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Boletim Jurídico

Publicados os procedimentos de fiscalização das normas para  
inclusão de pessoas com deficiência

O Plenário do Senado aprovou, dia 7, o PLS-C 
198/2007, do ex-senador Renato Casagrande (PSB/ES), 
que extingue a cobrança do adicional de 10% do FGTS, 
criada pela Lei Complementar 110/2011. A questão era 
uma antiga demanda da CBIC. O projeto originalmente 
previa a extinção do adicional em 31 de dezembro de 
2010. Durante sua passagem pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, o prazo foi estendido para 31 de julho de 
2012. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, 
senador Romero Jucá (PMDB/RR), apresentou emenda 
para prever que a contribuição deixe de ser cobrada 
apenas a partir de 1º de junho de 2013. Na ocasião, 
Jucá negociou não apenas a ampliação do prazo, mas 
também requerimento de urgência para o projeto. O 
Plenário do Senado aprovou por unanimidade (62 
votos) o projeto de lei complementar que exige quórum 
qualificado de 41 votos favoráveis para ser aprovado. A 
emenda de Jucá também foi aprovada por unanimidade, 
contando com 63 votos. O PLS-C 198/2007 segue agora 
para a Câmara dos Deputados. A Lei Complementar 
110/2001 criou duas contribuições adicionais a serem 
pagas pelos empregadores: 10% sobre o saldo do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em casos de 
dispensa sem justa causa e 0,5% sobre a remuneração 
devida, no mês anterior, a cada trabalhador. A finalidade 
dessas contribuições foi prover recursos ao FGTS para 
realização dos créditos complementares decorrentes 
de decisão do STF que reconheceu o direito dos 

trabalhadores a complemento da atualização monetária 
no saldo das contas vinculadas, referente ao período 
de dezembro de 1988 a fevereiro de 1989 (Plano 
Verão) e ao mês de abril de 1990 (Plano Collor I). Essa 
recomposição já foi realizada e desde 2008 o patrimônio 
líquido do FGTS já voltou a ser positivo. A vigência da 
contribuição de 0,5% se encerrou no final de 2006, mas 
o legislador foi omisso quanto à extinção da cobrança 
do adicional de 10% sobre o saldo do FGTS nos casos 
de dispensa imotivada. O PLS-C 198/2007 corrige esse 
problema, prevendo o fim do adicional. Fonte: CBIC 
Hoje de 08/08/2012 Edição 5532.
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CBIC comemora aprovação, no Senado, da extinção de adicional de 10% do FGTS

Foi publicada no dia 16, no Diário Oficial da União 
(DOU), a Instrução Normativa nº 98, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho, dispondo sobre procedimentos 
de fiscalização do cumprimento, por parte dos empre-
gadores, das normas destinadas à inclusão no traba-
lho das pessoas com deficiência e beneficiários da 
Previdência Social reabilitados. De acordo com a Ins-
trução, o Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) deve verifi-
car se a empresa com cem ou mais empregados pre-
enche o percentual de dois a cinco por cento de seus 
cargos com pessoas com deficiência ou com benefici-

ários reabilitados da Previdência Social. Constatados 
motivos relevantes que impossibilitam ou dificultam o 
cumprimento da reserva legal de cargos para pessoas 
com deficiência ou reabilitadas, poderá ser instaurado 
o procedimento especial para ação fiscal, que poderá 
resultar na lavratura de termo de compromisso, no 
qual serão estipuladas as obrigações assumidas pelas 
empresas ou setores econômicos compromissados e 
os prazos para seu cumprimento. Para acessar a ínte-
gra da IN, clique aqui. Fonte: CBIC Hoje de 16/08/2012 
Edição 5537.

CBIC debate terceirização dia 4 de setembro em Brasília

Terceirização será um dos temas de destaque da próxima reunião da 
Comissão de Política e Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC, que se reunirá 
no dia 4 de setembro, das 10h30 às 16h, em Brasília. Na pauta também 
constam assuntos como: propostas da CBIC para melhorais e modernização 
das relações de trabalho; acordo coletivo com propósito específico; 
Conferência Nacional sobre Trabalho Decente; Qualificação profissional e 
agenda legislativa. Fonte: CBIC Hoje de 16/08/2012 Edição 5537

http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Instrucao_Normativa_n_98_15_agosto_2012.pdf

