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Boletim Jurídico

Governo está elaborando plano para prevenção de desastres

Acolhendo pedido do Ministério Público de Goiás, o 
juiz eleitoral Enyon Artur Fleury de Lemos determinou 
a suspensão da Lei Complementar nº 226/2012, do 
Município de Goiânia e de eventual decreto regula-
mentador. Foi definido ainda o pagamento de multa 
diária de 100 mil UFIRs pelo descumprimento da 
ordem. Conforme destaca o magistrado na decisão, 
“faz-se necessária a concessão da presente liminar 
a fim de afastar definitivamente o risco que a men-
cionada lei poderia trazer ao equilíbrio do pleito elei-
toral de 2012”. A ação de investigação judicial elei-
toral foi proposta nesta semana pela promotora da 
área de defesa do Patrimônio Público Villis Marra e 
pelos promotores eleitorais Saulo de Castro Bezerra 
e Fausto Campos Faquineli. O documento questionou 
as irregularidades envolvidas na promulgação da Lei 
Complementar nº 226/2012, que reduz a alíquota do 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter 
Vivos (ISTI), e pediu a imediata suspensão da norma.

No mérito da ação é pedida a declaração de ine-
legibilidade dos acionados para as eleições deste 
ano, bem como para as eleições a serem realiza-
das nos próximos três anos. Foi requisitada ainda a 
cassação do registro de candidatura dos represen-
tados formalizado na Justiça Eleitoral ou, caso elei-
tos, o respectivo diploma. Foram acionados o prefeito 
de Goiânia, Paulo Garcia; o presidente da Câmara 
Municipal, Iram Saraiva, e os vereadores Agenor 
Mariano da Silva Neto, Alfredo da Rocha Araújo Filho 
(Alfredo Bambu), Anderson Cruz e Freire (Pedro 
Azulão Júnior), Anselmo Pereira da Silva Sobrinho, 

Célia Maria da Silva Valadão, Charles Bento Evan-
gelista, Deivison Rodrigues da Costa, Denício Trin-
dade, Djalma Araújo, Eudes Cardoso Alves (Eudes 
Vigor), Elias Vaz de Andrade, Fábio Tokarski, Geovani 
Antônio Barbosa, João Ferreira Guimarães (Joãozi-
nho Guimarães), Jorge Francisco de Souza (Jorge do 
Hugo), Maurício Beraldo, Luciano Pedroso, Luiz Antô-
nio Teófilo Rosa, Maria Aparecida Siqueira (Cidinha), 
Milton José das Mercês, Paulo César de Sousa (Pau-
linho Graus), Paulo Sérgio Póvoa Borges, Rusember-
gue Barbosa de Almeida, Santana da Silva Gomes, 
Sebastião Mendes dos Santos (Tiãozinho do Cais), 
Simeyzon Sineliz Fernandes Silveira e Virmondes 
Cruvinel Filho. (Fonte: Ministério Público de Goiás)
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Lei que reduz o ISTI de Goiânia é suspensa

O governo está fechando um plano nacional para pre-
venção de tragédias naturais. Para isso, está ouvindo 
vários governadores de estados que já passaram por 
esse tipo de situação. O plano, anunciado como um 
PAC para a prevenção de tragédias, em referência ao 
Programa de Aceleração do Crescimento, quer reforçar 

a prevenção em locais em que os desastres são recor-
rentes. O pacote deve incluir ações como proteção de 
encostas, dragagem de rios, fortalecimento das defe-
sas civis, melhoria dos sistemas de alerta e constru-
ção de habitações por meio do programa Minha Casa 
Minha Vida. (Fonte: CBIC Hoje, de 17/07/2012)

Nota de esclarecimento sobre as cláusulas da Contribuição Assistencial dos Empregados  
nas  Convenções Coletivas de Trabalho assinadas pelo Sinduscon-GO

O Sindicato Patronal informa que as Conven-
ções Coletivas de Trabalho assinadas por esta 
entidade foram firmadas sem a cláusula relativa 
ao desconto da Contribuição Assistencial dos 
Empregados, em decorrência dos efeitos da deci-
são proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 
0000942-71.2012.5.18.0006, movida pelo Ministé-

rio Público do Trabalho em desfavor da Feticom 
GO/TO e do Sinduscon-GO, em trâmite na 6ª Vara 
do Trabalho de Goiânia/GO. Em caso de reversão 
dos efeitos da decisão, as partes celebrarão ime-
diatamente Termo Aditivo às Convenções Coleti-
vas de Trabalho para retorno da referida cláusula 
de desconto assistencial.


