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Destaque da Semana
Governo moderniza Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho

Ministério da Economia (Trabalho) - 30/07/2019

O Governo Federal lançou nesta terça-feira (30), no Palácio do Planalto, um amplo processo de atualização de 
regras que regulam o universo trabalhista brasileiro. Foram anunciadas a modernização das Normas Regula-
mentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho e a consolidação e simplificação de decretos trabalhistas. 
As medidas vão garantir a segurança do trabalhador e regras mais claras e racionais, capazes de estimular a 
economia e gerar mais empregos.
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Plenário mantém tese de repercussão geral em julgamento sobre responsabilidade subsidiária de entes 
públicos em terceirização

Supremo Tribunal Federal - 01/08/2019

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou, na sessão desta quinta-feira (1º), embargos 
de declaração apresentados no Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, 
que trata da responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo 
inadimplemento de empresa terceirizada.

Confederação questiona competência de auditores para reconhecer vínculos de emprego no setor agrícola

Supremo Tribunal Federal - 30/07/2019

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 606 contra um conjunto de dispositivos 
que têm fundamentado a atuação de auditores-fiscais do trabalho para, durante as inspeções, reconhe-
cer e declarar o vínculo de emprego entre trabalhadores rurais e empresas do agronegócio. A entidade 
sustenta que a conclusão de que o Ministério da Economia (que sucedeu o Ministério do Trabalho) e seus 
auditores-fiscais têm a competência para tanto viola preceitos fundamentais da Constituição da República.

Aulas, palestras e seminários da Enamat podem ser vistos no YouTube

Tribunal Superior do Trabalho - 01/08/2019

As aulas ministradas nos cursos de Formação Inicial e de Formação Continuada da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat) podem ser vistas no canal da escola 
no YouTube. As aulas, que fazem parte da grade curricular dos cursos de formação inicial e de formação 
continuada, abordam temas como relacionamento interpessoal, uso das mídias sociais, violência no traba-
lho, metodologias ativas e técnicas de mediação e conciliação, entre outros.

Frigorífico consegue limitação de multa por descumprimento de convenção coletiva

Tribunal Superior do Trabalho - 31/07/2019

O relator dos embargos da JBS à SDI-1, ministro Vieira de Mello Filho, assinalou que, de acordo com o 
entendimento predominante no TST, a negociação coletiva não pode se sobrepor à lei. E, em relação à 
matéria, a multa normativa, por possuir natureza de cláusula penal, não pode exceder o valor da obrigação 
principal descumprida, conforme prevê o artigo 412 do Código Civil, aplicado subsidiariamente em razão 
da omissão da CLT sobre a matéria.

Empregados podem desistir de ação coletiva sem a concordância do sindicato

Tribunal Superior do Trabalho - 30/07/2019
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A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho homologou os pedidos de desistência de um grupo de 
filiados do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática 
e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindados/MG) em ação coletiva ajuizada contra duas empresas do 
setor. Segundo a Turma, embora o sindicato seja parte no processo, os empregados são os titulares do 
direito discutido nele e, portanto, têm a prerrogativa de desistir da ação.

Especialistas destacam perfis comportamentais aplicados à SST

Fundacentro - 30/07/2019

No dia 09 de agosto, das 8h30 às 10h30, a Fundacentro (Centro Estadual do Espírito Santo) realizará pales-
tra sobre “Perfis Comportamentais Aplicados à Segurança e Saúde no Trabalho”, no auditório da instituição 
situado à rua Cândido Ramos, nº 30 – Jardim da Penha – Vitória - ES. O objetivo é informar como funciona 
o modelo de comunicação e percepção do ser humano e, principalmente, como ele avalia o estado de 
segurança e risco.

MPT defende rejeição parcial da “nova mini-reforma trabalhista”

Ministério Público do Trabalho - 02/08/2019

Para alertar sobre violações à Constituição e possíveis prejuízos a direitos sociais, bem como o aumento 
dos custos previdenciários, o Ministério Público do Trabalho publicou nesta terça-feira (30), nota técnica 
que analisa o projeto de lei de conversão nº 17 de 2019, decorrente da Medida Provisória nº 881, a cha-
mada “nova mini-reforma trabalhista”. A nota defende a rejeição parcial do texto que, segundo o MPT, traz 
brechas para a corrupção e amplia riscos à saúde e à segurança de trabalhadores. Acesse aqui a íntegra 
da nota técnica e aqui a dos Memoriais, ambos os documentos assinados pelo procurador-geral do MPT, 
Ronaldo Curado Fleury.

MPT e Ministério da Justiça assinam acordo de combate a tráfico de pessoas

Ministério Público do Trabalho - 30/07/2019

O Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Justiça e Segurança Pública firmaram na tarde desta 
terça-feira (30) acordo de cooperação técnica para a erradicação do trabalho escravo contemporâneo, do 
tráfico de pessoas e do trabalho infantil. O documento estabelece a parceira para o uso e acesso à plata-
forma digital Monitora 8.7, que é gerenciada por cooperação internacional entre o MPT e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

MPT recebe mais de 1200 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores em cinco anos

Ministério Público do Trabalho - 29/07/2019

De 2014 a 2018, o Ministério Público do Trabalho registrou 1.260 denúncias de aliciamento e tráfico de 
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trabalhadores, firmou quase 334 Termos de Ajustamento de Conduta e ajuizou 136 ações, segundo dados 
do sistema MPT Gaia. A instituição atua nesse tema, com ações preventivas e de acolhimento às vítimas. E 
se une a outras instituições para promover a conscientização da sociedade neste 30 de julho, dia mundial 
contra o tráfico de pessoas.

Alterações nas NRs não são simplificar, mas flexibilizar garantias de segurança e saúde dos trabalhadores

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 31/07/2019

O governo anunciou nesta terça-feira, 30 de julho, os primeiros resultados do processo de desmonte das 
Normas Regulamentadoras – NRs de Segurança e Saúde no Trabalho – SST. Mesmo que o argumento 
governamental seja o de promover modernização e simplificação desse conjunto de normas, o caminho 
escolhido significa, na verdade, uma flexibilização que diminui as garantias de segurança e saúde dos 
trabalhadores.

Nota Técnica 15/2019 marca o início da primeira fase da modernização do eSocial

Portal eSocial - 02/08/2019

A Nota Técnica 15/2019 trouxe modificações à versão 2.5 do leiaute do eSocial. A v.2.5 (rev) do leiaute é 
produto do trabalho de simplificação e modernização do eSocial e foi criada como uma primeira fase no 
processo, conforme divulgado. Diversas alterações que serão implementadas no novo sistema já serão 
implantadas desde logo, antecipando as mudanças.

Entidade questiona norma da Justiça do Trabalho sobre depósitos judiciais

Consultor Jurídico - 02/08/2019

A Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação apresentou, nesta sexta-feira (2/8), 
ação no Supremo Tribunal Federal contra um ato normativo sobre o tratamento dos depósitos judiciais de 
processos arquivados definitivamente na Justiça do Trabalho. 

Auxiliar na limpeza e atuar na linha de fábrica não é acúmulo de função

Consultor Jurídico - 02/08/2019

Auxiliar na limpeza não configura acúmulo de função para empregado de linha de fábrica. Com este 
entendimento, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) não acolheu pedido de 
um auxiliar de produção que buscava um adicional de 40% sobre o salário por desempenhar, também, 
atividades de limpeza.

Norma coletiva não pode condicionar estabilidade a laudo do INSS, afirma TST
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Consultor Jurídico - 01/08/2019

Norma coletiva que condiciona a garantia de emprego à constatação de doença profissional por médico 
do INSS é ineficaz. Assim entendeu a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao determinar a reinte-
gração de um operador de máquina e o pagamento das parcelas devidas no período entre a dispensa e a 
reintegração.

Pessoa jurídica pode utilizar assistência judiciária gratuita, diz TRT-18

Consultor Jurídico - 30/07/2019

A pessoa jurídica, na condição de empregador, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita 
no processo trabalhista, desde que comprove o estado de insuficiência financeira que a impeça de recolher 
as custas processuais e providenciar o depósito recursal. Sem provas, é inviável a concessão da assistência.

Contato eventual com água de esgoto não dá direito a insalubridade

Consultor Jurídico - 30/07/2019

Contato eventual com água de esgoto não gera direito ao adicional de insalubridade. O entendimento é 
da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) ao negar o adicional a um instalador de 
redes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Incorporadora responde objetivamente por acidente com carpinteiro

Consultor Jurídico - 29/07/2019

Empregado que trabalha em carpintaria, operando serra elétrica, desempenha atividade de risco, o que 
atrai a responsabilidade objetiva do empregador. O entendimento foi aplicado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região ao condenar uma incorporadora a indenizar um ex-empregado que perdeu um 
polegar por não estar usando um dispositivo conhecido como empurrador ao manusear serra circular.

Não há ordem de preferência de pagadores em execução de dívida trabalhista

Consultor Jurídico - 29/07/2019

Em fase de execução de dívida trabalhista, não existe ordem de preferência de pagadores. Com esse enten-
dimento, a 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP) não acolheu pedido 
da Petrobras, condenada subsidiária em um caso, para aguardar o devedor principal quitar sua parte. 
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Atos Normativos

NOTA ORIENTATIVA eSOCIAL 2019.16 (rev1) (30/07/2019) - Orientação sobre a configuração padrão utiliza-
da na base de dados do eSocial;

DECRETO Nº 9.944, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 01) - Dispõe sobre o Conse-
lho Nacional do Trabalho e institui a Comissão Tripartite Paritária Permanente;

INSTRUÇÃO NORMATIVA ME Nº 1, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 14) - Altera a 
Instrução Normativa SIT nº 129, de 11 de janeiro de 2017;

PORTARIA ME Nº 915, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 14) - Aprova a nova 
redação da Norma Regulamentadora nº 01 - Disposições Gerais;

PORTARIA ME Nº 916, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 16) - Altera a redação da 
Norma Regulamentadora n.º 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

PORTARIA ME Nº 917, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 52) - Dispõe sobre a 
criação de grupo de trabalho para revisão da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 4.032, DE 30 DE JULHO DE 2019 (DOU de 31/07/2019 Seção I Pág. 53) 
- A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a ser informado no 
cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), a 
qual é utilizada para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
ambientais do trabalho (GILRAT/SAT);

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ME Nº 01/2019 (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta 
pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DE DECRETOS QUE REGULAMENTAM ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA;

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ME Nº 02/2019 (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta 
pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DOS DECRETOS QUE REGULAMENTAM O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES 
E CONSELHOS PROFISSIONAIS;

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ME Nº 03/2019 (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta 
pública o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção);

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ME Nº 04/2019 (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta 
pública o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 04 (Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT);

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA ME Nº 05/2019 (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta 
pública o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 05 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
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http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DOS D
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DOS D
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DOS D
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública, proposta de CONSOLIDAÇÃO DOS D
http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-3/2019-207979347
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-4/2019-207979549
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n5/2019-207979159
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula
http:// (DOU de 31/07/2019 Seção III Pág. 39) - Submeter à consulta pública o texto vigente da Norma Regula


Atos Normativos

- CIPA);

RESOLUÇÃO COFEN Nº 610, DE 10 DE JULHO DE 2019 (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Reso-
lução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
os procedimentos para Registro de Títulos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros 
e aprova a lista das especialidades;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 232, DE 16 DE JULHO DE 2019 (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O 
serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 117, III e Anexo VII da IN RFB nº 971, de 2009, 
caracteriza-se como serviço de construção civil por empreitada, havendo a incidência da contribuição 
previdenciária de 11% sobre o valor da nota fiscal, retida pelo tomador do serviço;

PORTARIA MPT Nº 1.087, DE 31 DE JULHO DE 2019 (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais 
de 1º Grau da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região integrarão 3 (três) Divisões Temá-
ticas Especializadas;

PORTARIA MPT Nº 1.095, DE 1º DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios 
Gerais de 1º grau da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região integrarão 3 (três) Divisões 
temáticas especializadas;

NOTA TÉCNICA eSOCIAL Nº 15/2019 (02/08/2019) - Ajustes dos Leiautes Versão 2.5;

NOTA ORIENTATIVA eSOCIAL Nº 19/2019 (02/08/2019) - Orientações sobre obrigatoriedade de preenchi-
mento de grupos, campos e eventos na versão revisada do leiaute 2.5;

http://- CIPA);
http:// (30/07/2019) - Orientação sobre a configuração padrão utilizada na base de dados do eSocial;  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-610-de-10-de-julho-de-2019-208197793
http:// (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Resolução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbit
http:// (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Resolução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbit
http:// (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Resolução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbit
http:// (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Resolução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbit
http:// (DOU de 01/08/2019 Seção I Pág. 134) - Altera a Resolução Cofen nº 581/2018, que atualiza, no âmbit
http://www.in.gov.br/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-232-de-16-de-julho-de-2019-208545384
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 30) - O serviço de montagem de torres, conforme o disposto no art. 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.087-de-31-de-julho-de-2019-208540823
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º Grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º Grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º Grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º Grau da Sede da Procuradoria Regional
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.095-de-1-de-agosto-de-2019-208542987
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º grau da Sede da Procuradoria Regional
http:// (DOU de 02/08/2019 Seção I Pág. 62) - Os Ofícios Gerais de 1º grau da Sede da Procuradoria Regional
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-15-2019.pdf
http:// (02/08/2019) - Ajustes dos Leiautes Versão 2.5; 
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-019-2019.pdf
http:// (02/08/2019) - Orientações sobre obrigatoriedade de preenchimento de grupos, campos e eventos na ve
http:// (02/08/2019) - Orientações sobre obrigatoriedade de preenchimento de grupos, campos e eventos na ve


Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho  mais capitulados como 
“Irregular (Autuação)”  durante a  fiscalização do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) na 
Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) no período de 2012 a 2017:

Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT/ME

*Irregular (Autuação): É uma rubrica utilizada pela fiscalização do Ministério da Economia (antigo 
Ministério do Trabalho) para contabilizar os itens da legislação trabalhista (CLT ou Segurança e Saú-
de no Trabalho) que foram capitulados nos autos de infração lavrados em desfavor das empresas 
durante a ação de fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho. Esse quantitativo não 
está atrelado obrigatoriamente ao número de “notificações” ou “regularizados na ação fiscal” realiza-
das pela auditoria fiscal do Ministério da Economia. Os atos fiscais do ME são assim contabilizados: 
RF 1 - Regular; RF 2 - Regularizado na Ação Fiscal; RF 3 - Irregular (autuação); RF 4 - Notificado; RF 
5 - Embargo; RF 6 - Levantamento de Embargo; RF 7 - Interdição; RF 8 - Levantamento de Interdição.
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Dados Estatísticos de Fiscalização

18.2.1. É obrigatória a comunicação à Delegacia 
Regional do Trabalho, antes do início das ativi-
dades, das seguintes informações: 
a) endereço correto da obra;
b) endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou 
CPF) do contratante, empregador ou condomí-
nio;
c) tipo de obra;
d) datas previstas do início e conclusão da obra;
e) número máximo previsto de trabalhadores 
na obra

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 com-
preendem:
b) exames complementares, realizados de acor-
do com os termos específicos nesta NR e seus 
anexos.

18.13.1. É obrigatória a instalação de proteção 
coletiva onde houver risco de queda de traba-
lhadores ou de projeção de materiais. 

7.4.3.1. No exame médico admissional, deverá 
ser realizada antes que o trabalhador assuma 
suas atividades;

7.4.4.3. O ASO deverá conter no mínimo:

18.15.6. Os andaimes devem dispor de sistema 
guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, 
em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, 
com exceção do lado da face de trabalho.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :
b) exigir seu uso;

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realiza-

ção obrigatória dos exames médicos:

a) admissional; 

18.28.1. Todos os empregados devem receber treina-

mentos admissional e periódico, visando a garantir a 

execução de suas atividades com segurança. 

7.3.1. Compete ao empregador:

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do 

PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

EXPEDIENTE

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
José Carlos Martins 
Presidente
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Fernando Guedes Ferreira Filho 
Presidente da CPRT

Gilmara Dezan 
Supervisora de Projetos e Assessora da CPRT

Queiroz Neto Advocacia & Políticas Públicas 

Clovis Veloso de Queiroz Neto 
Consultor CBIC e Responsável Técnico 


