
Além deste boletim eletrônico quinzenal, acompanhe as notícias da área jurídica relacionadas à indústria da construção divulgadas 
pelo Sinduscon-GO, por meio da revista Construir Mais (mensal), coluna quinzenal (jornal O Popular) e no portal da entidade 
(www.sinduscongoias.com.br).  Sinduscon-GO: Rua João de Abreu, n° 427, Setor Oeste, Goiânia-GO. Presidente: Eng. Justo Oliveira 
d’Abreu Cordeiro - Diretores de Assuntos Jurídicos: Ricardo José Roriz Pontes (titular) e Patrícia Garrote Carvalho (adjunta) - 
Elaboração: Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação Social, telefone (62) 3095-5155.
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Boletim Jurídico

Receita Federal prorroga data para entrega da relação do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas respectivas autarquias e fundações públicas 
estão autorizados legalmente a levarem a protesto 
as certidões de dívida ativa. Isto é o que dispôs a Lei 
12.767, de 27 de dezembro de 2012 (DOU de 28 de 
dezembro), que alterou a Lei de Protesto de Títulos 
(Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997). O dispositivo 
contraria decisões reiteradas do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que entende ser desnecessário o protesto 

da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que a 
dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa 
de certeza e liquidez. Na prática, essa é uma forma 
de coagir o contribuinte a pagar as dívidas inscritas 
sem que haja o ajuizamento de ação de execução ou 
de ação visando a desconstituição do título. Assim, 
o contribuinte que sofrer protesto pode ingressar na 
Justiça para questionar o título, sustá-lo e questionar 
a medida. (Fonte: Construmail 1.876, Sinduscon-SP)

A utilização do novo Termo de 
Rescisão de Contrato de Trabalho 
(TRCT) é obrigatória desde o dia 
1º de fevereiro. Desde essa data, 
a Caixa Econômica Federal exige 
a apresentação do modelo atuali-
zado para o pagamento do Seguro-
-Desemprego e do FGTS. O prazo 
foi estabelecido pela Portaria 1.815, 
de 1º de novembro de 2012. Impresso em duas vias, 
uma para o empregador e outra para o empregado, o 
novo TRCT vem acompanhado do Termo de Homolo-
gação (TH), para os contratos com mais de um ano de 
duração que necessitam de assistência do sindicato 

laboral ou do MTE, e o Termo de 
Quitação (TQ), para contratos com 
menos de um ano de duração e 
que não exigem a assistência sin-
dical. Os Termos de Homologação 
e o Termo de Quitação são impres-
sos em quatro vias, uma para o 
empregador e três para o empre-
gado, sendo que duas delas são 

utilizadas pelo trabalhador para sacar o FGTS e soli-
citar o recebimento do Seguro-Desemprego. Confira 
as principais mudanças no site http://portal.mte.gov.br/
imprensa/novo-trct-sera-obrigatorio-esta-sexta-1.htm. 
(Fonte: Assessoria de Comunicação Social MTE)
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Devedor de tributo pode sofrer protesto

Novo TRCT já é obrigatório

A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa (IN) nº 1.331/2013, 
prorrogou para o 5º dia útil do mês de maio deste ano a entrega da relação 
do DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) relativo 
a fatos geradores ocorridos nos meses de outubro/2012 a fevereiro/2013. 
Clique aqui para acessar a íntegra da IN.

O Sinduscon-GO lembra aos associados da 
entidade que a partir do dia 27 de março passa a ser 
exigido o treinamento dos profissionais envolvidos 
direta ou indiretamente para o trabalho em altura, 
considerado acima de 2 metros do nível inferior, onde 
haja risco de queda. A Norma Regulamentadora (NR) 
nº 35, que trata do Trabalho em Altura, estabelece os 
requisitos mínimos e as medidas de proteção para 
o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, 
a organização e a execução, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente com esta atividade. O 
presidente da CPRT/CBIC, Antônio Carlos Mendes 
Gomes, orienta a procurar o serviço no Seconci/
Sesi local. Clique aqui para acessar a íntegra da 
NR-35. Mais informações sobre a NR-35 podem ser 
acessadas no “Manual de Auxílio na Interpretação 
e Aplicação da NR-35”, que traz o texto integral da 
NR-35 e comentado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). Clique aqui para acessá-lo.

Treinamento para trabalho em altura

http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Instrucao_Normativa_n_201.331_de_01.02.2013.pdf
http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/NR-35_Trabalho_em_Altura.pdf
http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Manual_de_Auxilio_na_Interpretacao_e_Aplicacao_da_NR_35.pdf

