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Abertura dos Trabalhos 

Item 1 – Discussão e votação da ata da reunião anterior 

      O Sr. Presidente indaga se há a necessidade de leitura da Ata da 8ª Reunião Ordinária do 

CODEFAT, já que todos os Conselheiros receberam, previamente, o material da Reunião, inclusiva 

a ata. O Conselheiro Fernando Fróes manifesta-se a favor da dispensa da leitura da ata, sugerindo, 

entretanto, que logo após cada reunião Ordinária do Conselho fosse fornecida uma minuta da ata 

para se evitar correções da mesma durante a reunião. Assim, cada conselheiro faria suas 

observações, encaminharia á Secretaria Executiva e, quando fosse apresentada a ata formalmente na 

reunião, ela já teria uma redação definitiva. O Presidente pede providências junto ao Secretário 

Executivo para, o quanto antes, remeter a ata para os Conselheiros. O Conselheiro Alencar Naul 

Rossi coloca que,  no último item da ata – Assuntos Gerais – existiam dois assuntos: um do 

Conselheiro Celecino sobre a concessão do abono aos trabalhadores rurais e outro seu, sobre a 

participação da rede bancária privada no pagamento dos benefícios do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador. O Conselheiro alega que o texto menciona o seu pedido de pareceres externos acerca 

da questão da exclusividade da rede bancária oficial para pagamento do Abono Salarial e do Seguro-

Desemprego. Segundo ele, havia a proposta clara para que fossem contratados os “luminares do 

Direito” para produzirem pareceres externos, neutros sobre o assunto, o que acabou não constando. 

O Presidente Pegado questiona o Secretário Executivo, Dr. Vicente Marotta, se houve, por parte da 

Secretaria Executiva algum esclarecimento sobre o assunto. O Dr. Marotta explica que houve 

esclarecimento a nível interno, com informações da Consultoria Jurídica do MTPS mas de uma 

maneira informal, ficando entendido que a Lei era clara em termos de delegação às instituições 

federais o pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono, não cabendo questionamento. O 

Conselheiro Rossi coloca que, mesmo diante da clareza da Lei, “uma absoluta 

inconstitucionalidade”, a questão poderia ficar evidenciada através de uma consultoria externa. O 

Conselheiro Fernando pergunta se houve alguma deliberação sobre o assunto, ou ficou em 

sugestão do conselheiro. O Conselheiro Jeferson esclarece que, naquele momento, de acordo com 

a Artº 15 da Lei 7.998 pareceu que o assunto era inquestionável. E se a Lei era tão clara, não via 

porque se contratar pareceres externos e com quais recursos. O Conselheiro Jeferson coloca ainda 

que a Conselheira Dagmar informou em outra ocasião que o assunto já tinha sido objeto de algum 

estudo, e ficou de mandar cópias do parecer sobre a análise da questão da participação dos bancos 

privados no pagamento. O Conselheiro Rossi reintera que, na prática os bancos privados têm 

Convênios com a CEF e BB e acabam fazendo o trabalho e, quem sabe não está até descumprindo a 

Lei, já que na prática há convênios, no caso do abono. O Conselheiro Ballesteros coloca que o 



assunto já foi tratado no Conselho, quando a Dra. Maria Amélia era a Secretária Executiva. Ele 

levantou o problema porque a CEF cobrava 6,18 BTN’s para pagamento do abono e foi informado 

na época que a rede bancária não poderia participar do pagamento porque existia em Decreto-Lei 

muito antigo (não se recorda o número) que dava exclusividade desses serviços para os bancos 

oficiais. O questionamento surgiu exatamente por atender que quando há exclusividade, isso 

lamentavelmente é assim em todo lugar, sempre o custo é mais alto, pois quem tem exclusividade, 

sabendo que tem exclusividade, não se preocupa em minimizar custos e repassa o custo total mais 

um delta de lucro em cima dos serviços prestados, aventando a possibilidade da realização de algum 

tipo de trabalho junto ao Congresso para que se apresentassse um projeto de Lei para abrir aos 

bancos privados a participação nesses pagamentos. E foi daquela gestão que se baixou o preço de 

6,18 BTN por cada pagamento para 3,00 BTN. O Secretário Executivo esclarece que havia um 

pleito da tarifa pelo pgamento do abono ser de 6,18 BTN mais 2,00 pelo recebimento da RAIS. O 

Conselheiro Jeferson esclarece que os banco privados, a partir do momento em que não mais 

ficaram com a arrecadação da Contribuição para PIS/PASEP, não se intesessaram em receber a 

RAIS. O Conselheiro Fróes entente que o assunto deve ser esgotado primeiramente a nível interno. 

Como a Secretaria Executiva está dentro do Ministério, a Consultoria Jurídica deve ser ouvida e, 

após isso, inicia-se uma nova etapa de negociações para ver se se segue com o assunto ou se o 

mesmo se esgotou. O Sr. Presidente acha oportuna a proposta do Conselheiro Fernando Fróes. 

Coloca ainda que os interessados, o próprio MTPS, poderiam providenciar os pareceres e trazê-los 

ao exame do Conselho. O Sr. Secretário Executivo informa que a Consultoria Jurídica do 

Ministério será consultada de imediato. O Sr. Presidente indaga se há mais alguma consideração 

em torno da ata. O Conselheiro Rossi entende que a ata, realmente precisaria de uma correção no 

último item. O Presidente considera que com o discussão acima, a Ata poderia ser considerada 

parovada, com as ressalvas antes colocadas. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente apresenta os 

novos membros do Conselho, Sr. Tiago Nogueira, representante da CUT e SR. Willy Fischer, 

representante da Força Sindical. A seguir pede para passar a apresentação do Item 5, em virtude da 

ausência temporária do Dr. Lima, já que o mesmo apresentará os Itens 2, 3 e 4. 

 

Item 5 – Apresentação, pela Secretaria Executiva, do Programa Nacional de Empego, 

conforme livreto em avulso. 

 

O Secretário Executivo, antes de apresentar o Programa Nacional de Emprego (PNE), explica a 

razão de ser do Programa no CODEFAT. Primeiro porque o CODEFAT é o órgão financiador do 



Programa. O mesmo faz parte da previsão orçamentária para 1992, aprovada pelo conselho. 

Segundo porque o CODEFAT é o órgão gestor dos recursos do PIS/PASEP, tendo a 

responsabilidade de pagamento do Seguro-Desemprego. O Seguro-Desemprego tem sido entendido, 

desde a sua criação, como uma ação previdenciária. A própria Constituição hoje induz a esse 

entendimento o que se entende é que o maior Seguro-Desemprego para o trabalhador desempregado 

é a possibilidade de um novo emprego; e não apenas a geração de recursos para poder custea-lo 

durante algum tempo (desemprego), inclusive com a sua reciclagem profissional. Em seguida é feita 

a apresentação do Programa Nacional de Emprego, pelo Sr. Secretário Executivo. Ao final da 

apresentação, o Sr. Presidente indaga se algum Conselheiro tem alguma observação à 

apresentação. O Conselheiro Fernando Fróes externa que teve dois sentimentos totalmente 

antagônicos. O primeiro, positivo, em relação a organização do trabalho o qual foi extremamente 

bem organizado. No campo da concepção teórica foi exaurida a concepção de um Programa 

moderno, de acordo com os padrões das economias mais desenvolvidas. Em termos de idéia houve 

um avanço porque é um Programa moderno. O segundo, negativo, diz respeito ao enfoque dado à 

questão do desemprego. Há dois tipos básicos de desemprego: o conjuntural, fruto de uma política 

deliberada de Governo, como, por exemplo, um Programa de estabilização, ou fruto do próprio ciclo 

econômico de recessão da economia que, muitas vezes, é provocado por fatores exôgenos como a 

crise internacional, comércio internacional, etc. Nesse caso, geralmente, o Governo têm políticas 

permanentes para contornar essa situação, como a criação de um sistema de informações, a questão 

do programa de retreinamento, de recolocação da mão-de-obra desempregada. A base para esse 

sistema, para atuar no custo de informação, no caso do desemprego estrutural, está sendo organzada 

corretamente pelo Ministério. A pergunta que sempre me fica quando vejo esses arcabouços de 

atuação do Governo é “será que nós estamos agindo no fundamental? Será que o custo da 

informação, uma vez minimizado é que vai aumentar a taxa de emprego ou diminuir a taxa de  

desemprego no país? E, o que nós estamos vivendo nos últimos meses aqui, e até vai ser objeto hoje 

de Convênio, é a antítese dessa idéia. Hoje será assinado um Convênio com o BB onde o FAT irá 

transferir recursos para a aplicação no setor agrícola. Já assinados um Convênio para a aplicação de 

recursos no setor de saúde. E, sabidamente, são dois programas com reservas do FAT que não irão 

gerar empregos. O setor agrícola, reconhecidamente, é um setor extratégico, importante etc. Mas 

para a criação de empregos tem pouca importância. E o que poderia minimizar o desemprego não 

está se fazendo, que é uma política econômica de aplicação de recursos que foram definidos em Lei; 

que foram arrecadados para isso. Na realidade o problema da crise de emprego que estamos 

vivenciando e vamos vivenciar por algum tempo é aguda. Gostaria de chamar atenção que temos em 



nossas mãos um instrumento muito poderoso e muito importante que são esses recursos do FAT que 

podem, e devem, ser aplicados exatamente em políticas anticíclicas, em políticas de investimentos 

que efetivamente gerem empregos. Acho que cabe a esse Conselho discutir um pouco isso. O 

Conselheiro Fischer também compartilha da apreensão do Conselheiro Fernando sobre qual 

objetivo final desse Fundo. O Conselheiro coloca que o FAT deve sair o mais rapidamente possível 

de uma posição assistencialista para uma posição mais construtiva. Coloca ainda que se o Convênio 

não for mais específico no direcionamento desses recursos, o Conselheiro Fischer gostaria de 

registrar o seu voto contrário ao mesmo. O Conselheiro Fischer questiona a montagem de um 

sistema informatoizado a nível do país; questiona se não se está duplicando um projeto que já existe 

no âmbito do CNT. O CNT trabalha a nível individual para cada trabalhador. O Dr. Marotta 

esclarece que o CNT e o PNE têm objetivos absolutamente diferentes. O CNT está voltado para que 

o trabalhador tenha um único dígito de identificação e de atendimento de suas necessidades ao longo 

de sua formação profissional; mas não está voltado para atender ao trabalhador nos seus anseios, nas 

suas necessidades. Esclarece que as duas coisas não se sobrepõem, mas se complementam. regiões? 

O Conselheiro Lima Teixeira faz algumas colocações a respeito da questão do CNT e da Política 

Nacional de Emprego. De acordo com o Conselheiro o CNT tem uma concepção muito mais da vida 

funcional do trabalhador, visando, sobretudo, as prestações previdenciárias que ele tem a receber. 

Passa-se a ter um controle efetivo sobre a vida funcional daquele trabalhador acerca de 

recolhimento, número único de identidade etc. Em relação aos dados da pessoa, e sobretudo aquilo 

que ela irá receber quando implementar determinadas condições, seja de auxílio doença, seja de 

aposentadoria, enfim, de que evento previdenciário for se terá todo o passado estabelecido de uma 

forma induvidosa. Tanto que um dos elementos – chave do CNT é se eliminar o ônus da prova 

previdenciária não trabalhista. Esse sistema (PNE) não tem nada disso. Ele busca fazer da forma 

mais aproximada, mais real possível, um retrato do mercado de trabalho local, municipal, depois 

estadual e transpor esse conjunto de cenários para o âmbito federal, para que se possa estabelecer 

uma Política Nacional de Emprego. Fluxos migratórios não têm absolutamente nada a ver com o 

CNT. Então é claro que, em determinado momento, o CNT e o sistema montado pela PNE se 

interligarão, mas não se sobreporão. O Conselheiro finaliza colocando que, na sua opinião, as 

finalidades, os alvos a serem alcançados são diferentes. A propósito do convênio com o Banco do 

Brasil, o Conselheiro Fischer questiona se o Executivo tem o direito de mexer nos recursos do 

FAT, já que a arrecadação do PIS/PASEP são alocados por Lei para o Fundo de Amparo. O 

Secretário Executivo esclarece não ter sido o Executivo e sim o Legislativo quem deliberou tal 

decisão, já que se trata de uma Lei aprovada no Congresso Nacional. O Dr. Marotta faz um 



esclarecimento complementar: os recursos do Fundo hoje são aplicados no BACEN rendendo um 

pouco menos que a TR. Os recursos que foram para o BB são recursos que ultrapassam a margem de 

liquidez de segurança necessária. E tais recursos estão sendo remunerados a valores superiores aos 

que estariam caso estivessem no BACEN. Esclarece ainda ser pretensão da Secretaria firmar um 

Convênio paralelo com a CEF, já que tais recursos estão excedentes no BACEN e, transitoriamente, 

enquanto não se tem programas geradores de emprego. O Conselheiro Fischer acha difícil o 

pagamento, pelo INAMPS, dos Cr$m 200 bilhões emprestados pelo FAT, sendo compartilhado 

pelo Conselheiro Tiago. Indaga se o FAT pode processar o INAMPS, caso este não pague o 

empréstimo O Sr. Presidente coloca que se o CODEFAT não pode processar o INAMPS, os 

membros do Conselho podem fazê-lo. A Conselheira Maria Amélia faz algumas observações a 

respeito do Programa apresentado pela Secretaria Executiva. A Conselheira é partidária da idéia de 

que o Conselho deve se preocupar com a questão do desemprego-friccional, prevendo-se, inclusive, 

na própria Copnstituição a destinação de 40% da arrecadação para o financiamento de projetos de 

desenvolvimento econômico. Quanto ao SINE há um Decreto desde 1975. E os objetivos do SINE 

sempre foram extremamente ambiciosos. E esse foi o grande problema no sentido de subsidiar a 

elaboração da Lei do seguro-Desemprego, tanto no Plano Cruzado  mas mais decisivamente na 

Legislação de 1990. No projeto de criação do SINE um dos objetivos era “a integração da Secretaria 

de Emprego e Salário na época, Serviços de Agentes Federais de Emprego, as Agências, Núcleos, 

Postos e Balcões de Emprego públicos ou particulares em todo o território nacional. A concepção 

era essa, integrar o SINE a nível de Governo Federal com Governo Estadual e até a nível local. 

Outra questão levantada pela Conselheira diz respeito a rede própria de atendimento do MTPS. Hoje 

essa rede própria se encontra ligada ao INSS, que são as antigas Delegacias Regionais do Trabalho, 

as quais têm a importante função, definida em Lei, de exercer a fiscalização do  trabalho e são 

responsáveis também pela fiscalização do Seguro-Desemprego, do FGTS. Na opinião da 

Conselheira seria interessante qualificar a ligação do Programa (PNE) com essa rede própria. Hoje 

tal rede se encontra no INSS, amanhã pode voltar ao Ministério do Trabalho, mas ela sempre será a 

regional da área de trabalho nos Estados. O Conselheiro Ballesteros indaga o Sr. Presidente se o 

Conselho vãi aprovar o PNE hoje ou se vai apenas discutir o Programa. Indaga ainda se os recursos 

que o FAT vai gerar para financiar o Programa são recursos das aplicações de recursos do Fundo. E 

se esse Programa tem que ser aprovado com esse orçamento nessa reunião. Na opinião do 

conselheiro a matéria é extremamente complexa, sendo necessária uma reflexão mais detalhada. O 

Dr. Ballesteros pede que o assunto seja transferido para uma próxima reunião, a fim de que as partes 

interessadas discutam a questão. A sua opinião pessoal é a de que todo o recurso deve ser aplicado 



em projetos sociais produtivos. E que tais projetos gerem o maior número possível de empregos. O 

Conselheiro Ballesteros indaga o Dr. Fernando se, quando o BNDES recebe os 40% de recursos do 

FAT, ao analisar os projetos leva em consideração, uma vez que a demanda é maior que a oferta, os 

projetos que oferecem um maior número de empregos. O Conselheiro Fernando coloca que se tem 

duas formas de se gerar empregos. Uma é a forma de organizar prioridades. A segunda forma de 

realizar emprego é a seguinte: se se tem 1 cruzeiro a mais, que é o caso, se deve colocar esse recurso 

aonde vai se gerar mais emprego. No que se refere ao repasse de recursos ao BNDES, o Dr. Pegado 

faz uma crítica contundente. Até o presente momento, o BNDES não justificou se esses repasses 

tenham gerado, na prática, empregos para os trabalhadores. E esse Conselho já pediu ao BNDES 

relatório nesse sentido. O Conselho deve tomar uma posição firme no que se refere ao repasse dos 

40% ao BNDES, o que é de Lei, mas que isso gere empregos ou pelo menos seja investido em 

indústrias que venham a gerar efetivamente empregos. Tais recursos também devem ser cuidados. E 

o Conselho não se posicionou firmemente quanto a essa questão. O Dr. Pegado coloca que somente 

nos países subdesenvolvidos é que não se tem uma Política Nacional de Emprego. Em um país com 

cerca de 8 a 9 milhões de desempregados, e não se tem uma Política Nacional de Emprego é, no 

mínimo, uma irresponsabilidade. Não se cabe a necessidade de mercado. Hoje se desemprega o 

trabalhador e não se sabe o perfil desse trabalhador desempregado e qual o perfil que o mesmo 

necessita. Não se sabe sequer qual o número efetivo de desempregados. A ausência de política e 

emprego coloca o país em patamares de igualdade com os países mais subdesenvolvidos. Se este 

projeto que foi aqui apresentado não atende as expectativas do Conselho, muito bem, vale o seu 

chamamento para essa necessidade. O Sr. Presidente propõe que em uma próxima reunião, 

extraordinária, para deliberar sobre o PNE. O Conselheiro Fernando lamenta que no Relatório que 

foi apresentado na reunião, o Conselho tenha se limitado apenas aos aspectos financeiros. Entretanto 

o BNDES forneceu informações sobre setores em que têm aplicado. A preocupação do Banco com 

geração de empregos pode ser vista pelo fato de, de dois anos para cá, ter diminuido sensivelmente 

as aplicações de recursos em estruturas que não geram empregos de forma permanente, aumentou as 

aplicações no setor industrial, onde o custo de geração de emprego é mais baixo e, mais ainda, na 

geração permanente de emprego, a partir do momento em que a indústria continua constantemente a 

produzir. Entretanto tal fato não impede que os 40% de recursos do FAT sejam discutidos e se tente 

maximizar a utilidade desses recursos. O Conselheiro Jeferson coloca que as informações enviadas 

pelo BNDES trata de aplicações e informações setoriais. O Sr. Presidente coloca que não é esse 

tipo de informação que se quer. A intenção saber em que tipo de investimento o BNDES aplicou, 

subsidiou, emprestou, algo desta natureza e o retorno disso em geração de emprego. O Secretário 



Executivo esclarece que o Programa apresentado não é um Programa de polínica de emprego. 

Políticas de emprego serão feitas no futuro. O Brasil não conta hoje com um Sistema Nacional de 

Emprego. Então, para que se tenha política de emprego, antes de mais nada é condição “sine qua 

non” que se tenha um efetivo Sistema de emprego implantado no país. Esses recursos já foram 

aprovados e seriam direcionados para a alocação nessa estrutura a ser montada. E aqui são 

contempladas duas coisas básicas em alocação de recursos: a primeira coisa básica é a 

reestruturação do Seguro-Desemprego, que é a Fase I do PNE. A Fase II é a reimplantação e 

reestruturação do Sistema Nacional de Emprego. 

 

Item 2 – Discussão e votação de Resolução que institui a sistemática de consessão do Seguro-

Desemprego aos pescadores artesanais, instituído pela Lei Nº 8.287, de 20/12/91. 

 

O Conselheiro Fernando coloca que várias das observações que irá fazer não se fariam necessárias 

se já houvesse se realizado a reunião do grupo de apoio, uma vez que são questões de forma que não 

entram em conteúdo. Nesse sentido o Conselheiro volta a solicitar que tal grupo seja constituído e se 

reuna previamente as reuniões do CODEFAT. O Conselheiro Fernando pede permissão ao 

Presidente para que o Dr. Cícero do BNDES faça a exposição dos pontos específicos. O Dr. Cícero 

sugere que no art. 2º da resolução, item 2, alínea c, já seja previsto na redação a possibilidade de se 

usar um indexador substituto a TR caso ela venha a se extinguir. Ainda no art. 2º, em seu parágrafo 

1º, item 4, se questiona se a forma como o mesmo foi redigido não dá margens a fraudes. Tal item 

versa sobre a habilitação do pescador através da assinatura de dois outros pescadores idôneos. O Dr. 

Jeferson esclarece que esta é uma forma imposta pela Lei. A Conselheira Maria Amélia questiona 

um outro ponto da resolução que diz que o pescador deve “ter registro como pescador profissional 

no IBAMA há no mínimo 3 anos”. Segundo a Conselheira o IBAMA foi criado em 1989. A 

Conselheira questiona se se pode contar com o registro IBAMA. Coloca ainda a necessidade de se 

ter outro mecanismo para bater essa informação. O Conselheiro Jeferson esclarece que o IBAMA, 

na verdade é o sucssor de diversas entidades que já existiam, dentre as quais está a SUDEPE, que 

tinha a competência desse registro, e o IBAMA está organizado esse cadastro, de forma 

informatizada, a partir de cadasstros manuais regionalizado Entretanto tem que se pagar o Seguro-

Desemprego ao pescador. Existe uma Lei nesse sentido e as cobranças têm sido constantes. Como 

isso vai acontecer, não se tem muita segurança porque o IBAMA está muito desestruturado, 

podendo ajudar muito pouco; será necessário contar com a estrutura nas regionais do MTPS, que é 

basicamente o INSS e os Postos do SINE, para fazer algum tipo de triagem. O que se encontra aqui 



são os aspectos legais, que foram muito discutidos. O Dr. Cícero questiona a necessidade de no art. 

7º se fazer as exigências para recebimento do benefício por parte do pescador, uma vez que  essas 

exigências já foram cumpridas no art. 4º, quando ele se habilita. O Conselheiro Jeferson Esclarece 

que sim. Tal se exige para se evitar as fraudes. A Dra. Maria Amélia coloca que essa exigência já é 

feita no Seguro-Desemprego. A CEF por Contrato faz isso. Apenas foi explicitado na Lei. O Dr. 

Cícero questiona se no formulário de requerimento do Seguro-Desemprego não seria necessário a 

inclusão de um campo para a Carteira de Identidade, ou mais adiante, um local onde fosse possível 

contemplar a possibilidade de indeferimento, porque o formulário da a impressão de que todos os 

requerimentos serão aprovados, já que não há nenhum campo prevendo que possa ser indeferido. 

Inclusive se houver a inclusão de um campo para a carteira de identidade ou esse do PIS/PASEP, 

aqui no bloco de documentos apresentados, seria necessário a inclusão de mais de dois quadrados 

para saber se foram apresentados ou não. Há um pré-requisito de se apresentar o Certificado 

PIS/PASEP. Entretanto, não consta dessa relação de documentos. E o principal, no bloco de análise, 

colocar um quadrado para se indicar se o requerimento foi ou não deferido. Por fim no art. 7º, 

parágrafo 2º está escrito “terá jus” no lugar de “fará jus”. Questiona ainda se no art. 11, onde se 

coloca “sanções penais civis”, se é civis ou cívies. A Conselheira Dagmar esclarece ser civis (sem 

o acento). O Dr. Ivan indaga quando o pescador pode fazer o pedido do Seguro-Desemprego e 

como ele faz esse pedido. O Dr. Jeferson considera pertinentes as observações do Dr. Cícero e 

procurará incorporá-las no formulário. Sugere se explicitar na Lei que o pescador tem direito a 

requerer o Seguro a partir da data da Portaria. A Conselheira Maria Amélia indaga a respeito do 

prazo de requerimento. Segundo a Conselheira é em cima desse prazo que sempre se dão os 

recursos. A Conselheira sugere ser incluído o prazo de requerimento. O Dr. Jeferson coloca que 

esse ponto foi discutido no IBAMA e o entendimento é de que a cada mês que o pescador deixa de 

requerer o Seguro no prazo de defeso, ele perde. Ou seja, não é retroativo. O Secretário Executivo 

sugere que, ao invés de fixar prazo de requerimento, seja eliminado o que ficou para trás, só se 

pagando a partir da data de solicitação do seguro em diante. O Presidente Pegado se coloca 

contrário a sugestão do Dr. Marotta. Para o Presidente a realidade do pescador é outra. Não se trata 

de um trabalhador urbano. É uma pessoa desinformada, de modo que deve haver uma flexibilidade 

nessa questão. A Conselheira Maria Amélia questiona o art. 1º parágrafo único onde diz que “caso 

o período de defeso seja em caráter expecional, prorrogado além da duração usual para a espécie sob 

controle, a concessão do Seguro-Desemprego será limitado ao período usual”. O Conselheiro 

Jeferson explica que isso foi colocado porque eventualmente para uma espécie o defeso pode ser 

prorrogado por dois ou três anos. E obviamente, não se vai pagar Seguro-Desemprego por dois ou 



três anos. A Conselheira Maria Amélia coloca que como o Seguro-Desemprego é função do 

período de defeso, por uma questão de justiça, teria que ter períodos diferenciados em função do 

período de defeso (limite mínimo e limite máximo). A Conselheira questiona se há diferenças nos 

períodos de defeso. O Dr. Marotta esclarece que sim, que há diferenças. A Conselheira Maria 

Amélia coloca que isso implicaria também em diferenciações no intervalo de prestações mínima e 

máxima que tivesse uma proporcionalidade com o período de defeso. O Conselheiro Rossi coloca 

não ver problema nesse caso. Se o período de defeso é limitado em 2, 4 e 6 meses em relação a 

espécies diferentes, e objetivo é exatamente proteger o trabalhador naquele período, ele é 

necessariamente diferenciado. O Dr. Fernando coloca que se está falando não do período normal e 

sim da prorrogação. Pode haver uma prorrogação grande e nesse caso não sei se vai pagar Seguro-

Desemprego por toda a prorrogação. O Dr. Rossi coloca que eventualmente o IBAMA pode fixar o 

defeso em 100 dias, por exemplo. O Conselheiro questiona se o problema de quebra pode ocorrer 

em qualquer situação. O Secretário Marotta coloca que se pagaria 3 meses e 10 dias. O Dr. 

Jeferson explica que a idéia é se pagar mês completo. Nas discussões com o IBAMA e também 

com os pescadores ficou muito claro que essa Lei vai permitir o ingresso desse pessoal no sistema 

de Previdência Social brasileiro. Grande parte desse pessoal não tem registro, não tem nada. A partir 

dessa Lei vai ser possível fazer um trabalho junto aos pescadores e ingressa-los no Sistema de 

Previdência Social Brasileiro. Vão utilizar os benefícios da Previdência Social. Esses será um 

trabalho de educação. A Conselheira Maria Amélia indaga o art. 5º, onde se fala que o 

processamento do Seguro-Desemprego será efetuado pelo DNE. A dúvida da Conselheira e se vai 

ficar em banco separado do Seguro-Desemprego. O Dr. Jeferson esclarece que não. Será no mesmo 

banco em um subbanco, já que são características diferentes. Encerradas as discussões, a minuta foi 

posta em votação, sendo aprovada por unanimidade, com a incorporação das sugestões apresentadas 

pelos Conselheiros. 

 

Item 3 – Discussão e votação de Resolução que altera as Resoluções Nº15/91 e 20/91, sobre a 

sistemática de correção das faixas salariais e das parcelas do Seguro-Desemprego, para fins de 

devolução, respectivamente. 

 

Ao relatar essa matéria, o Conselheiro Jeferson esclarece que se trata de questão meramente formal, 

para adequar o texto da norma a uma sistemática já implantada e em andamento. O Presidente 

Pegado consulta os Senhores Conselheiros sobre a matéria, obtendo sua aprovação por 

unanimidade. 



 

Item 4 – Discussão e votação de Resolução que institui a sistemática de cálculo da Reserva 

Mínima de Liquidez instituída pela Lei Nº 8.352, de 28/12/91 e apresentação do Convênio 

CODEFAT/Banco do Brasil para aplicação de Cr$ 720 bilhões. 

 

O Sr. Presidente coloca a matéria em discuassão. O Conselheiro Fróes convoca o técnico do 

BNDES, Dr. Cícero para fazer algumas observações. O Dr. Cícero coloca no caput do art. 1º são 

duas metodologias e pela Lei deve prevalecer a maior. A sugestão é colocar um acréscimo nessa 

redação “prevalecendo o maior dos dois valores dentre eles apurados”. Ainda com a palavra, o Dr. 

Cícero colocaque na conceituação das variáveis, a variável “A” de arrecadação e o somatório de 

Seguro-Desemprego, Abono Salarial e Desenvolvimento Econômico, precisa citar que essas duas 

variáveis se referem ao exercício financeiro em curso. Aqui não ficou determinado o período “O 

produto de arrecadação das contribuições no exercício financeiro em curso”. Segundo o Dr. Cícero 

seria interessante se repetir a redação da Lei. O Conselheiro Tiago informa ter dúvidas quanto ao 

art. 3º onde se diz “poderão ser aplicados em depósitos especiais”. No seu entender poderão ou não. 

O Dr. Marotta esclarece que de fato, poderá ou não. Trata-se de uma condicional. O Conselheiro 

Jeferson esclarece que o art. 3º na verdade é art. 4º; houve um erro de digitação. Consluídas as 

discussões, o R Presidente coloca a matéria em votação, sendo aprovada, com as sugestões 

apresentadas pelo Dr. Cícero. 

 

Item 6 – Apresentação, pela Secretaria Executiva, do Relatório da Gestão do FAT em 1991, e 

comentários sobre os “Demonstrativos Analíticos da Execução Orçamentária e Financeira do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em 1991”, ambos em avulso. 

 

O Sr. Presidente informa que os Relatórios apresentados são o resultado de um esforço da 

Secretaria Executiva, em atendimento a deliberação anterior do Conselho, na primeira reunião por 

ele presidida. Tais relatórios, no entender do Dr. Pegado, devem ser mostrados para que, de fato, 

necessita saber alguma coisa sobre o gerenciamento do FAT, e o que o FAT produziu no ano de 

1991. As informações devem ser distribuídas para sindicatos, trabalhadores, empregadores e 

organismos do governo. Esse relatório deverá ser produzido em maior número para que se possa 

levar ao conhecimento de causa do movimento sindical, patronal etc o trabalho do CODEFAT em 

1991. O Presidente adianta, de antemão, que foi uma produção boa, que poderá ser melhorada ainda 

mais, entretanto, o conhecimento não poderá ficar restrito ao Conselho. O Dr. Marotta coloca que o 



Relatório apresentado é complementado pelo “Demonstrativo Analítico”, que tem a execução 

orçamentário-financeira de todo o ano, dia a dia, mês a mês. Na maneira de entender do Secretário, 

mais completo que isso é inviável. O Dr. Marotta coloca que se pretende fazer, com base nesse 

documento, é um resumo em algumas folhas para se fazer a distribuição. A Conselheira Maria 

Amélia coloca que no Relatório na página 17, tabela 1, item apoio operacional ao Seguro-

Desemprego, intermediação e reciclagem está colocado como tendo executado como zero. Mas foi 

repassado recursos ao INSS. A Dra. Maria Amélia questiona se não foi solicitado informações 

financeiras ao INSS nesse sentido. O Dr. Jeferson esclarece que, do ponto-de-vista do FAT a 

execução foi zero. Se foi assinado algum convênio, foram utilizados recursos do próprio INSS. O 

Conselheiro Jeferson esclarece que já está sendo concluída no Departamento a elaboração de um 

boletim um pouco mais amplo do que aquele que era produzido pelo INSS, incorporando a 

transferência para o BNDES, o Abono e dando todas as variáveis básicas do seguro. Dentro de um 

mês tal boletim já deve estar na rua. No entender do Conselheiro tal boletim deverá ser o 

instrumento adequado para distribuição aos trabalhadores. Além disso está sendo elaborada uma 

cartilha sobre o Seguro-Desemprego, que só não foi concluída em razão das alterações que serão 

introduzaidas em breve Programa. 

 

Item 7 – Apresentação, pela Secretaria Executiva, de um posicionamento jurídico sobre a 

concessão do Abono Salarial trabalhadores rurais empregados de pessoas físicas. 

 

O Sr. Presidente Pegado coloca o assunto em apreciação, consubstanciado no texto explicativo 

constante da pasta distribuída aos senhores Conselheiros. Não havendo nenhum comentário, dá o 

assunto por aprovado por concenso. 

 

Informes 

 

O Sr. Presidente coloca que, sobre o empréstimo feito ao Banco do Brasil para financiar o setor 

agrícola, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de São Paulo – FETAESP, que 

tem mais de 60% dos trabalhadores rurais do Estado de São Paulo, preocupada com o fato de que o 

dinheiro não chegue ao pequeno produtor com dificuldades, enviou duas cartas, uma ao Presidente 

do Banco do Brasil, Lafaiete Coutinho e outra ao Presidente do CODEFAT, pedindo informações 

sobre os critérios de distribuição desses recursos. Após leitura das duas cartas, o Dr. Pegado coloca 

que ninguém sabe quais critérios que o BB vai utilizar na concessão desses empréstimos. A sugestão 



é que a Secretaria Executiva envie correspondência ao Banco, exigindo que o mesmo responda a 

carta enviada pela FETAESP, já que o Presidente acredita que, de outro modo, o BB não vai dar a 

resposta devida. A seguir o Dr. Pegado lê uma segunda carta onde a FETAESP solicita a concessão 

do Seguro-Desemprego aos trabalhadores agrícolas sazonais, que atuam nas culturas de cana-de-

açúcar, algodão e laranja. O Presidente pede que realizem estudos nesse sentido e que seja dada uma 

resposta. O Sr. Presidente explica que esses trabalhadores não têm contrato de trabalho. São 

assalariados que fazem acordos coletivos para um período de safra, que muitas vezes não atinge os 6 

meses do corte da cana. A Conselheira Maria Amélia entende que a questão é complexa e varia de 

região para região. Propõe um estudo mais detalhado das condições da organização do trabalho e de 

como esses trabalhadores são recrutados para então chegar a alguma proposta. O Dr. Pegado coloca 

que nesse estudo deve ser levantada a questão da contratação dos trabalhadores. Os empregadores 

não assinam carteira etc. O Dr. Marotta coloca que esse assunto tem sido objeto de reflexões 

dentro do DNE e na Secretaria Executiva. Essa questão é preocupante pelo lado social, já que 

milhares de trabalhadores ficam em situação difícil. E de como encontrar solução para resolver esse 

problema. O pleito aqui apresentado contempla 220 mil trabalhadores em São Paulo. Não se pode 

fazer uma resolução que contemple só São Paulo. Tem que se fazer uma resolução que atenda o 

Brasil inteiro.  Para atender os trabalhadores agrícolas sazonais no Brasil é necessário ter uma 

estrutura como a aqui apresentada, funcionando em todo o país, de forma descentralizada, uma vez 

que o Governo federal não terá condições de fazer isso sozinho. O Conselheiro Tiago faz algumas 

solicitações sobre as verbas do FAT. Uma é o parecer jurídico sobre a questão de se poder ou não 

processar o Banco do Brasil em caso de não pagamento do empréstimo, e que esse parecer seja 

enviado aos Conselheiros antes da próxima reunião. Outra é a questão do pacote agrícola de 

novembr, o qual isentou os bancos do pagamento do PUIS/PASEP por certo período para subsidiar 

tal pacote agrícola. O Conselheiro coloca que a principio, a entidade que representa não é contra, 

mas a sociedade tem direito de saber quanto custou isso. O Conselheiro questiona ainda a respeito 

das verbas que o FAT deixou de arrecadar com o atraso de repasse de recursos ao Tesouro. Pede 

ainda que as Leis que tramitam no Congresso e dizem respeito ao FAT fossem enviadas aos 

Conselheiros. O Secretário Executivo coloca que foi concluído hoje um estudo sobre o problema 

dos recursos não repassados ao FAT. Será feita uma avaliação de tal estudo e levado a apreciação do 

Conselho em próxima oportunidade. O Conselheiro Jeferson esclarece que hoje não se tem 

condições de saber qual o montante que deixou de ser arrecadado com o subsidio do pacote agrícola. 

Coloca ainda que esta sendo iniciado um trabalho de levantamento e avaliação das receitas do FAT. 

A partir daí será possível mensurar essa questão. Entretanto o Dr. Jeferson esclarece que essa 



parcela deverá ser pequena, já que incide apenas sobre o rendimento dos empréstimos agrícolas. 

Não havenda nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrada a 

reunião Brasília, 11 de março de 1992. 
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