
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

Salário Mínimo 2013

Portaria nº 1.815, de 31/10/2012, expedida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no DOU 
de 01/11/2012, decidiu prorrogar para 31 de janeiro 
de 2013, o prazo previsto no art. 2º da Portaria nº 
1.057/2012, que trata da validade dos modelos antigos 
dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho. Com 
essa prorrogação, os modelos antigos do TRCT passam 

a ser aceitos até o dia 31/01/2013. Consequentemente 
os novos modelos de Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho e Termos de Homologação serão obrigatórios a 
partir de 01 de fevereiro de 2013. A íntegra da Portaria nº 
1.057/2012, bem como seus anexos poderão ser obtidos 
mediante consulta ao site do Ministério do Trabalho e 
Emprego: mte.gov.br.legislação.portarias.2012.

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municí-
pios e suas respectivas autarquias e fundações públi-
cas 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 pro-

testo 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 con-
tribuinte que sofrer protesto pode ingressar na Justiça 
para questionar o título, sustá-lo e questionar a medida. 
Fonte: Construmail 1876 (Sinduscon-SP).
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1º de fevereiro de 2013 - Vigência dos novos modelos de TRCT - Termo de Rescisão 
do Contrato de Trabalho e Termos de Homologação

Devedor de tributo pode sofrer protesto

Em virtude do Decreto nº. 7.872, de 26.12.2012 que regulamenta a Lei 
no 12.382, de 25.02.2011 e fixa o salário mínimo (a partir de 1º de janeiro 
de 2013) em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) – a Assessoria 
Jurídica do Sinduscon-GO informa que os salários dos serventes, vigias e 
demais empregados que até dezembro de 2012 era de R$ 635,80 deverão 
ser reajustados para o novo salário mínimo cujo pagamento será em fevereiro 
2013. Para acessar a íntegra do decreto clique aqui. 

Hoje (31) é o último dia para pagamento da 
Contribuição Sindical Patronal 2013 sem os encargos 
de atraso. O Sinduscon-GO lembra às empresas do 
setor da construção que, após esta data, o valor da 
referida Contribuição será acrescido de multa, juros 
de mora e atualização monetária, e isto, em muitos 
casos, ultrapassa o valor da própria Contribuição. 
As instruções para o pagamento, bem como a 
tabela progressiva estão disponíveis no site www.
sinduscongoias.com.br. As empresas sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Sindical Patronal que 
ainda não receberam suas guias para pagamento 
poderão reimprimi-las pelo site da entidade – www.
sinduscongoias.com.br.

A não quitação no prazo legal implicará nas sanções 
legais, ficando proibida a empresa de participar 
de concorrências públicas (artigo 607 da CLT), 
bem como de obter financiamentos em instituição 

financeira estatal. Paralelamente às sanções acima 
descritas, a empresa ainda está sujeita à fiscalização 
feita pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, a qual, ao constatar a inadimplência, pode 
aplicar multa administrativa (artigo 598 com relação a 
Lei 7.855 de 24/10/1989).

Para outras informações, ligue: (62) 3095-
5164/3095-5182; e-mail’s: felipe@sinduscongoias.
com.br, andre@sinduscongoias.com.br, adimilson@
sinduscongoias.com.br.

Termina nesta quinta-feira o prazo para o recolhimento da 
Contribuição Sindical Patronal 2013, sem os encargos de atraso
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