
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.

Boletim Eletrônico Quinzenal do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás - Edição nº 014, quinta-feira, 21 de julho de 2011

Boletim Jurídico

Construtoras do Minha Casa, Minha Vida utilizam RET para imóveis até R$ 85 mil

A partir de agora as empresas serão 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) de 25/07/12. A nova lei tem como origem Projeto 
de Lei apresentado pelo senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF). O senador argumenta que a fiscalização do 
INSS ainda é frágil e que a medida permitirá ao próprio 
trabalhador controlar as contribuições, com isso inibindo 
a sonegação. 

À época, ele assinalou que o nível de sonegação 
estava ao redor de 30%. O novo texto legal, que altera 
a lei que dispõe sobre a organização e custeio da Previ-
dência Social (Lei 8.212, de 1991), estabelece que docu-
mento 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 recolhi-
mento de suas contribuições sempre que solicitado.

Situação atual - Atualmente, é possível retirar extratos 
das contribuições em qualquer agência da Previdência 
ou por meio do Portal da Previdência, nesse caso desde 
que o trabalhador tenha senha fornecida previamente 
nas agências. Para correntistas do Banco do Brasil e da 
Caixa, os extratos podem ser obtidos nos caixas eletrôni-
cos e na internet.

Veto - A presidente da República, Dilma Rousseff, vetou 
dispositivo que previa multas, em função do número de 

empregados, para as empresas que deixem de fornecer 
os extratos mensais. As multas seriam ainda aplicadas 
quando as empresas deixassem de informar à Receita 
Federal e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) os dados sobre fato gerador, 
base de cálculo e valores devidos da contribuição previ-
denciária, como já exige a mesma legislação. Na men-
sagem, a presidente da República afirma que o veto não 
acarreta a ausência de sanção pelo descumprimento das 
obrigações previstas, já que a Lei 8.212/1991 tem regra 
geral prevendo a aplicação de multas pelo descumpri-
mento de seus dispositivos. (Fonte: Agência Brasil)
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Empresas estão obrigadas a comprovar ao trabalhador recolhimentos à Previdência

A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou 
no último dia 18/07 a ampliação do valor limite para a 
contratação de construção de residências do Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) de R$ 75 mil para R$ 
85 mil. Além disso, assegurou às construtoras do PMCMV 
o Regime Especial de Tributação (RET), que substitui 
os tributos Imposto de Renda (IR), PIS-Pasep, Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribui-

ção para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
por uma alíquota única de 1% sobre a receita mensal 
recebida com o empreendimento. Esse regime tem vali-
dade até dezembro de 2014. A inclusão consta da Lei 
12.688/2012, assinada no dia 18/07, que é decorrente 
do Projeto de Lei de Conversão 13/2012 (Medida Provi-
sória 559/2012), aprovado no Senado Federal no final de 
junho deste ano. (Fonte: CBIC Hoje de 27/07/2012)

Instrução Normativa estabelece diretriz e disciplina
a fiscalização da contratação de aprendizes

A Secretaria de Inspeção do Trabalho, por meio da Ins-
trução Normativa 97, de 30 de julho de 2012, publicada no 
Diário Oficial de 31/07/12, estabelece diretriz e disciplina 
a fiscalização da contratação de aprendizes. De acordo 
com o artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), os estabelecimentos de qualquer natureza são 
obrigados a contratar e matricular aprendizes nos cursos 
de aprendizagem, no mínimo de 5% e máximo de 15% 

das funções que exijam formação profissional. Dentre as 
normas trazidas pela Instrução Normativa 97 SIT/2012, 
destacamos que a contratação do aprendiz como empre-
gado regular da empresa, após o término do contrato de 
aprendizagem, implica a rescisão deste em razão de atin-
gir o seu termo final, com o consequente pagamento das 
verbas rescisórias devidas e assinatura de novo contrato 
de trabalho. (Fonte: CBIC Hoje de 31/07/2012)


