que após aprovada será assinada 

por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros do CODEFAT. 

 

SANTIAGO BALLESTEROS FILHO  ______________________________ 

RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA ______________________________ 

HÉLIO ZYLBERSTAJN    ______________________________ 

JOSÉ PAULO ZEETANO CHAHAD  ______________________________ 

CELECINO DE CARVALHO FILHO  ______________________________ 

GUILHERME GOMES DIAS   ______________________________ 
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FRANCISCO C. P. DO NASCIMENTO  ______________________________ 

WILLY FISCHER     ______________________________ 

RUI CÉSAR DE V. LEITÃO   ______________________________ 

TIAGO NOGUEIRA     ______________________________ 

DAGMAR MARIA DE SANTANA MARTINS ______________________________ 

 


