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Aos vinte (20) dias do mês de outubro de 1992, às 17:30 h., no sexto andar do bloco "F" da 

Esplanada dos Ministérios, nesta capital, realizou-se a Oitava (8ª) 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 minha presença (Rosa Maria 

Sales de Melo Soares, Secretária Executiva em exercício), 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, Dagmar Maria de Santana Martins, 

suplente/CNC e Francisco Canindé Pegado, titular/CGT. Dando início aos trabalhos, o Sr. 

Presidente Santiago Ballesteros manifestou sua satisfação com a presença do Senhor Ministro do 

Trabalho e da administração, Walter Barelli, que veio visitar o Conselho para melhor conhecê-lo. 

Nesta oportunidade, o Presidente Santiago Ballesteros cumprimentou o Ministro com palavras de 

agradecimento, manifestando satisfação em tê-lo presente à reunião; dando ênfase ao compromisso 

que este assumiu no que se refere à manutenção de uma política de austeridade, transparência, zelo e 

de cuidado com a administração do FAT e do Conselho, da mesma forma que o fizeram os Doutores 

Adolfo Furtado, Lima Teixeira, e Francisco Pegado, conduzindo o colegiado com eficiência, 

cuidado e com espírito de colaboração e disponibilidade. O Presidente lembrou ainda que, durante 

os três anos de existência do CODEFAT, já passaram pelo Ministério do Trabalho e da 

administração 5 (cinco) equipes. Com isso, apesar de reconhecer a dificuldade de se manter pessoas 

em cargos de confiança, fez um apelo ao Ministro para que mantivesse a mesma equipe de 

funcionários, por entender que tal equipe detém o conhecimento suficiente para a execução de suas 

tarefas e que uma nova mudança causaria uma certa descontinuidade nos trabalho logo em seguida, 

passou a palavra para o Senhor Ministro. Este saudou os Conselheiros presentes. Logo após, relatou 

que retornara de uma reunião na presidência da República, na qual comunicara, junto com o 

Ministro Jamil Haddad e o Dr. Ballesteros, a celebração do convênio entre o MTA e o Ministério da 

Saúde, anteriormente assinado pelos Ex-Ministros Adib Jatene e João Melão, mas não concretizado 



devido a mudanças no Governo. Apesar de ter assinado o convênio no dia de sua posse, houve 

alguns percalços por conta das novas interpretações do Banco do Brasil, esclareceu o Ministro. 

Informou ainda que o Ministro da Saúde manifestara seu agradecimento ao Colegiado, na pessoa de 

seu Presidente e aproveitaria para dizer que  trabalhadores, empresários e governo estão reagindo de 

maneira adequada a respeito da aplicação dos recursos do FAT e que aqueles setores da sociedade 

que estão trazendo dificuldades para a saúde no Brasil deveriam, opostamente, se comprometerem 

com esta, pois o país se encontra numa situação de calamidade pública, principalmente no que se 

refere ao funcionamento de nossa rede hospitalar. O Ministro Barelli salientou, então, que a idéia era 

fazer uma reunião conjunta dos dois conselhos, o CODEFAT  e o Conselho Nacional de Saúde, para 

mostrar a integração do Governo. Mas, conforme disse o Ministro, o Presidente Itamar Franco 

preferiu avocar o ato para o MTA, que pela sua importância, mereceria uma grande divulgação por 

parte do Palácio do Planalto. Informou o Ministro ter tido uma reunião com três centrais sindicais e 

que se limitaria a proferir uma mensagem de como pensa em agir enquanto dirigente do Ministério 

do Trabalho e da administração. Ressaltou que o seu Ministério é um daqueles que têm poucos 

recursos, porém conta com dois fundos compensatórios, criados para resolverem problemas de 

desemprego, que são o FAT e o FGTS. O FGTS, salientou o Ministro Barelli, teve seus tempos 

áureos à época de sua criação em 1966 e foi capaz de dar um grande impulso dinamizador na 

indústria brasileira.  Através dos diversos conjuntos habitacionais, prosseguiu o Ministro, o FGTS 

foi um motor de crescimento da indústria da construção civil, do cimento, da madeira, da 

marcenaria, do material elétrico, da metalúrgica, eletrodomésticos e roupas (após o término das 

casas), etc. Não obstante, colocou o Ministro, o FGTS sofreu reduções reais em seus saldos ao 

passar por políticas contracionistas e por formas de administração que transformaram alguns 

repasses em recursos a  fundo perdido, principalmente no que se refere àqueles ao setor público. A 

Previdência, através de uma Lei de iniciativa do Dr. Antonio Britto, encontrou uma saída para os 

gastos que vêm do setor público, através de uma negociação ampla, vinculada ao comprometimento 

de recursos, disse o Ministro Barelli. Ele esclareceu ainda que se reunir  com os Ministros da 

Previdência e da Ação Social para verificarem a possibilidade de se fazer o mesmo com os recursos 

do FGTS, que não voltam aos cofres públicos por atrasos constantes de determinados pagadores. No 

caso do FAT, continuou o Ministro, o Conselho está muito preocupado com a reforma fiscal, já que, 

numa de suas versões, ela acaba com as fontes de tal Fundo. Embora a reforma fiscal só deva ser 

discutida a partir dos próximos dias, adiantou o Ministro, o que o Governo  pensa fazer, no 

momento, não é uma reforma de profundidade, vez que esta deverá vir com o processo de revisão 

constitucional (que se instalará no ano que vem), mas um ajuste de emergência, o que garante para o 



momento as fontes de recursos do FAT, conforme a versão atual do Projeto de Reforma Fiscal. 

Manifestou o Ministro que essa é uma de suas preocupações, partilhada também pelos conselheiros 

do CODEFAT, e que defenderá a fonte de recursos do FAT junto à área econômica do Governo. A 

sua pretensão, e de toda a equipe do Governo, é de trabalhar com maior proximidade ao CODEFAT. 

A idéia do Governo é democratizar cada vez mais a gestão do FAT, conforme colocou o Ministro, 

embora reconheçam que o CODEFAT já representa a sociedade, pois é constituído hoje por 

representantes empresariais e das centrais sindicais, o que se constituiu um modelo. O Ministro 

pretende, em sua gestão, prestar publicamente conta de seus atos, através da divulgação pelos meios 

de comunicação social das medidas que o CODEFAT aprovar, pois entende que os recursos do FAT 

são importantes à sociedade e têm destinação certa. Do ponto de vista do Ministro do Trabalho, a 

idéia é discutir com este Conselho as medidas compensatórias e esperar que estas sejam 

consideradas nas futuras reuniões do CODEFAT. O Ministro também manifestou o desejo de 

assistir a algumas reuniões desse Conselho, caso isso não caracterizasse nenhum tipo de intromissão. 

Retomando a palavra, o Presidente do Conselho disse ao Ministro que ele, a partir daquele instante, 

estaria convocado para assistir a tais reuniões. O Ministro do Trabalho e da administração, 

novamente com a palavra, afirmou que é necessário pensar num plano nacional de emprego para o 

Brasil, pois não se pode ficar somente com o ônus do desemprego. Convoca, então, cada um dos 

conselheiros para idealizar algo sobre isso. O Presidente do Conselho manifestou-se favoravelmente 

às palavras do Sr. Ministro e disse que compartilha da mesma opinião. O Presidente reforçou o 

caráter democrático do CODEFAT, que é constituído de forma tripartite, com a participação dos 

empresários e dos trabalhadores e destacou o zelo que estes estão tendo com o FAT e a forma com 

que eles atuaram recentemente, por ocasião da crise política, com referencia ao repasse que foi feito 

à área saúde. Destacou ainda a necessidade do apoio do Ministro ao CODEFAT, como forma de 

nortear os trabalhos caso estes sejam desvirtuados. Em seguida, fez uma saudação ao Ministro, 

agradecendo-lhe e pedindo aos demais presentes uma salva de palmas. Dando prosseguimento à 

reunião, o Presidente disse que havia alguns informes sobre o convênio que foi ao Banco do Brasil e 

que autorizara o repasse de Cr$ 3,2 trilhões de cruzeiros à saúde, tendo, contudo, todas as garantias 

que a Lei nº 8.458/92 coloca, com referência à emissão de títulos. Fez ainda, colocações  sobre 

alguns reparos que fizera no convênio, "ad referendum",  e que queria, naquele momento, submetê-

los ao Conselho para serem referendados. Justificou o Presidente que havia uma cláusula no 

convênio que tratava da imediata liquidação dos títulos, caso houvesse necessidade, bastando, para 

isso, que o CODEFAT comunicasse o Banco do Brasil e este acionaria o Banco Central. Contudo, o 

Banco do Brasil havia pedido que nesse convênio o prazo para resgate da dívida fosse mantido nos 



mesmos moldes dos outros títulos, que é de seis anos. O Presidente  argumentou que tal fato não 

poderia comprometer a liquidez do FAT, já que no mesmo convênio havia uma cláusula que garante 

que no momento em que a disponibilidade de recursos não for suficiente, poder-se-á pedir o resgate 

de parte ou do todo da dívida. O Presidente informou aos demais conselheiros que havia concordado 

com a posição do Banco do Brasil e que havia pedido à Secretária-Executiva em exercício do 

CODEFAT, Dra. Rosa Sales, que assim também o fizesse; e, naquele momento, pedia que o 

Conselho referendasse sua decisão. O Presidente argumentou, ainda, sobre as diretrizes de 

comunicação Social, dizendo que havia tomado conhecimento, naquele dia, da elaboração de um 

projeto que transferia verbas do FAT para a comunicação Social, o que lhe pareceu bastante 

estranho. Disse, contudo, já saber  que o Ministro Barelli havia suspendido tal medida e determinado 

que novos estudos fossem feitos e que o CODEFAT apreciasse qualquer medida que envolvesse os 

recursos do FAT. Manifestou, na ocasião, que tal determinação é absolutamente necessária, já que 

os recursos do FAT são geridos pelo CODEFAT. Agradecendo ao Ministro, o Presidente pediu que 

esta norma também fosse mantida nos próximos convênios da área de Comunicação Social e que o 

repasse das verbas fosse primeiro autorizado pelo Conselho e, em momentos como esse, o Conselho 

sempre fosse ouvido, para se evitar constrangimentos. Cedida a palavra ao Ministro, Dr. Walter 

Barelli, este disse que, com relação a essa questão, o Conselho já havia aprovado previamente a 

destinação de recursos para a área de Comunicação Social. O que se fez foi simplesmente adiar a 

concorrência e pedir a manifestação do Conselho. O Ministro disse saber que o assunto teria de ser 

aprovado pelo CODEFAT, e isso é o que se vai fazer, conforme suas palavras. Segundo o 

entendimento do Ministro, o FAT precisa olhar com bastante carinho para onde os seus recursos 

serão gastos e como serão esses gastos, pois trata-se de dinheiro sagrado dos trabalhadores. Segundo 

o Ministro, o próprio orçamento do FAT previa verbas para a publicidade, mas o que ele queria era 

que o Conselho pudesse apreciar tal assunto. Continuando os trabalhos, o Presidente do Conselho 

perguntou se alguém queria fazer uso da palavra. O conselheiro Willy Fischer manifestou-se e disse 

que gostaria de lembrar aos demais conselheiros e ao Sr. Ministro que o CODEFAT havia tomado 

uma decisão, há dois meses atrás, em que pedia ao MTA, através de sua Secretaria Executiva, que 

qualquer despesa administrativa do MTA, em relação ao CODEFAT, seja primeiramente submetida 

a aprovação deste Conselho. Ficando também acordado, lembrou o conselheiro, que um grupo de 

apoio poderia definir uma quantia limite, que o próprio MTA deveria adotar, caso fosse aprovada 

pelo Conselho. Retomando a palavra, o Ministro Barelli disse que pretende aguardar o relatório do 

Grupo de Apoio e que gostaria de abordar o assunto sobre a desburocratização do Conselho que, no 

seu entendimento, deve tratar mais de políticas e diminuir a tramitação de papéis. Em seguida, 



manifestou-se o conselheiro Guilherme Dias dizendo que gostaria de colocar à disposição do 

Conselho a estrutura do BNDES, na intenção de colaborar naquilo que for possível e até mesmo na 

formulação e discussão de políticas de emprego, pois entende que uma parte dos recursos do FAT é 

aplicada através do BNDES. Informou ainda o Conselheiro que, na semana anterior a esta reunião, o 

BNDES promoveu um seminário sobre o mercado de trabalho. E, por último, manifestou a sua 

satisfação no que se refere à investidura do Dr. Walter Barelli, como Ministro do Trabalho e da 

administração. O conselheiro Dr. José Paulo Chahad também se manifestou e disse que gostaria de 

saudar o Sr. Ministro do Trabalho e da administração e lembrou que ambos sempre cerraram fileira 

na história do Seguro-Desemprego no Brasil, que começou em 1983, quando eles e uma colega de 

nome Denise lançaram a tese sobre Seguro-desemprego, no Congresso de Economistas daquele ano. 

O Dr. Chahad declarou que espera que seja política do Ministro e do Ministério ser conservador no 

que se refere aos recursos do FAT, lembrando que estes estão caindo e que terão queda mais 

acentuada com a reforma fiscal, não obstante o FAT ainda contar com o estoque de recursos que, 

por sua vez, está sendo bastante utilizado. Insistiu, ainda, o Conselheiro, na manutenção de políticas  

trabalhistas conservadoras, sem que estas sejam somente voltadas para o Seguro-Desemprego. O 

Conselheiro disse ser bastante cauteloso no que se refere à política de emprego, e que a identifica 

com o Sistema Nacional de valorização de Recursos Humanos, já apresentado ao Ministro. A sua 

tese é que o Conselho tem de fortalecer o seu Grupo Técnico e que o FAT seja olhado não só no 

presente, mas também no futuro. Dizendo que talvez essa seria uma de suas últimas manifestações 

no Ministério do Trabalho e da administrarão, por conta das mudanças que tal Ministério irá sofrer, 

o Conselheiro Chahad solicitou o registro de sua fala. O Presidente do Conselho, nessa 

oportunidade, solicitou ao Conselheiro Guilherme Dias que enviasse a conclusão do seminário há 

pouco mencionado, para que fosse distribuída a todos os presentes. O Conselheiro Celecino 

Carvalho pediu a palavra para cumprimentar o Senhor Ministro, Dr. Walter Barelli, por sua ascensão 

ao cargo do MTA. Após isso, disse que o CODEFAT já teve a oportunidade de abordar muito 

rapidamente a necessidade de uma política de renda, principalmente porque a crise econômica é 

muito acentuada,  agravada ainda mais pelo fato de o país ter dimensões geográficas bastante amplas 

e ter, atualmente, uma massa salarial que representa 50% daquela observada há trinta anos atrás; o 

que prejudica substancialmente os trabalhadores, o cidadão e, diretamente, a Previdência Social. O 

Conselheiro também manifestou sua preocupação em tratar de questões sobre uma política de rendas 

para o país, dizendo que essa também é uma das preocupações do Conselho, além daquelas de 

cunho básico e regimental; que, no seu entender, seria uma forma de ajudar o Brasil a sair da crise. 

Ele se refere a isso como uma forma de cumprir o processo básico de respeito à cidadania e de dar 



ao trabalhador melhores condições de sobrevivência. O Presidente do Conselho, então, perguntou se 

mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo mais ninguém se manifestando, 

agradeceu a presença de todos e, mais uma vez, a do Sr. Ministro. Solicitando à Secretaria Executiva 

que sejam enviadas as atas das reuniões anteriores aos conselheiros, o mais breve possível. Propôs 

também, que seja colocada na pauta da próxima reunião, para o mês de novembro, uma discussão 

para tratar especificamente de política de emprego no País, com a pretensão de ajudar o Ministro na 

formulação de sugestões e subsídios sobre o assunto. Pretende o Presidente que essa reunião seja 

dedicada exclusivamente ao desejo manifestado pelo Ministro Barelli, sobre o qual concorda 

plenamente. O Conselheiro José Paulo Chahad pediu a palavra para dizer que a proposta sobre o 

Sistema Nacional de valorização de Recursos Humanos seja também discutida na próxima reunião. 

O Presidente do Conselho concordou com o que foi colocado pelo Conselheiro Chahad e pediu que 

a Secretaria Executiva cuidasse do assunto. Agradeceu mais uma vez a presença do Ministro e de 

todos os membro presentes, encerrando logo em seguida a reunião. Eu, Rosa Maria Sales de Melo 

Soares, Secretária Executiva em exercício, por ser verdade, lavrei a presente ata que, após aprovada, 

será assinada por mim, pelo Presidente do Conselho e pelos demais membros.  
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