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Boletim Jurídico

O contrato de trabalho fica suspenso no período de reconsideração do auxílio doença

Está à disposição dos associados da CBIC, no site da enti-
dade, na área Comissão de Política de Relações Trabalhistas 
(CPRT/CBIC), apresentação do Estudo de Viabilidade para 
Inserção Segura de Pessoas com Deficiência na Construção 
Civil (PCD) na Construção Civil, de autoria do Sinduscon-SP e 
do Seconci-SP. “A inclusão segura de portadores de deficiência 
na construção civil” foi um dos temas abordados no último dia 10 
de abril, durante reunião da CPRT/CBIC. O trabalho, elaborado 
por médicos e engenheiros, procurou avaliar com fundamento 
técnico as atividades da construção que podem ser realizadas 

por pessoas com determinados tipos de deficiência. A meta do 
estudo foi conhecer quais os postos de trabalho e os tipos de 
serviço e de obras que podem absorver pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida para que as construtoras possam aten-
der integralmente à Lei nº 8.213/91 (Lei de Cotas). O objetivo é 
auxiliar as empresas do setor na contratação de deficientes, para 
dar cumprimento às cotas exigidas, já que há uma escassez de 
deficientes para contratação pelas empresas. Constatou-se que 
o setor tem as vagas, mas não há procura. Fonte CBIC Hoje de 
17.04.2012.

A secretária de Inspeção do Trabalho, Vera Albuquerque, parti-
cipou nesta segunda-feira (23), de audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Fede-
ral, para debater e refletir sobre o Dia Internacional em Memória 
às Vítimas de Acidentes de Trabalho, comemorado no dia 28 de 
abril.  A secretária destacou a importância de realizar ações inte-
gradas para combater e prevenir acidentes de trabalho. “Somente 
com ações integradas de toda a sociedade na prevenção de aci-
dentes de trabalho conseguiremos baixar ainda mais a taxa de 
acidentes de trabalho no país. É muito importante a conscientiza-
ção de empresários e trabalhadores”, afirmou Vera Albuquerque, 

que representou o ministro interino do Trabalho e Emprego, Paulo 
Roberto dos Santos Pinto. A secretária destacou um termo de coo-
peração entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o 
Ministério do Trabalho e Emprego para análise de acidentes de 
trabalho. (...). O coordenador Nacional da Frente Sindical dos Tra-
balhadores, José Augusto da Silva Filho, disse que o tema serve 
de reflexão. “Muito ainda deve ser feito pelas empresas, trabalha-
dores e governo para reduzir os índices de acidentes no país. É 
através de adoção de políticas efetivas de combate aos aciden-
tes de trabalho que iremos criar ambientes laborais mais seguros. 
Fonte: Assessoria de Comunicação do M.T.E.
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 Estudo de Viabilidade para Inserção Segura de Pessoas com  
Deficiência no setor está disponível no site da CBIC

Senado promove audiência pública para discutir acidentes de trabalho

Em acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região, a desembargadora Rosa Maria Zuccaro entendeu que os 
contratos de trabalho devem ser considerados suspensos durante 
o período em que o trabalhador solicita a reconsideração de seu 
pedido de prorrogação de auxílio-doença previdenciário. Ao traba-
lhador que se encontra afastado pela Previdência recebendo auxí-
lio-doença, pode-lhe ser negado o pedido de prorrogação do bene-
fício, a partir do que ele poderá, então, solicitar reconsideração. 
Durante esse período, o afastamento do trabalhador continua pen-
dente de análise pelo órgão previdenciário e, portanto, seu contrato 

de trabalho ainda deve ser considerado suspenso. Em casos como 
esse, e nas palavras da magistrada, “nessa toada, irrelevante o fato 
da empresa saber ou não da alta médica, vez que não poderá ser 
o trabalhador dispensado, tampouco há obrigatoriedade de paga-
mento do referido período.” Não há que se falar, portanto, em neces-
sidade de convocação do trabalhador pela empresa enquanto não 
estiver decidido o futuro deste pela Previdência Social, não estando 
o empregador, de fato, obrigado a arcar com a remuneração do 
respectivo período. (Proc. RO 00436200926102000). Fonte: Tribu-
nal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Seguro Desemprego: Governo muda regra e trabalhadores  
terão que fazer curso de qualificação profissional.

Com o objetivo de incentivar a formação de mão de obra qua-
lificada no país e atacar o problema do desemprego reincidente, 
o governo decidiu condicionar o recebimento do seguro-desem-
prego à matrícula em cursos de formação, sempre que o traba-
lhador requisitar o benefício pela terceira vez em um período de 
dez anos. O curso deverá ser de formação inicial e continuada 
ou de qualificação profissional, habilitado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), com carga horária mínima de 160 horas. A frequ-
ência, além da matrícula, também será cobrada. Pelo programa, 
o MEC deverá garantir a recolocação desses trabalhadores 
que passaram pelo curso de formação, por meio do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
As informações sobre as características dos trabalhadores bene-
ficiados deverão ser encaminhadas periodicamente pelo MEC 
ao Ministério do Trabalho, para subsidiar as atividades de for-
mação destinadas a esse público. Se o trabalhador recusar o 
curso ou infringir algumas das regras previstas pelo governo, o 
seguro-desemprego poderá ser cancelado. Hoje, têm direito ao 
seguro os trabalhadores desempregados que tiverem sido demi-
tidos sem justa causa. O valor do benefício varia de R$ 622 a R$ 
1.163,76, de acordo com a média salarial dos últimos salários 
anteriores à demissão. Fonte CBIC Hoje de 17.04.2012.

Prazo de recolhimento da Contribuição Confederativa Patronal 2012 termina na 2ª feira

Encerra-se no dia 30 deste mês (próxima 2ª feira) o prazo 
de recolhimento da Contribuição Confederativa Patronal 2012. A 
Contribuição é prevista no inciso IV do artigo 8º da Constituição 
Federal e teve o seu valor fixado em Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada na sede do Sinduscon-GO, em 08 de dezembro 
de 2011, às 17h39, em segunda convocação, conforme Edital 
publicado no jornal Diário da Manhã, veiculado no dia 02/12/2011 
no seu caderno Mercado Fácil, página 08. 

Essa Assembleia aprovou para 2012 a manutenção dos mes-
mos valores praticados no exercício de 2011, ou seja, a contri-
buição básica de 1/30 (um trinta avos) da folha de pagamento de 
janeiro de 2012 ou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a 
contribuição mínima. Mais informações, na Assessoria Financeira: 
(62) 3095-5164/3095-5182; felipe@sinduscongoias.com.br; ou 
andre@sinduscongoias.com.br; e no portal: www.sinduscon-
goias.com.br.


