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Destaque da Semana
STF decide que empregador tem responsabilidade civil objetiva em acidentes de trabalho 
nas atividades de risco

Supremo Tribunal Federal - 05/09/2019

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (5), que o traba-
lhador que atua em atividade de risco tem direito à indenização em razão de danos decor-
rentes de acidente de trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do 
empregador. A tese de repercussão geral será definida em uma próxima sessão.
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Suspensa a tramitação de processos que tratam da utilização da TR para correção do 
FGTS

Supremo Tribunal Federal - 06/09/2019

A medida cautelar foi deferida pelo ministro Roberto Barroso, relator da ADPF 5090, pau-
tada para dezembro. Objetivo é evitar que entendimento do STJ, que manteve o índice, 
passe a valer antes do STF decidir a questão.

Suspensa cobrança de contribuição negocial não autorizada por empregado da Caixa

Supremo Tribunal Federal - 02/09/2019

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efei-
tos de decisão da Justiça do Trabalho que manteve a cobrança da contribuição negocial 
instituída pelo Sindicato dos Bancários do Piauí (Seeb/PI) de um empregado da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Segundo o ministro, a sentença aparentemente viola a decisão 
do STF sobre a matéria. A liminar foi deferida na Reclamação (RCL) 35908.

Índice de conciliação da Justiça do Trabalho é o maior de todo o Judiciário, aponta CNJ

Tribunal Superior do Trabalho - 06/09/2019

A Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário com maior índice de conciliação, com 
24% dos casos solucionados por meio de acordo. Os dados são do Relatório Justiça em 
Números 2019, divulgado na última quarta-feira (28/8) pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O índice de conciliação é obtido mediante a razão entre o número de sentenças e 
decisões resolvidas por homologação de acordo e o total de sentenças e decisões termi-
nativas proferidas. Nos quatro ramos do Judiciário, o índice médio foi de 11,5%.
Tribunal Superior do Trabalho - 11/07/2019
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Afastada indenização à família de empregado assassinado em canteiro de obra

Tribunal Superior do Trabalho - 06/09/2019

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da família de um 
encarregado da Angohoa Construções, de Santos (SP), vítima de homicídio no canteiro 
de obras em que prestava serviços, em pedido para responsabilizar a empresa pela morte 
dele no local de trabalho. Os ministros mantiveram a conclusão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SP) de que o crime foi premeditado e não teve relação com as 
atividades do empregado.

9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista será realizada de 16 a 20 de setembro

Tribunal Superior do Trabalho - 04/09/2019

Promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em parceria 
com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, a Semana Nacional da Execução Trabalhista 
chega a sua nona edição este ano. Com o slogan “Todos pela efetividade da Justiça”, o 
evento será realizado de 16 a 20 de setembro.

Reduzida condenação por descumprimento de normas de saúde e de segurança

Tribunal Superior do Trabalho - 04/09/2019

A Companhia Brasileira de Distribuição (Hipermercado Extra) e a Novasoc Comercial 
Ltda. conseguiram reduzir para R$ 300 mil o valor da indenização por dano moral cole-
tivo a que foram condenadas em razão do descumprimento de normas de saúde e de 
segurança do trabalho. Para a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o valor 
indenizatório de R$ 1,5 milhão arbitrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
(MG) foi desproporcional aos fins compensatórios e punitivos da condenação.
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Justiça do Trabalho é o ramo com maior índice de processos iniciados eletronicamente

Tribunal Superior do Trabalho - 03/09/2019

A Justiça do Trabalho foi destaque no Relatório Justiça em Números 2019 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) por ser o segmento do Judiciário com maior índice de virtuali-
zação dos processos em 2018. O relatório foi divulgado na semana passada durante a 2ª 
Reunião Preparatória do XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Acesso a e-mails internos da empresa caracteriza violação de sigilo de correspondência

Tribunal Superior do Trabalho - 03/09/2019

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválido como meio de 
prova o conteúdo de e-mails da diretoria da Prosegur Brasil S/A Transporte de Valores e 
Segurança obtidos sem autorização judicial por dois empregados que tiveram a dispensa 
por justa causa reconhecida em juízo. De acordo com o colegiado, o acesso às mensagens, 
obtido de forma anônima, configura quebra do sigilo de correspondência.

TST mantém suspensão de dirigente sindical para apuração de falta grave

Tribunal Superior do Trabalho - 02/09/2019

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Tra-
balho manteve a suspensão de um almoxarife da Koch Metalúrgica S. A., de Cachoeirinha 
(RS), para apuração de falta grave. Ao negar provimento a recurso do empregado em 
mandado de segurança, os ministros entenderam que a empresa tem direito de suspen-
dê-lo até o julgamento definitivo do inquérito.
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Notícias

Marinho defende adaptação da legislação trabalhista ao mundo moderno

Ministério da Economia (Trabalho) - 05/09/2019

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, defendeu nesta quin-
ta-feira (5) que a modernização trabalhista brasileira esteja adaptada e conectada aos 
desafios impostos pelas novas formas de emprego existentes no país e no mundo. A de-
claração ocorreu durante a reunião da instalação do Grupo de Altos Estudos do Trabalho 
(Gaet), em Brasília.

Governo federal instala grupo para analisar mercado de trabalho no Brasil

Ministério da Economia (Trabalho) - 05/09/2019

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia instalou nesta 
quinta-feira (5) o Grupo de Altos Estudos do Trabalho (Gaet), que irá analisar o mercado 
de trabalho brasileiro. O objetivo é fazer um diagnóstico da situação atual que servirá 
como base para o debate a respeito da modernização das relações trabalhistas e para o 
futuro do trabalho no país.

Audiências públicas vão ampliar o debate sobre a modernização das Normas Regula-
mentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho

Ministério da Economia (Trabalho) - 03/09/2019

Audiências públicas para debater o processo de modernização das Normas Regulamen-
tadoras (NRs) de Segurança e Saúde do Trabalho 7 (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional), 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e 17 (Ergonomia) 
serão realizadas nos dias 10 e 11 de setembro na sede da Fundacentro, em São Paulo (SP).
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Fundacentro e Abpex realizam mais um seminário sobre “Explosões e Áreas Classificadas”

Fundacentro - 05/09/2019

Temas envolvendo explosões de gases, vapores e poeiras serão apresentados e discutidos 
no seminário “Prevenção de Explosões e Áreas Classificadas”, a ser realizado no auditório 
Caio Amaral – Campus da Indústria do Sistema Fiep, situado à avenida Comendador 
Franco, 1391 – Jardim Botânico – Curitiba – Paraná – PR, ocorrerá no dia 25 de setembro, 
das 8h às 17h.

Fundacentro realiza a terceira edição do ciclo de palestras de SST no Distrito Federal

Fundacentro - 03/09/2019

No dia 28 de agosto de 2019, a Fundacentro (Centro Regional do Distrito Federal), reali-
zou a terceira palestra do Ciclo de Palestras de Segurança e Saúde no Trabalho, dando 
continuidade ao evento, destinado aos profissionais da área, cujo objetivo é propiciar 
aos participantes novas ideias e reflexões sobre as intervenções que contribuam para a 
melhoria das condições de trabalho, além de apresentar e discutir temas, conceitos e 
soluções relacionados SST.

Seminário terá como objetivo disseminar cultura de prevenção de acidentes

Fundacentro - 03/09/2019

O XXIX Seminário de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho do Distrito Federal 
terá como principal objetivo reforçar a necessidade e importância de uma cultura de 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Sob coordenação técnica de 
Luiz Augusto Damasceno Brasil, tecnologista e servidor da Fundacentro, o seminário que 
acontece nos dias 18 e 19 de setembro de 2019, será dividido em dois painéis. O primeiro 
será sobre “Segurança e saúde no trabalho do futuro”, e o segundo, sobre “O futuro da 
segurança e saúde no trabalho do futuro”.
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Município de Ouricuri adere a plano de trabalho para melhoria da cadeia do gesso até 
2030

Ministério Público do Trabalho - 06/09/2019

Na tarde desta quinta-feira (5), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) realizaram reunião para tratar da assinatura de termo de 
adesão ao “Grupo de Trabalho Gesso 2030” por municípios do polo gesseiro do Araripe. O 
objetivo é que as cidades desenvolvam estratégias de compliance na cadeia produtiva, o 
que inclui a promoção do trabalho decente.

Bemis é processada por ambiente de trabalho perigoso e prejudicial à saúde

Ministério Público do Trabalho - 05/09/2019

Em 2018, o MPT abriu inquérito para investigar um acidente de trabalho no qual um tra-
balhador teve o terceiro e quarto dedos da mão esquerda esmagados por um rolo prensa 
na empresa. O acidente havia acontecido por conta de uma abertura existente na má-
quina que estava fora da visão do empregado. Além disso, a empresa não disponibilizava 
treinamento ou manuais adequados para a utilização de máquinas e equipamentos.

Audiência pública debate alterações nas NRs de saúde e segurança do trabalho

Ministério Público do Trabalho - 04/09/2019

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu audiência 
pública na manhã desta quarta-feira (4), no Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, 
para debater a modificação das normas regulamentadores (NRs) sobre saúde e segurança 
do trabalhador. A audiência foi motivada pela iniciativa do governo federal de flexibilizar 
as NRs, que estabelecem as regras relativas à segurança e medicina do trabalho no país.
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Entidades discutem ações conjuntas em defesa dos direitos sociais

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/09/2019

O SINAIT, a Anamatra - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a 
ANPT - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Abrat -  Associação Brasi-
leira dos Advogados Trabalhistas reuniram-se na tarde desta terça-feira, 3 de setembro na 
sede da Anamatra em Brasília. Na pauta atuação conjunta em defesa de direitos sociais.

Auditores-Fiscais resgatam 13 trabalhadores do setor da construção civil no Rio de Janeiro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/09/2019

A equipe verificou que no espaço destinado a alojar os 13 trabalhadores – imóvel dividi-
do em dois ambientes – havia apenas uma cama de casal, com colchão, ofertados aos 
trabalhadores por vizinhos. Os trabalhadores revezavam-se para dormir no colchão. O 
que sobrava da dormida na cama, acomodava-se sobre uma rede lançada ao chão. O 
empregado pernoitava diretamente sobre o piso rígido. Outros trabalhadores dormiam 
sobre colchonetes acomodados no chão ou também em redes, edredons e lençóis lan-
çados sobre o piso. Não havia armários e os pertences dos trabalhadores ficavam jogados 
amontoados ou sobre malas/mochilas ou pelo chão.

Reforma da Previdência: SINAIT critica proposta em audiência no Senado

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/09/2019

A vice-presidente do SINAIT, Rosa Maria Campos Jorge, criticou a Proposta de Emenda à 
Constituição – PEC nº 6/2019, reforma da Previdência, durante audiência pública realizada 
nesta terça-feira, 3 de setembro, no auditório Petrônio Portela, no Senado, em Brasília 
(DF). Ela destacou a importância de denunciar os prejuízos da matéria para os cidadãos e 
trabalhadores brasileiros.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17123/entidades%20discutem%20acoes%20conjuntas%20em%20defesa%20dos%20direitos%20sociais
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17120/auditores-fiscais%20resgatam%2013%20trabalhadores%20do%20setor%20da%20construcao%20civil%20no%20rio%20de%20janeiro
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17114/reforma%20da%20previdencia%20sinait%20critica%20proposta%20em%20audiencia%20no%20senado


Moradia concedida em contrapartida ao trabalho deve integrar salário, diz TRT-4

Consultor Jurídico - 08/09/2019

Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) ganhou 
na Justiça do Trabalho gaúcha um acréscimo de 25% no seu salário básico pelo fato de 
morar em casa fornecida pela empregadora. O percentual foi fixado com base em valores 
de aluguéis cobrados em Candiota, município em que o autor mora e trabalha.

Gilmar nega suspender a tramitação da MP da “liberdade econômica”

Consultor Jurídico - 06/09/2019

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quarta-feira (5/9) 
dois mandados de segurança que questionavam a tramitação da Medida Provisória 
892/2019, conhecida como a da “liberdade econômica”.

A Lei Geral de Proteção de Dados frente às relações trabalhistas

Consultor Jurídico - 03/09/2019

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, tem como objetivo re-
gulamentar o tratamento de dados pessoais pelas empresas, vez que os dados pessoais 
ganharam grande importância na economia moderna, pois permitem fazer predições, 
analisar perfis de consumo, opinião, entre outras atividades. Qualquer violação à LGPD na 
esfera das relações de trabalho poderá ser objeto de ação, bem como sujeita à fiscalização 
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as sanções previstas no artigo 52 da Lei, 
com multas que podem chegar a 50 milhões de reais.

Outras Notícias
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SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 234, DE 16 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 02/09/2019 Seção I 
Pág. 43) - São considerados isentos do imposto sobre a renda os valores recebidos a título 
de pensão alimentícia judicial recebidos por pessoa acometida por doença relacionada 
no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desde que a moléstia 
seja comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

RESOLUÇÃO INSS Nº 699, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 03/09/2019 Seção I Pág. 
20) - Regulamenta a comprovação de vida e renovação de senha por parte dos bene-
ficiários, bem como a prestação de informações por meio das instituições financeiras 
pagadoras de benefícios aos beneficiários e ao INSS;

RESOLUÇÃO INSS Nº 700, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 03/09/2019 Seção I Pág. 
21) - Institui o Sistema Eletrônico de Informações como sistema oficial de gestão de pro-
cessos e documentos eletrônicos;

PORTARIA SPREV Nº 33, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 04/09/2019 Seção I Pág. 
21) - Altera a Portaria SPREV n° 24, de 24 de junho de 2019, que institui o Programa de 
Revisão de Benefícios por Incapacidade, instituído pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 
2019, no âmbito da Subsecretaria da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência, 
que regulamenta a capacidade operacional regular do Perito Médico Federal e estabe-
lece diretrizes e procedimentos a serem observados;

RESOLUÇÃO CNPS Nº 1.337, DE 13 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 04/09/2019 Seção I Pág. 
21) - Aprova a Proposta Orçamentária da Previdência Social para o exercício de 2020 a ser 
enviada à Secretária de Orçamento Federal do Ministério da Economia;

PORTARIA RFB Nº 1.507, DE 2 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 04/09/2019 Seção I Pág. 
23) - Institui o Conselho Consultivo sobre reforma tributária;

Atos Normativos
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PORTARIA Nº 1.001, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 05/09/2019 Seção II Pág. 21) - 
Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho – GAET, com o objetivo de avaliar o marcado 
de trabalho brasileiro sob a ótica da modernização das relações trabalhistas e matérias 
correlatas;

DECRETO Nº 10.011, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 06/09/2019 Seção I Pág. 04) - 
Declara a revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, de decretos normativos.

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.001-de-4-de-setembro-de-2019-214576646
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.011-de-5-de-setembro-de-2019-214858571


Dados estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora n.º 12 (Segurança em Máquinas e Equi-
pamentos) mais capitulados como “Interdição”  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
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Dados estatísticos de Fiscalização

Interdição : É uma rubrica utilizada pela fiscalização do Ministério da Economia (antigo Ministério 
do Trabalho) para contabilizar os artigos da legislação trabalhista (CLT ou Segurança e Saúde no 
Trabalho) que foram utilizados para paralisar as atividades de itens encontrados nos canteiros de 
obra da Indústria da Construção, por ter sido caracterizado “grave e iminente risco” a segurança 
e a saúde dos trabalhadores, durante a ação de fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais 
do Trabalho. Esse quantitativo não está atrelado obrigatoriamente ao número de “notificações”, 
“autuações” ou “regularizados na ação fiscal” realizadas 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.

12.38. As zonas de perigo das máquinas e 
equipamentos devem possuir sistemas de 
segurança, caracterizados por proteções 
fixas, proteções móveis e dispositivos de 
segurança interligados, que garantam 
proteção à saúde e à integridade física dos 
trabalhadores.

12.25. Os comandos de partida ou aciona-
mento das máquinas devem possuir dispo-
sitivos que impeçam seu funcionamento 
automático ao serem energizadas.

12.56. As máquinas devem ser equipadas 
com um ou mais dispositivos de parada de 
emergência, por meio dos quais possam 
ser evitadas situações de perigo latentes e 
existentes.

12.47. As transmissões de força e os compo-
nentes móveis a elas interligados, acessíveis 
ou expostos, devem possuir proteções fixas, 
ou móveis com dispositivos de intertrava-
mento, que impeçam o acesso por todos 
os lados.

12.15. Devem ser aterrados, conforme as 
normas técnicas oficiais vigentes, as insta-
lações, carcaças, invólucros, blindagens ou 
partes condutoras das máquinas e equipa-
mentos que não façam parte dos circuitos 
elétricos, mas que possam ficar sob tensão.

12.32. As máquinas e equipamentos, cujo 
acionamento por pessoas não autorizadas 
possam oferecer risco à saúde ou integri-
dade física de qualquer pessoa, devem 
possuir sistema que possibilite o bloqueio 

de seus dispositivos de acionamento.

12.24. Os dispositivos de partida, aciona-
mento e parada das máquinas devem ser 
projetados, selecionados e instalados de 
modo que:
c) impeçam acionamento ou desligamento 
involuntário pelo operador ou por qualquer 
outra forma acidental;

12.111. As máquinas e equipamentos devem 
ser submetidos à manutenção preventiva 
e corretiva, na forma e periodicidade de-
terminada pelo fabricante, conforme as 
normas técnicas oficiais nacionais vigentes 
e, na falta destas, as normas técnicas inter-
nacionais.

12.36. Os componentes de partida, parada, 
acionamento e outros controles que com-
põem a interface de operação das máqui-
nas devem: 
a) operar em extrabaixa tensão de até 25V 
(vinte e cinco volts) em corrente alternada 
ou de até 60V (sessenta volts) em corrente 
contínua; e 

12.135. A operação, manutenção, inspeção 
e demais intervenções em máquinas e 
equipamentos devem ser realizadas por 
trabalhadores habilitados, qualificados, 
capacitados ou autorizados para este fim.
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