
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

Aprovada MP do Código Florestal

No dia 15 de agosto de 2012 foi publicada 
a Instrução Normativa nº 98, da Secretaria 
de Inspeção do Trabalho - MTE, que dis-
põe sobre procedimentos de fiscalização 
do cumprimento, por parte dos emprega-
dores, das normas destinadas à inclusão 
no trabalho das pessoas com deficiência e 
beneficiários da Previdência Social reabili-
tados. Para acesso ao inteiro teor da Ins-
trução, clique aqui.

O Departamento Jurídico do Sinduscon-GO lembra 
que no dia 30 de setembro de 2012 as empresas pode-
rão consultar a alíquota do FAP que entrará em vigor a 
partir de janeiro de 2013. A consulta poderá ser feita no 
site www.dataprev.gov.br. Lembramos também que em 
setembro deve ser divulgada a nova tabela do RAT a 
ser usada a partir de janeiro/2013 (alteração via Decreto 
3.048/99, Anexo V), já que a última revisão ocorreu em 
janeiro/2010.
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Fiscalização das normas destinadas à inclusão
no trabalho das pessoas com deficiências

FAP/SAT 2013

Medida Provisória que regulamenta o Código 
Florestal brasileiro foi aprovada, na última quarta-
feira, no plenário da Câmara, após semanas de 
impasse, com mudanças feitas pela comissão 
especial que a analisou. Durante o debate, a briga, 
antes polarizada entre governo e ruralistas, passou 
a ser da oposição contra o executivo, traduzida em 
uma cobrança pelo cumprimento do acordo feito 
na comissão. (Fonte: Jornal Correio Braziliense, de 
19/09/2012, citado no CBIC Clipping, edição 404)

Alterações nas jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Na última sexta-feira (14/09) o TST realizou 
diversas alterações em sua jurisprudência, atu-
alizando e criando novas Súmulas e Orientações 
Jurisprudenciais. Na última quarta-feira (19/09), o 
Sinduscon-GO encaminhou via mailing aos associa-

dos e filiados as alterações de ordem prática para o 
dia a dia empresarial listadas pelo Dr. Rafael Lara 
Martins. Para mais informações o Departamento 
Jurídico sugere às empresas que entrem em con-
tato pelos telefones (62) 3095-5171 / 3095-5180.

http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/Deficiente_Instrucao-Normativa_SIT_n_98.pdf

