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Boletim Jurídico

CBIC apresenta 101 propostas da CNI para modernização trabalhista

Representantes do Departamento Nacional do Ser-
viço Social da Indústria (Sesi), da CBIC e do Seconci 
Brasil assinaram nesta terça-feira (27/11), na sede 
da Câmara, em Brasília, Acordo de Governança do 
Programa Nacional de Segurança e Saúde no Tra-
balho para a Indústria da Construção (PNSST-IC). O 
PNSST-IC é um programa de inovação tecnológica 
em segurança e saúde no trabalho criado especial-
mente para atender as demandas da Indústria da 
Construção, com foco nos acidentes fatais e incapa-
citantes. O programa visa ampliar o acesso de traba-
lhadores a informações sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho da Indústria da Construção. Sua realização 
se deve ao fato de a Indústria da Construção figu-
rar como um dos setores de maior relevância para a 

CNI e à necessidade de se conjugar esforços no sen-
tido de equacionar as iniciativas imprescindíveis para 
enfrentar os desafios da Indústria da Construção que 
extrapolam a capacidade de atendimento individual 
de cada instituição. O programa já foi implantado no 
Estado da Bahia. Sua linha de ação está focada no 
acesso ao conhecimento, diagnóstico, serviço e solu-
ção técnica e assessoria e consultoria. No dia 12 de 
dezembro, às 16h, na sede da entidade, em Brasília, 
será realizada a primeira reunião do Comitê Estra-
tégico do programa. O comitê é o órgão deliberativo 
que tem como objetivo definir as estratégias e as prio-
ridades de atuação do PNSST-IC. (Fonte: CBIC Hoje, 
de 27/12/2012, edição 5.607)
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Sesi Nacional, CBIC e Seconci-Brasil assinam acordo de governança para o
Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho

O assessor legislativo da CBIC, Luís Henrique 
Cidade, apresentou no dia 27/11, em Brasília, aos 
membros da Comissão de Política e Relações 
Trabalhistas (CPRT) da entidade projeto da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 
101 propostas para a Modernização Trabalhista. O 
objetivo da entidade, entre outros, é consolidar um 
conjunto de propostas de modernização trabalhista 
visando reduzir problemas relacionados aos custos 

diretos, burocracia, insegurança jurídica, restrições 
à produtividade/inovação, entre outros. Além disso, 
as propostas visam apresentar uma agenda positiva 
e ativa de medidas para a modernização trabalhista 
e aproveitar espaços de diálogo com o governo e as 
centrais sindicais que estão se consolidando, abrindo 
oportunidade para a construção de consensos que 
contribuam para a competitividade. (Fonte: CBIC Hoje, 
de 27/12/2012, edição 5.607)

Comissão aprova multa para atraso na entrega de imóvel

A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou 
no dia 22/11 proposta que estabelece multa em caso 
de atraso maior que seis meses na entrega de imóvel 
comprado na planta. A medida está prevista no Projeto 
de Lei 178/11, do deputado Eli Correa Filho (DEM-SP) 
e altera a Lei do Condomínio (Lei 4.591/64). O texto 

aprovado foi um substitutivo do relator, deputado 
Heuler Cruvinel (PSD-GO), à proposta inicial. De 
acordo com o substitutivo, se o incorporador demorar 
mais de seis meses, contados da data prevista para 
entrega das chaves, para finalizar o imóvel, ele deverá 
pagar ao comprador multa de 1% do valor até então 
pago, mais 0,5% ao mês. Esses valores deverão ser 
atualizados monetariamente de acordo com o mesmo 
índice previsto no contrato e poderão ser descontados 
das parcelas seguintes devidas pelo comprador. 
Seis meses antes da data prevista no contrato para 
a entrega das chaves, a empresa deverá comunicar 
ao comprador sobre possíveis atrasos. A proposta, 
que tramita de forma conclusiva, será analisada ainda 
pelas comissões de Defesa do Consumidor; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. (Fonte: Agência 
Câmara Notícias, de 23/11/2012)


