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TRABALHO E RENDA 

Modificações no FAT Integrar 

A Resolução do Codefat no 452, de 1o de setembro de 2005, alterou a Resolução no 371, 
de 26 de novembro de 2003, que criou o programa. Fizeram-se algumas modificações 
nos procedimentos de apresentação dos projetos especiais por parte do Banco do Brasil 
ao Codefat. A Resolução no 454 do Codefat, promulgada na mesma data, fez a mesma 
coisa, mas em relação à apresentação de projetos especiais por parte do Banco da 
Amazônia. Mais tarde, a Resolução no 462, de 3 de novembro de 2005, revogou essas 
modificações, mas alterou o teto de financiamento do programa. 

Regulamentação do ProJovem 

O Decreto no 5.557, de 5 de outubro de 2005, regulamentou a Lei no 11.129, de 30 
de junho de 2005, que criou o ProJovem (já descrita no Anexo de Legislação da edi-
ção anterior deste boletim). O decreto trata da estrutura da gestão e da execução do 
programa, devendo-se destacar a criação do Comitê Gestor Nacional do ProJovem, 
órgão colegiado de caráter deliberativo, que será composto pelos Secretários-
Executivos da Secretaria Geral da Presidência da República (que o coordenará), do 
Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelo titular da Secretaria Nacional de 
Juventude e pelo Coordenador Nacional do ProJovem. Também são dados alguns 
detalhes do funcionamento desse comitê. 

O Decreto no 5.557 também trata do funcionamento do ProJovem, determi-
nando que o programa será implantado gradativamente a partir das capitais estaduais 
e do Distrito Federal e dando detalhes sobre a execução do programa. O decreto 
também regulamenta a concessão do auxílio financeiro ao jovem que participa dos 
cursos oferecidos pelo programa. Por fim, pode-se destacar o fato de que o controle e 
a participação social no ProJovem deverão ser realizados em âmbito local, por conse-
lho formalmente instituído por entes federados, com a participação de representantes 
da sociedade civil, e que terá a função de acompanhar e subsidiar a fiscalização do 
programa, acompanhar a oferta dos serviços necessários a sua operacionalização, e es-
timular a participação comunitária no controle da execução do programa. 

Mudanças no FAT Giro Rural 

A Resolução do Codefat no 457, de 3 de novembro de 2005, modificou a Resolução 
no 444, de 20 de julho de 2005, que criou o FAT Giro Rural. A nova resolução fez 
algumas alterações nas normas de remuneração ao FAT dos depósitos especiais feitos 
nas instituições financeiras oficiais responsáveis pela implementação do programa. Mais 
tarde, a Resolução no 470, de 27 de dezembro de 2005, modificou algumas linhas de 
financiamento do programa. 
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Mudanças no Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda  
(Funproger) 

A Resolução do Codefat no 458, de 3 de novembro de 2005, modificou a Resolução 
no 409, de 28 de outubro de 2004, que normatiza o Funproger. A mudança consistiu 
na extensão do uso do Funproger aos beneficiários do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). A Resolução no 458 também mudou 
o art. 6o da Resolução do Codefat no 339, de 10 de julho de 2003, determinando 
que a garantia pelo Funproger na linha de crédito especial Proger – Jovem Empreendedor 
poderá ser de até 100% do valor da operação na modalidade auto-emprego e de até 
50% do valor da operação nas demais modalidades. 

Nova regulamentação para a contratação de aprendizes 

O decreto no 5.598, de 1o de dezembro de 2005, revogou o Decreto no 31.546, de 6 
de outubro de 1952, e passou a ser a nova norma regulamentadora da contratação de 
aprendizes no Brasil.  

Prorrogação no período de recebimento do seguro-desemprego 
aos trabalhadores dispensados no setor da indústria de calçados 

A Resolução do Codefat no 463, de 1o de dezembro de 2005, prorrogou por até 
mais dois meses a concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores dispensados 
por empregadores no setor da indústria de calçados. Terão direito a esse benefício os 
segurados que tenham as últimas parcelas do seguro vincendas no período compreendido 
entre 1o de dezembro de 2005 e 31 de janeiro de 2006. A Resolução no 465, de 22 de 
dezembro de 2005, estendeu esse direito aos beneficiários do seguro-desemprego, 
cuja dispensa tenha ocorrido no ano de 2005, a partir de 1o de fevereiro de 2005, 
não abrangidos pela Resolução no 463. 

Instituição, no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, 
do Plano Plurianual Nacional e Estadual e também do Convênio Único 

A Resolução do Codefat no 466, de 21 de dezembro de 2005, fez duas mudanças 
importantes no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR). A pri-
meira foi a instituição do Plano Plurianual Nacional e Estadual do Sistema Público 
de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR), visando à integração das funções e ações 
do sistema no território. A resolução procura, entre outras coisas, levar em conta a 
discussão feita no 2o Congresso do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 
que previa integrar as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda nos 
Centros Públicos Integrados de Emprego, Trabalho e Renda, ampliando a ação do Sine.  

Por ações do SPETR, entendem-se as ações de habilitação ao seguro-desemprego, 
intermediação de mão-de-obra, qualificação social e profissional, orientação profissional, 
certificação profissional, pesquisa e informações do trabalho e outras funções e ações 
definidas pelo Codefat que visem à inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e 
fomento a atividades autônomas e empreendedoras.  

O Plano Estadual Anual de Ação deve conter a distribuição regional dasações, 
postos de atendimento e a aplicação de recursos do SPETR na Unidade da Federação, 
em conformidade com as especificidades dos mercados de trabalho locais. A elaboração 
do Plano Estadual Anual de Ação será de responsabilidade da instituição estadual 
pertencente ao SPETR e será submetido à apreciação e deliberação da Comissão Estadual 
de Emprego (CEE), ficando vedada sua aprovação por decisão ad referendum da comissão.  
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Além disso, o Plano Estadual Anual de Ação deverá contemplar também as ações 
das capitais e municípios com mais de 300 mil habitantes. Nesses casos, após a deli-
beração da Comissão Municipal de Emprego (CME), deverão ser realizadas sessões 
conjuntas da CEE e CME, com a participação de um membro de cada bancada das 
comissões municipais.  

A segunda determinação importante da Resolução no 466 foi que o Ministério 
do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, 
celebrará, a partir de agora, convênios únicos (que abrangem as ações continuadas do 
SPETR) e específicos (que abrangem as ações específicas do Sistema), em conformi-
dade com as normas estabelecidas pelo Codefat.  

O convênio único poderá ser celebrado com estados, Distrito Federal, capitais e 
municípios com mais de 300 mil habitantes. Além disso, a definição dos recursos do 
FAT para o SPETR levará em conta a preservação do volume global de recursos his-
toricamente destinados às suas ações. Ademais, a distribuição dos recursos por esta-
dos, capitais, municípios acima de 300 mil habitantes e Distrito Federal obedecerá 
critérios de necessidades do mundo do trabalho, com base, inclusive, na participação 
das respectivas populações economicamente ativas.  

Já o convênio específico poderá ser celebrado pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go para o atendimento a demandas limitadas temporalmente, exclusivas de determinada 
região, setor ou público prioritário, com estados, Distrito Federal, capitais, e/ou municí-
pios com mais de 300 mil habitantes, e com organizações governamentais, não governa-
mentais e organizações sindicais. Por sua vez, os estados, Distrito Federal, capitais e 
municípios com mais de 300 mil habitantes também poderão celebrar convênio específico 
com organizações governamentais, organizações não governamentais e organizações 
sindicais, a partir de normas estabelecidas pelo Codefat e complementadas pelos 
conselhos estaduais e municipais de emprego.  

Mais tarde, a Resolução no 475, de 13 de fevereiro de 2006, determinou algumas 
alterações temporárias, que visam facilitar a transição para o novo sistema. As Resoluções 
nos 478, 480 e 481 tomaram outras medidas na mesma linha, sendo que a primeira 
ainda detalhou e corrigiu alguns aspectos da regulamentação do Plano Plurianual e do 
Convênio Único. 

Modificações no Programa do Seguro-Desemprego 

A Resolução do Codefat no 467, de 21 de dezembro de 2005, substituiu a Resolu-
ção no 392, de 8 de junho de 2004, como a nova norma regulamentadora do segu-
ro-desemprego. Mas apenas alguns detalhes do programa foram modificados, 
como: i) o acréscimo do CPF entre os documentos necessários para o requerimen-
to do benefício; ii) o fato de não se poder fazer recurso tratando de reembolso do 
seguro; iii) o entendimento de “salário compatível” com o emprego que o benefi-
ciário tinha é alterado. Antes, ele tinha como base o piso salarial da categoria, a 
média do mercado baseado nos dados do Caged e o salário pretendido no ato do 
cadastramento. Agora, será calculado com base no valor do último salário recebi-
do; iv) mudança nos procedimentos de cancelamento do benefício; e v) o prazo 
para o segurado solicitar o reembolso de parcelas restituídas indevidamente será de 
dois anos, contados a partir da data da efetiva restituição indevida. 
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Modificações no Programa do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal 

A Resolução do Codefat no 468, de 21 de dezembro de 2005, substituiu a Resolução 
no 394, de 8 de junho de 1994, como a norma regulamentadora do seguro-desemprego 
destinado aos pescadores artesanais. Dentre as modificações feitas pela Resolução 
no 468 podem-se destacar: i) pequenas mudanças nas condições de habilitação para o 
seguro; ii) determinação de que o prazo do requerimento do benefício será do 30o dia 
antes do início do defeso (antes era exatamente no início) até o seu final, não podendo 
ultrapassar 180 dias; iii) O CPF e a declaração pessoal de que não dispõe de outra fonte 
de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira passaram a ser documentos que 
devem também ser apresentados no ato do requerimento; iv) no lugar de apresentar, no 
ato do requerimento, comprovantes de contribuição previdenciária, há a opção de apre-
sentar, pelo menos, dois comprovantes de venda de pescado ou apresentar comprovante 
de duas contribuições previdenciárias; v) para habilitação ao benefício deverá ser previ-
amente realizada consulta em bases de dados do Sistema Seguro-Desemprego; vi) o 
prazo para o segurado solicitar o reembolso de parcelas restituídas indevidamente – e 
também para interpor recurso contra o cancelamento do recebimento do seguro – será 
de dois anos, contados a partir da data da efetiva restituição indevida; vi) Maior especi-
ficação das hipóteses de cancelamento do seguro. 

Modificações no Simples 

A Medida Provisória no 275, de 29 de dezembro de 2005, fez várias modificações na 
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que criou o Simples. Dentre as várias modi-
ficações, houve uma extensão da isenção do PIS-Pasep para mais alguns de empresas 
que já são beneficiárias do Simples.  

Alterações nos regulamentos do Sistema Nacional de Aprendizagem  
Comercial (Senac) e do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi) 

O Decreto no 5.728, de 16 de março de 2006, fez alterações no Decreto no 61.843, 
de 5 de dezembro de 1967, que regulamenta o funcionamento do Senac. Ao mesmo 
tempo, o Decreto no 5.725, também de 16 de março de 2006, fez alterações no De-
creto no 61.836, de 5 de dezembro de 1967, que regulamenta o funcionamento do 
Sesi. As alterações feitas no funcionamento do Sesi e no Senac afetaram basicamente 
a composição e, em menor grau, o funcionamento dos Conselhos Nacional, Esta-
dual e Fiscal das duas entidades.  

Reajuste do valor do salário mínimo 

A Medida Provisória no 288, de 30 de março de 2006, reajustou o valor do salário míni-
mo para R$ 350,00, sendo que esse valor entrará em vigor a partir de 1o de abril de 2006. 

Reajuste do valor do seguro-desemprego 

A Resolução no 479 do Codefat, de 31 de março de 2006, estipulou o índice de reajuste 
das faixas salariais pelas quais é calculado o benefício do seguro-desemprego a partir de 1o 
de maio em 16,6667%. 
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DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Decreto de 10 de Outubro de 2005  

Dispõe sobre a 1a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências. 

Lei Complementar no 119, de 19 de outubro de 2005  

Acrescenta inciso ao art. 3o da Lei Complementar nº 79, de 07.01.1994, que “cria o 
Fundo Penitenciário Nacional  (Funpen) e dá outras providências”, para incluir a 
manutenção das casas de abrigo. 

Decreto no 5.584, de 18 de Novembro de 2005 

Dispõe sobre o recolhimento ao Arquivo Nacional dos documentos arquivísticos públi-
cos produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN), 
Comissão Geral de Investigações (CGI) e Serviço Nacional de Informações (SNI), que 
estejam sob a custódia da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 

Decreto no 5.611, de 12 de Dezembro de 2005 

Autoriza a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República a 
dar cumprimento às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos, e dá outras providências. 

Decreto no 5.619, de 14 de Dezembro de 2005 

Autoriza a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República a con-
cluir Acordo de Composição Amistosa com vistas ao encerramento dos casos no 12.426 
e no 12.427 em trâmite perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Decreto no 5.620, de 15 de Dezembro de 2005 

Concede indulto condicional, comutação e dá outras providências. 

Lei no 11.232, de 22 de Dezembro de 2005 

Altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil –, para es-
tabelecer a fase de cumprimento das sentenças no processo de conhecimento e revogar 
dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, e dá outras providências. 

Decreto no 5.634, de 22 de Dezembro de 2005 

Dá nova redação ao art. 3o do Decreto no 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dis-
põe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pira-
taria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. 
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Decreto no 5.639, de 26 de Dezembro de 2005 

Promulga a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada em Barbados, 
em 3 de junho de 2002. 

Decreto no 5.640, de 26 de Dezembro de 2005 

Promulga a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terro-
rismo, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 
1999 e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001. 

Decreto no 5.645, de 28 de Dezembro de 2005 

Dá nova redação ao art. 53 do Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, os pro-
cedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas 
previstos no art. 19 da Lei no 10.098, de 2000, serão regulamentados, em norma 
complementar, pelo Ministério das Comunicações e não mais pela Anatel. Esse plano 
de medidas técnicas têm o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 
subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

Lei no 11.261, de 30 de 12 dezembro de 2005 

Declara Patrona do Feminismo Nacional a escritora Rose Marie Muraro. 

Decreto de 10 de Janeiro de 2006 

Convoca a 1a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Decreto no 5.687, de 31 de Janeiro de 2006 

Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assem-
bléia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 
de dezembro de 2003. 


