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Boletim Jurídico

Novo Código Florestal em debate no 84º ENIC

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as cons-
trutoras podem cobrar juros nas prestações durante a cons-
trução no caso de venda de imóveis na planta, além da cor-
reção monetária. A decisão tomada pela Segunda Seção da 
Corte encerra as divergências que havia entre as turmas e 
uniformiza a jurisprudência dentro do STJ. Isso significa que 
todas as ações de consumidores questionando a legalidade 
da cobrança que chegarem ao tribunal serão rejeitadas. (...) 
Apesar da decisão favorável, os empresários avaliam que a 
tendência das construtoras é de não voltarem a exigir esses 
encargos durante a obra. “Houve a unificação do entendimento 
pelo STJ para que não houvesse dúvidas. Mas acredito que 
o mercado não vai romper essa prática de não cobrar juros, 
porque já está consolidada”, afirmou o presidente da Associa-
ção dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do 
Rio de Janeiro (Ademi-RJ), João Paulo Rio Tinto de Matos. 
As empresas do DF também devem manter os contratos futu-
ros como foram ajustados com o Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT), sem juros na fase de constru-
ção, afirmou o vice-presidente da Ademi-DF, Adalberto Vala-

dão. “A decisão do STJ coloca a limpo essa situação, mas não 
deve alterar as regras atualmente vigentes”, disse. No STJ, a 
cobrança foi considerada legal por seis votos a três. “Ninguém 
duvida que esses juros compensatórios, em período anterior à 
entrega das chaves, se não puderem ser convencionados no 
contrato, serão incluídos no preço final da obra e suportados 
pelo adquirente, sendo dosados, porém, de acordo com a boa 
ou má intenção do incorporador”, argumentou o ministro Anto-
nio Carlos Ferreira, que foi seguido por outros cinco (Isabel 
Gallotti, Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Raul Araújo e Mas-
sami Uyeda). Foram contra os ministros Sidnei Beneti (relator 
do recurso), Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi. 
(Fonte: Correio Braziliense/BR, 19/06/2012) - Adaptado
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STJ libera juros na obra

No dia 29/06, um dos temas de destaque do 84º ENIC, 
em Belo Horizonte, será a relação entre o Código Flores-
tal e a Indústria da Construção Civil. O debate ocorrerá 
durante o painel “Código Florestal – resultados para o 
setor da construção” e vai girar em torno da discussão 
do novo código, aprovado pelo Congresso Nacional, mas 
que teve trechos vetados pela presidenta da República, 
Dilma Rousseff. O tema será abordado pela advogada 
e consultora da Frente Parlamentar da Agropecuária, 
Samantha Pineda, especialista em Direito Socioambiental 
e consultora jurídica da Frente Parlamentar da Agropecu-
ária. A discussão contará com a participação do deputado 
Paulo Piau, relator do Código Florestal na Câmara dos 
Deputados; do promotor de Justiça do Ministério Público 
do Rio de Janeiro e presidente da Associação Brasileira 
dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente 
(Abrampa), Sávio Bittencourt; do presidente da Associação 
das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano 
(Aelo) e vice-presidente do Secovi-SP, Caio Portugal; do 
secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do 
Meio Ambiente, Roberto Cavalcanti, e do diretor do Depar-
tamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Fer-
nando Tatagiba. 

Aviso Prévio Proporcional - Nota Técnica CGRT/SRT/MTE nº 184/2012

A Assessoria Jurídica do Sinduscon-GO reitera que o 
Ministério do Trabalho e Emprego se manifestou acerca das 
lacunas trazidas pela Lei 12.506/2011, que trata sobre a pro-
porcionalidade do Aviso Prévio, através da Circular 10/2011. 
O entendimento contido nesta circular foi re-ratificado pelo 
MTE através da nota técnica CGRT/SRT/MTE nº 184/2012. 
A retificação de entendimento é inerente ao acréscimo de 

três dias por ano de serviço prestado ao mesmo emprega-
dor, que será computado a partir do momento em que a rela-
ção contratual supere um ano na mesma empresa; o enten-
dimento anterior era de que o acréscimo de três dias seria 
devido a partir do momento em que a relação contratual com 
o mesmo empregador completasse 2 anos. Para ter acesso 
à íntegra da Nota Técnica, acesse aqui.

http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Nota_Tecnica_n_184_2012_CGRT_Aviso_previo.pdf
http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Nota_Tecnica_n_184_2012_CGRT_Aviso_previo.pdf

