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Boletim Jurídico

Novo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho será obrigatório em 15 dias

O Ministério da Fazenda iniciou uma negociação com 
representantes da iniciativa privada sobre algumas das 
normas do programa criado pelo governo federal, em outu-
bro do ano passado, para estimular a qualificação profis-
sional no país, e que são criticadas pelos empresários. De 
acordo com a Lei 12.513, que institui o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), inves-
timentos feitos pelas empresas em bolsas de estudos para 
ensino superior, pós-graduação e cursos de capacitação, 
como de idiomas e informática, passaram a ser considera-
dos salários do trabalhador, sujeitos à contribuição previ-
denciária, de acordo com a interpretação de empresários. 
Apenas bolsas de estudos voltadas à educação básica e 
profissional tecnológica teriam ficado livres da contribuição 
previdenciária.

O governo criou também um teto de isenção, por traba-
lhador, para o valor da bolsa. As empresas querem derrubar 
essas restrições e levaram a reclamação ao Ministério da 
Fazenda (...). As empresas precisam investir para suprir a 
falta de profissionais qualificados no mercado. A medida do 
governo é um sinal contrário, disse o gerente-executivo de 
relações do trabalho da CNI, Emerson Casali. Além disso, 
segundo ele, a mudança do artigo que trata do que não inte-
gra o salário de contribuição previdenciária traz ainda inse-
gurança jurídica. O país necessita de medidas no sentido 
de aumentar a qualificação da mão de obra. Essa mudança 
é um desestímulo para empresas e prejudica o trabalhador, 
afirmou Casali. Leia a íntegra no link: http://www.valor.com.
br/brasil/2867322/fazenda-negocia-com-setor-pr. (Fonte: 
Publicado em 16/10/2012 no Valor Econômico. Por Edna 
Simão)
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Fazenda negocia com setor privado corte de isenções para bolsas de estudo

O prazo para as empresas se adaptarem ao novo 
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) 
acaba no dia 31 deste mês. A partir de 1º de novembro, a 
adesão ao novo modelo do documento será obrigatória, 
conforme determina a Portaria nº 1.057, de julho de 2012. 
(...). Considerando que a partir de 1º de novembro a Caixa 
não aceitará mais os modelos antigos do TRCT para o 
pagamento do Seguro-Desemprego e a liberação do 
FGTS, o secretário de Relações do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), Messias Melo, alerta os 
representantes sindicais dos trabalhadores, responsáveis 
por boa parte das homologações dos contratos de 
trabalho, para a necessidade de se atentarem sobre a 
obrigatoriedade da mudança.

Ele lembra que, ao adotarem o novo documento, as 
empresas evitarão contratempos aos trabalhadores. 
Impresso em duas vias, sendo uma para o empregador e 
outra para o empregado, o novo termo vem acompanhado 
do respectivo Termo de Homologação ou de Quitação 
(conforme a situação – contratos com menos ou com mais 

de um ano de serviço), que serão impressos em quatro 
vias (uma para o empregador e três para o empregado) 
destinadas ao saque do FGTS e à solicitação do Seguro-
Desemprego. Além de prorrogação da validade do modelo 
atual, até 31 de outubro, a Portaria nº 1.057 criou dois 
novos formulários: o Termo de Quitação e o Termo de 
Homologação. O Termo de Quitação deverá ser utilizado 
em conjunto com o TRCT nas rescisões de contratos de 
trabalho com menos de um ano de serviço. Já o Termo de 
Homologação será utilizado para as rescisões de contrato 
com mais de um ano de serviço – casos em que é obrigatória 
a assistência e homologação pelo sindicato profissional 
representativo da categoria ou pelo MTE. (Fonte: Últimas 
notícias portal www.mte.gov.br de 16/10/2012)

Auditores fiscais do trabalho inspecionam empresas sobre a NR-35

A NR-35 (Norma Regulamentadora), que trata do tra-
balho em altura e define os requisitos e medidas de prote-
ção para os trabalhadores que atuam nessas condições, 
entrou em vigor no último dia 27 de setembro. A NR-35, 
publicada em março deste ano pela Secretaria de Inspe-
ção do Trabalho teve um prazo de seis meses para que 
as empresas pudessem se adaptar às suas exigências. 
Com o fim do prazo previsto para adaptação, os audito-
res fiscais do trabalho farão inspeção em estabelecimen-

tos verificando o cumprimento do disposto na norma. De 
acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o des-
cumprimento da NR-35 pode gerar punição as empresas, 
como autos de infração e nas situações de risco grave 
e iminente de acidentes pode haver interdição. A multa 
por não cumprir normas de segurança e saúde no traba-
lho varia em razão da gravidade da infração e do porte 
da empresa, podendo ir de R$ 402,23 a R$ 6.078,09 por 
infração. (Fonte CBIC Hoje, edição 5.574 de 04/10/2012)


