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Boletim Jurídico

Lei obriga empresas a comprovar recolhimentos à Previdência

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) instituiu 
novos modelos do Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho (TRCT). A mudança foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), de 09 de julho de 2012, 
por intermédio da Portaria 1.057/2012, que altera e 
complementa a Portaria 1.621/2010. O objetivo dos 
Novos TRCT é facilitar o entendimento e preenchimento 
das informações a serem prestadas pelo empregador. 
Além disso, a Portaria estabelece a criação de dois novos 
formulários: a) Termo de Homologação de Rescisão do 
Contrato de Trabalho - THRCT, para contratos superiores 
a um ano; b) Termo de Quitação de Rescisão do 
Contrato de Trabalho - TQRCT, para contratos inferiores 

a um ano. O principal objetivo dos novos formulários é 
a melhoria na prestação de informações aos diversos 
órgãos interessados. Assim, para a realização do 
saque do FGTS na Caixa Econômica Federal, não será 
mais necessária a apresentação do TRCT, bastando a 
apresentação dos Termos de Homologação ou Quitação 
com o campo “Informações à Caixa” preenchido com o 
dado relativo à chave gerada quando da movimentação 
do trabalhador, o que resulta em maior agilidade de 
atendimento nas agências da Caixa. Fique atento, pois 
os Novos TRCT e os Termos de Quitação e Homologação 
passam a ser obrigatórios a partir de 01/11/2012 e não 
serão mais aceitos os modelos antigos.

A partir de 10/09/2012 a fiscalização do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) observará novas 
normas. A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
divulgou novas normas relativas à fiscalização para 
a verificação de regularidade dos recolhimentos do 

FGTS, das Contribuições Sociais (CS), instituídas pela 
Lei Complementar nº 110/2001, e da formalização do 
vínculo de emprego, as quais entrarão em vigor a partir 
de 10/09/2012. (Instrução Normativa SIT nº 99/2012 - 
DOU de 24/08/2012).
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Novos modelos do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT

Novas regras para a fiscalização do FGTS

A partir de agora as empresas estão obrigadas a infor-
mar mensalmente a seus empregados o valor da contri-
buição previdenciária feita em seu benefício ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). É o que determina a 
Lei nº 12.692, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
no dia 25 de julho. O novo texto legal, que altera a lei 
que dispõe sobre a organização e custeio da Previdência 
Social (Lei 8.212, de 1991), estabelece que documento 
especial, a ser regulamentado, será utilizado pelos 
empregadores para informar os valores recolhidos ao 
INSS sobre o total da remuneração do trabalhador. Com 

o objetivo de ampliar os meios de controle e fiscalização, 
a lei estabelece ainda que o INSS será obrigado a enviar 
às empresas e aos segurados extrato relativo ao reco-
lhimento de suas contribuições sempre que solicitado. 
Atualmente, é possível retirar extratos das contribuições 
em qualquer agência da Previdência ou por meio do Por-
tal da Previdência, nesse caso desde que o trabalhador 
tenha senha fornecida previamente nas agências. Para 
correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, os extratos podem ser obtidos nos caixas ele-
trônicos e na internet. (Fonte: CBIC Hoje, edição 5.527)

Planalto quer votar o novo Código Florestal

Com a perspectiva de retomada das discussões no 
Congresso sobre a Medida Provisória que preenche 
lacunas do Código Florestal, a ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, afirmou ontem que o governo trabalha 
pela aprovação da MP para colocar as novas leis 
ambientais em prática e poder “avançar”. (...) Em julho, 
quando deputados e senadores avaliavam parecer da 
MP na comissão mista onde tramita, ruralistas adotaram 
manobras regimentais para atrasar a votação. O texto 
principal chegou a ser aprovado, mas mais de 300 
emendas, que podem alterá-lo, voltam a ser debatidas na 
próxima semana, quando a comissão retoma os trabalhos. 

O Código Florestal foi aprovado pelo Congresso em abril 
deste ano, mas teve 12 pontos vetados pela presidente 
Dilma Rousseff. Para regulamentar as lacunas abertas 
pelo veto e acrescentar outras regras, Dilma editou a 
medida, que depois de aprovada pela comissão, ainda 
precisa do aval dos plenários da Câmara e do Senado 
para seguir à sanção presidencial. A MP deve passar 
pelas duas Casas até 8 de outubro ou perde a eficácia. 
A MP trata de percentuais do terreno que têm de ser 
preservados ou recuperados para que a propriedade 
seja regularizada. (Fonte: CBIC Clipping, edição 373 de 
03/08/2012)


