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Aos vinte e dois (22) dias de setembro de 1992, às 14:40 h, na sede da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, situada no Setor de Embaixadas Norte – Lote 35, nesta Capital, iniciou-se a 6ª 

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 

CODEFAT, sob a presidência do Conselheiro Santiago Ballesteros Filho, membro titular/CNI, com 

a presença do Secretário-Executivo, Ricardo Roberto de Araújo Lima, e dos Conselheiros, José 

Paulo Zeetano Chahad, suplente/MTA, Celecino de Carvalho Filho, suplente/MPS, Guilherme 

Gomes Dias, titular/BNDES, Willy Fischer, titular/Força Sindical, Tiago Nogueira, titular/CUT, 

Dagmar Maria de Santana Martins, suplente/CNC e Rui César Leitão, suplente/CUT. Dando início 

aos trabalhos, o Sr. Presidente Santiago Ballesteros Filho fez questão de que ficasse registrada na 

reunião a satisfação dos Conselheiros em relação à reunião do Grupo de Apoio, com a colaboração 

de algumas bancadas, objeto de discussão na reunião. 

 

ITEM 01 – Votação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária – a bancada dos trabalhadores alegou que a 

ata não reflete a verdade. Sugestões foram dadas no sentido de que ressalvas fossem incluídas na 

próxima ata atacando os assuntos aqui não esclarecidos. Foi aprovada a ata com as modificações 

sugeridas. ITEM 2 – Discussão e votação da proposta de utilização de formulários contínuos para a 

concessão do Seguro-Desemprego. Esta resolução substitui a nº 13 deste colegiado e foi aprovada na 

íntegra. ITEM 3 – Minuta do Convênio a ser celebrado entre o MTA e o Banco do Brasil por 

intermédio do DNE, com a interveniência do CODEFAT para a aplicação de disponibilidades 

financeiras, excedentes da Reserva mínima de liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 

Este assunto foi amplamente discutido, não se chegando a um consenso. A bancada dos 

Trabalhadores alegou que os requisitos solicitados pela bancada não foram atendidos quanto a forma 

e de que modo o CNS poderia acompanhar a aplicação destes recursos, e quanto a elaboração de 

uma planilha que constasse a arrecadação atual e prevista da Seguridade Social. Como estas 



informações não chegaram, o CODEFAT não pode aprová-la, sendo solicitada vista do processo de 

empréstimo ao Banco do Brasil, pela Bancada dos Trabalhadores (CUT – CGT – Força Sindical). O 

Conselheiro argumentou que embora a Lei especifique até 5 trilhões, o CODEFAT só poderá 

emprestar 3,2 trilhões que corresponderá à 46% do valor da diferença entre a arrecadação estimada 

para 1992 (Lei 8.409/92) e aquela que efetivamente ocorrer durante o exercício. Pedido de vista 

concedido à bancada dos trabalhadores. ITEM 4 – Minuta do Convênio a ser celebrado entre o MTA 

e o BNDES por intermédio do DNE, com a interveniência do CODEFAT para aplicação de 

disponibilidades financeiras excedentes da Reserva mínima de liquidez do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT. Trata de empréstimo de 200 milhões de dólares ao BNDES para compor o 

FINAME rural. O Conselheiro representante do BNDES propôs que a garantia do empréstimo 

corresponderia à retenção dos 40% que lhe é facultado pelo art. 239 da CEF. A proposta de retenção 

não foi aprovada dada a inconstitucionalidade. Esta minuta de convênio foi discutida no Grupo de 

Apoio e reflete o que ali foi decidido. Segundo a minuta de convênio, a fonte de recursos para o 

repasse ao BNDES deveria vincular-se ao pagamento do empréstimo contraído anteriormente pelo 

Banco do Brasil. O Conselheiro representante do BNDES propôs que, na hipótese de haver 

disponibilidades suficientes no FAT, fosse antecipado imediatamente o repasse de recursos ao 

BNDES, proposta esta que foi submetida à votação e derrotada. A 2ª proposta do BNDES foi de que 

a Secretaria Executiva exigisse do Banco do Brasil a devolução do empréstimo de CR$ 500 bilhões 

em 4 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 dias, de modo que os recursos 

fossem repassados ao BNDES na medida em que ingressassem no FAT. Foi aprovada a minuta de 

convênio e a providência junto ao Banco do Brasil. O Conselheiro representante do BNDES 

solicitou antecipação das parcelas (flexibilização), que foi derrotada. A 2ª proposta do BNDES foi 

de que a Secretaria Executiva exigisse do Banco do Brasil a devolução do empréstimo de 500 

bilhões em quatro parcelas no prazo de 30 dias para a devolução da 1ª parcela, ficando condicionado 

que cada reembolso do Banco do Brasil corresponderia a uma transferência ao BNDES. – Foi 

aprovada a minuta de Convênio e a providência junto ao Banco do Brasil. Item 5 – Minuta do 

Termo Aditivo a ser celebrado entre o MTA e o Banco do Brasil, por intermédio do DNE, com a 

interveniência do CODEFAT, visando alterar cláusulas do Convênio MTPS/DNE/Codefat/nº 01/92 

(Primeiro empréstimo ao INAMPS) – 220 bilhões – 11/12/91. O Conselheiro representante do 

BNDES, argumentou que só aprovaria o Convênio se a minuta do MTA correspondesse ao que 

dispõe a Lei nº 8.458. A minuta deverá ser apreciada conjuntamente e com a mesma especificação 

jurídica. Solicitou vista. Foi concedida. Item 6 – Discussão e votação da proposta de Resolução 

sobre Projeto de Informatização dos órgãos Regionais do Trabalho – DRT. (Incluídas as alterações 



propostas na 1ª reunião do Grupo de Apoio ao CODEFAT). Informatização das DRT. A proposta de 

Resolução foi aprovada, ficando o Grupo de Apoio encarregado de proceder a análise e a 

fiscalização quanto às especificações técnicas e quanto ao processo licitatório. ITEM 7 – Discussão 

e votação da proposta de Resolução que constitui Grupo Técnico para fiscalizar e avaliar a execução 

orçamentária, financeira e contábil dos recursos do FAT. A criação deste Grupo deve ser discutida 

no âmbito do Grupo Técnico que poderá subdividir-se, se necessário contratando consultorias. O 

Presidente do Conselho, Sr. Santiago Ballesteros Filho agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às 16:55h, 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 membros do CODEFAT.  

       

 
SANTIAGO BALLESTEROS FILHO         _____________________________________ 
 
RICARDO ROBERTO DE ARAÚJO LIMA ______________________________________ 
 
JOSÉ PAULO ZEETANO CHAHAD         ______________________________________ 
 
CELECINO DE CARVALHO FILHO         ______________________________________ 
 
GUILHERME GOMES DIAS   ______________________________________ 
 
WILLY FISCHER     ______________________________________ 
 
RUI CÉSAR DE V. LEITÃO   ______________________________________ 
 
TIAGO NOGUEIRA     ______________________________________ 
 
DAGMAR MARIA DE SANTANA MARTINS ______________________________________ 
 
 
 
Observação: A transcrição taquigráfica desta Reunião encontra-se arquivada na Secretaria-Executiva 
do CODEFAT, estando à disposição dos Senhores Conselheiros para qualquer dúvida.  


