
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
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2014 da

Indústria da Construção no Estado de Goiás

Acordo deve aprovar Código Florestal com revisão futura

Acordo de cooperação estimula a conciliação em processos do INSS

A Câmara analisa o Projeto de Lei 2.845/11, do deputado 
Manato (PDT-ES), que estabelece novas regras sobre o aviso 
prévio e altera a lei que trata do tema (Lei 12.506/11). Manato 
argumenta que o texto em vigor desde outubro do ano passado é 
muito sucinto e já gerou muitas dúvidas, tanto 
no âmbito do Executivo como no do Judiciário. 
A lei determina que o período de aviso prévio 
é de 30 dias para o empregado com até um 
ano de trabalho na empresa. A esse montante 
são acrescidos três dias por ano de serviço, 
até o máximo de 60 dias extras, totalizando 
um período de 90 dias. Manato considera, no 
entanto, que a legislação não deixa claro se 
o empregado com apenas um ano de serviço 
teria direito a 30 dias de aviso prévio e mais 
três dias pelo mesmo ano completado. Por isso, propõe que o 
texto da lei especifique que serão acrescidos três dias por ano de 
serviço ao aviso prévio a partir do segundo ano.

O deputado também questiona a aplicação do aviso prévio 
em favor do empregador. “O novo aviso prévio também é direito 

do empregador, ou seja, se o empregado pedir demissão por 
ter em vista outro emprego, ou por outro motivo, deve avisar o 
patrão com meses de antecedência ou indenizar vários meses 
por não ter avisado?”, indaga. O projeto de Manato estabelece, 

então, que o empregado deverá cumprir 
aviso prévio de 30 dias ou terá que indenizar 
o empregador na falta do aviso. Manato 
ressalta ainda que não ficou claro na lei se 
o direito previsto na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT – Decreto-Lei 5.452/43) de 
reduzir a jornada de trabalho em duas horas 
ou em uma semana durante os 30 dias seria 
estendida aos demais meses. Dessa forma, 
a proposta determina que o empregado terá 
direito a faltar sete dias por mês ou trabalhar 

duas horas a menos por dia durante o período de aviso prévio 
dado pelo empregador. Ainda de acordo com o projeto, os avisos 
prévios adicionais previstos em convenções coletivas de trabalho 
devem ser compensados com o aviso prévio proporcional. (Fonte: 
Boletim Jurídico Sicepot (MG), 28/02/2012)

A Advocacia-Geral da União (AGU) firmou esta semana um 
acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), o Ministério da Previdência Social (MPS) e o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), para estimular a conciliação nos 
processos judiciais em trâmite, nos quais a autarquia previdenciária 
é parte. O acordo terá vigência de dois anos a contar de sua 
celebração e estabelece que os processos identificados como 
passíveis de conciliação serão encaminhados pelos gabinetes 
das 1ª e 2ª Turmas do TRF1 ao Núcleo Central de Conciliação do 
Tribunal, que os disponibilizará à Procuradoria Regional Federal 

da 1ª Região (PRF1). Nos casos de viabilidade de acordo, caberá 
ao Núcleo Central da Conciliação intimar as partes para que se 
manifestem sobre a proposta. Caso não haja resposta à intimação, 
ou rejeição, o órgão devolverá o processo ao respectivo gabinete 
responsável para julgamento. Com essa sistemática, espera-se 
que sejam analisados 100 processos por meio de cada um dos seis 
gabinetes da 1ª e da 2ª Turma, totalizando 600 processos por mês. 
À medida que o acordo for ganhando força, esperamos analisar 
cerca de 1.200 processos por mês e homologar 15 mil acordos por 
ano, disse o desembargador federal Reynaldo Fonseca.
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Projeto de Lei cria novas regras sobre aviso prévio

A data base da Convenção Coletiva de Trabalho para a Indústria 
da Construção no Estado de Goiás está chegando. E este ano 
os sindicatos irão discutir não só os índices econômicos como 
também todas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. 
Na última segunda-feira (05/03) ocorreu a primeira reunião entre 
os empregadores onde foi discutido a Jornada de Trabalho, o 
Repouso Semanal Remunerado e a Alimentação. Convidamos 
a todos os empregadores para participar da segunda reunião 
que será realizada na sede do Sinduscon-GO, de acordo com a 
seguinte agenda:
● Das 14h30 às 15h15 – Empresas do setor de Telefonia;
● Das 15h30 às 17h – Empresas do setor da Construção Civil;
● Das 17hs às 18h30 – Empresas do setor da Construção Pesada.

Para esta segunda reunião os assuntos abordados serão: 
Pisos Salariais, Reajuste Salarial e Tarefas. Mais informações: 
telefone (62) 3095-5171 com Amanda ou (62) 3095-5180 com 
Pedro.

Ambientalistas e ruralistas articulam um acordo que imponha 
uma revisão, em cinco anos, do Código Florestal que deve será 
aprovado no Congresso Nacional. O texto que foi aprovado pelo 
Senado Federal e que voltou à Câmara dos Deputados para 

apreciação final só pode ser modificado de forma limitada. A ideia 
é que seja apresentado um projeto de lei com apoio de todos os 
líderes partidários, de modo que sua tramitação seja mais rápida. 
(Fonte: CBIC Hoje, 29/02/2012)


