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Destaque da Semana
TST começa a analisar possibilidade de acumular adicionais

Consultor Jurídico - 13/09/2019

A Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Tra-
balho começou a julgar, na quinta-feira (12/9), se é possível a cumulação dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. A discussão depende do voto do presidente do TST, ministro 
João Batista Brito Pereira. O julgamento está com sete votos contra essa possibilidade e seis 
à favor. O relator, ministro Vieira de Mello Filho, votou pela possibilidade de recebimento de 
ambos adicionais.
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9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista começa na próxima segunda-feira (16)

Tribunal Superior do Trabalho - 13/09/2019

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 à nona edição em 2019 com o slogan “Todos pela efetividade da Justiça”. A cerimô-
nia de abertura será realizada no TRT da 24ª Região (MS), na terça-feira (17), às 9h, com 
transmissão ao vivo pelo canal oficial do TRT no YouTube.

Auxiliar dispensado após se envolver em briga consegue reverter justa causa

Tribunal Superior do Trabalho - 13/09/2019

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a dispensa por justa causa de 
um auxiliar de serviços gerais da Comercial Fegaro Importação, de São Paulo (SP), que se 
envolveu em briga física com um colega de trabalho durante o expediente. Como ele foi 
o único demitido após o incidente, os ministros consideraram que não houve isonomia 
de tratamento.

Demora na devolução de carteira de trabalho resulta em condenação de indústria de 
fertilizantes

Tribunal Superior do Trabalho - 11/09/2019

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Fertilizantes Heringer S.A. ao 
pagamento de indenização a um auxiliar de produção por ter retido sua carteira de tra-
balho por mais de um mês após a rescisão do contrato. A Turma seguiu a jurisprudência 
do TST de que, no caso de retenção do documento por prazo superior ao previsto em lei, 
o dano moral é presumível.

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)
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Vigilante não tem direito ao adicional de periculosidade antes da regulamentação da lei 
que o deferiu

Tribunal Superior do Trabalho - 10/09/2019

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu o pagamento do adicional de 
periculosidade da condenação imposta ao Estado do Rio Grande do Sul na reclamação 
trabalhista ajuizada por um vigilante terceirizado. Para a Turma, o pagamento da parcela 
só passou a ser obrigatório com a regulamentação da Lei 12.740/2012 pelo extinto Minis-
tério do Trabalho, e não a partir de sua vigência.

Estão abertas as inscrições para o 5º Seminário Internacional do Trabalho Seguro

Tribunal Superior do Trabalho - 09/09/2019

Estão abertas a partir dessa segunda-feira (9) as inscrições para o 5º Seminário Internacio-
nal do Trabalho Seguro, que será realizado de 16 a 18/10 no Tribunal Superior do Trabalho, 
em Brasília. Com o tema “Violências no Trabalho: Enfrentamento e Superação”, será dis-
cutida no evento a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. As vagas são limitadas.

TST afasta limitação de número de empregados em ação coletiva movida por sindicato

Tribunal Superior do Trabalho - 09/09/2019

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Tra-
balho manteve a decisão em que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) ha-
via autorizado a inclusão de toda a lista de empregados apresentada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação de Álcool, Plásticos, Cosméticos, Fertilizantes, 
Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região em ação contra a Mosaic Fertilizantes 
P&K Ltda., de Uberaba (MG). Segundo a SDI-2, a determinação do juízo de primeiro grau 
de limitar a 20 o número de empregados substituídos é ilegal e abusiva.

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)
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Notícias

Proposta para NR 17 mantém essência da ergonomia

Ministério da Economia (Trabalho) - 13/09/2019

A audiência pública sobre a NR 17 (Ergonomia), realizada na Fundacentro em São Paulo/
SP no dia 11 de setembro, buscou mostrar que os fundamentos ergonômicos permeiam a 
proposta de revisão. O objetivo dessa norma regulamentadora é “estabelecer as diretrizes 
e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança, saúde e desempenho eficiente”.

Secretaria de Trabalho, em conjunto com a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e a 
Fundacentro, realiza audiência pública sobre a NR 7

Ministério da Economia (Trabalho) - 13/09/2019

Foi realizada em São Paulo na quarta-feira (11) uma audiência pública sobre a Norma 
Regulamentadora 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO). Foi 
uma oportunidade para que o grupo técnico encarregado da revisão mostrasse como 
vem buscado harmonizar a nova norma com a NR 1 (Disposições Gerais), a nova NR 9 
(Agentes Ambientais) e o Programa de Gerenciamento de Riscos.

Nova Previdência vai corrigir injustiças e ajudar a equilibrar orçamento

Ministério da Economia (Trabalho) - 10/09/2019

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Ma-
rinho, participou nesta terça-feira (10) de sessão temática do Senado sobre o  texto da 
Proposta de Emenda à Constituição  (PEC) 06/2019, da Nova Previdência. Ele ressaltou 
que o atual sistema previdenciário é injusto, ao privilegiar os mais ricos, e gera forte déficit 
sobre as contas públicas, impedindo o Estado de investir em áreas como saúde e educa-
ção.  “Poucos ganham muito e muitos ganham pouco”, disse.

Notícias do Executivo
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Notícias

Nove trabalhadores são resgatados em obras habitacionais em São Paulo

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

Um grupo de nove pessoas submetidas à condição análoga à de escravo foi resgatado 
na terça-feira (3) pelo Grupo de Combate ao Trabalho Escravo da Superintendência Re-
gional do Trabalho de São Paulo (SRT-SP). Contratados para a construção de unidades 
habitacionais em um projeto da  Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo (CDHU), eles ficavam alojados na cidade de Jaguariúna e traba-
lhavam em outras localidades, especialmente Itatiba (SP)

Nova NR 7 busca harmonização com NR 1, NR 9 e PGR

Fundacentro - 13/09/2019

A audiência pública sobre a NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO) mostrou como o grupo técnico tem feito a revisão e buscado harmonizar a nova 
norma com a NR 1 (Disposições Gerais), a nova NR 9 (Agentes Ambientais) e o Programa 
de Gerenciamento de Riscos.

Proposta para NR 17 mantém essência da ergonomia

Fundacentro - 13/09/2019

A audiência pública sobre a NR 17 (Ergonomia), realizada na Fundacentro em São Paulo/
SP no dia 11 de setembro, buscou mostrar que os fundamentos ergonômicos permeiam a 
proposta de revisão. O objetivo dessa norma regulamentadora é “estabelecer as diretrizes 
e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança, saúde e desempenho eficiente”.

Notícias do Executivo
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Notícias

Audiência pública sobre NR 9 e PGR reúne representantes de diversos setores da socie-
dade

Fundacentro - 11/09/2019

A primeira audiência pública sobre Normas Regulamentadoras lotou o auditório da 
Fundacentro, em São Paulo/SP, para debater a NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) nesta terça, 10 de setembro. Representantes de Associações Profissionais, 
dos Trabalhadores, do Ministério Público do Trabalho – MPT, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT e de empresas participaram do debate.

Palestra abordará SST em espaços confinados

Fundacentro - 11/09/2019

A Fundacentro (Centro Regional de Pernambuco), em ação conjunta com a Máximo SMS, 
organiza, no dia 27 de setembro de 2019, a palestra “Segurança e Saúde no Trabalho em 
Espaços Confinados”. Com vagas limitadas, o tema a ser abordado terá como objetivo, 
reciclar conceitos básicos sobre o trabalho em espaços confinados, avaliando seus riscos 
e as medidas preventivas necessárias.

Fundacentro promove ações em saúde do trabalhador

Fundacentro - 11/09/2019

A Fundacentro (Centro Estadual do Paraná), em ação conjunta com o Ministério Público do 
Trabalho, promove, nos dias 18 e 19 de setembro de 2019, o curso “Prevenção de Acidentes 
em Máquinas e Equipamentos”, tema constante da NR-12. Segundo os organizadores, o 
objetivo do curso é propiciar conhecimentos necessários aos profissionais com atividades 
que envolvem máquinas e equipamentos, a fim de promoção da saúde e diminuição de 
acidentes de trabalho.

Notícias do Executivo

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/9/audiencia-publica-sobre-nr-9-e-pgr-reune-representantes-de-diversos-setores-da-sociedade
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/9/audiencia-publica-sobre-nr-9-e-pgr-reune-representantes-de-diversos-setores-da-sociedade
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/9/palestra-abordara-sst-em-espacos-confinados
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2019/9/fundacentro-promove-acoes-em-saude-do-trabalhador


MPT apoia projeto pioneiro de criação de ‘Equipamentos de Proteção Inteligentes’

Ministério Público do Trabalho - 13/09/2019

Estudantes da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Sumé, no 
Cariri paraibano, estão desenvolvendo equipamentos de proteção para a prevenção de 
acidentes de trabalho. Eles ‘batizaram’ os aparelhos de ‘EPIns – Equipamentos de Prote-
ção Inteligentes’. Em três meses, foram desenvolvidos dois protótipos: o ‘Smart Warning 
System’ (SWS), Sistema de Alerta Inteligente e o ‘Thermal Confort Smart’, Leitor Inteligen-
te de Conforto Térmico.

Marcelo Goss Neves é eleito novo procurador-chefe do MPT-SC

Ministério Público do Trabalho - 12/09/2019

O procurador Marcelo Goss Neves foi eleito novo procurador-chefe do Ministério Público 
do Trabalho em Santa Catarina (MPT-SC) para o biênio 2019-2021. A posse será no dia 1º 
de outubro, em Brasília. É a segunda vez que o procurador fica à frente da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 12ª Região. O primeiro mandato foi de 2015 a 2017.

Procurador-geral do MPT visita secretário especial da Previdência e do Trabalho

Ministério Público do Trabalho - 11/09/2019

O novo procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, visitou na manhã de hoje 
(11) o titular da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, no Mi-
nistério da Economia. O encontro serviu para discussão de assuntos de interesse comum 
aos dois órgãos, tais como o combate ao trabalho escravo e a importância da prevenção 
de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no país.

Notícias do Ministério Público do Trabalho
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SP - Auditores-Fiscais do Trabalho resgatam trabalhadores da construção civil

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

Auditores-Fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de São Pau-
lo – SRT/SP resgataram um grupo de nove pessoas submetidas à condição análoga à 
de escravos. Os trabalhadores foram aliciados no Maranhão com promessas de salário e 
habitação. Os trabalhadores foram levados para São Paulo para a construção de unidades 
habitacionais em um projeto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo – CDHU.

Na mídia: Operações de resgate de trabalhadores escravizados em todo o País são desta-
que na imprensa

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

A Fiscalização do Trabalho realizou nas últimas semanas diversas operações em todo 
o País, que resultaram no resgate de trabalhadores reduzidos à condição análoga à de 
escravos. As ações fiscais foram destaque na imprensa, em veículos nacionais e portu-
gueses.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

Auditor Fiscal
do Trabalho

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17130/spauditores-fiscais%20do%20trabalho%20resgatam%20trabalhadores%20da%20construcao%20civil
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17129/na%20midia%20operacoes%20de%20resgate%20de%20trabalhadores%20escravizados%20em%20todo%20o%20pais%20sao%20destaque%20na%20imprensa
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=17129/na%20midia%20operacoes%20de%20resgate%20de%20trabalhadores%20escravizados%20em%20todo%20o%20pais%20sao%20destaque%20na%20imprensa


Empresas e Confederações contribuem para o aprimoramento dos leiautes

Portal eSocial - 10/07/2019

Representantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (Secretaria de Trabalho, 
INSS e Secretaria de Previdência), Serpro e Dataprev  reuniram-se em Brasília com enti-
dades que compõem o GT Confederativo no dia 04/09/2019 e com empresas usuárias nos 
dias 02 e 03/09/2019 para tratarem da simplificação do eSocial. O principal objetivo dessa 
reunião foi criar um consenso na nova proposta de leiautes do eSocial, para atender as 
demandas de simplificação solicitadas pela sociedade civil, além de permitir ao governo 
a substituição de obrigações atualmente exigidas.

Publicada revisão da Nota Técnica 15/2019 com datas de implantação

Consultor Jurídico - 10/07/2019

A republicação da Nota Técnica 15/2019 trouxe as datas de implantação nos ambientes de 
produção e de testes. A publicação original não especificava essas datas. Conforme a Nota 
Técnica 15/2019 revisada, há a previsão de implantação nas seguintes datas: Ambiente de 
produção restrita (testes): 08/10/2019; e Ambiente de produção: 11/11/2019

Notícias do e-Social

https://portal.esocial.gov.br/noticias/empresas-e-confederacoes-contribuem-para-o-aprimoramento-dos-leiautes
https://portal.esocial.gov.br/noticias/publicada-revisao-da-nota-tecnica-15-2019-com-datas-de-implantacao
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota_tecnica_no_15_2019_-revisada.zip


TRT-18 segue TST sobre responsabilidade de empreitada e dono de obra

Consultor Jurídico - 14/09/2019

Contrato de empreitada entre dono de obra e empreiteiro não gera responsabilidade, 
exceto se o dono da obra for uma construtora. O entendimento foi fixado Terceira Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao seguir jurisprudência do Tribunal Su-
perior do Trabalho.

Não é possível homologação parcial de acordo extrajudicial, decide TST

Consultor Jurídico - 12/09/2019

Nos pedidos de homologação de acordos extrajudiciais, cabe ao Judiciário somente ho-
mologar ou não ou acordo. Sendo incabível a hipótese de reconhecer parcialmente o 
que foi negociado entre o trabalhador e a empresa. A decisão é da 4ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho ao reformar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
que homologava parcialmente o acordo firmado.

Justiça decide indenizar trabalhadora que dividia vestiário com homens

Consultor Jurídico - 09/09/2019

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu condenar uma transportadora a 
pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5 mil, a uma motorista de caminhão. 
A punição se deve ao constrangimento sofrido pela trabalhadora, que era obrigada a 
dividir o banheiro e o vestiário com cinco colegas homens.

Outras Notícias

https://www.conjur.com.br/2019-set-14/trt-18-segue-tst-responsabilidade-empreitada-dono-obra
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
http:// Consultor Jurídico - 08/09/2019  Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (
https://www.conjur.com.br/2019-set-12/nao-possivel-homologacao-parcial-acordo-extrajudicial-tst
https://www.conjur.com.br/2019-set-09/trt-decide-indenizar-mulher-dividia-vestiario-homens


RESOLUÇÃO INSS Nº 703, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 
158) - Altera a Resolução Nº 691 /PRES/INSS, de 25 de Julho 2019;

RESOLUÇÃO INSS Nº 704, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 
158) - Dispõe sobre a alteração da Rede de Atendimento;

PORTARIA ME Nº 470, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 
6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou competências ao Secretá-
rio Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia em matérias 
afetas ao seu âmbito de atuação;

PORTARIA Nº 1.010, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - 
Estabelece para o mês de setembro de 2019 fatores de atualização;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 4.035, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 10/09/2019 
Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviços de Atendimento Médico. Retenção. Não Caracte-
rização de Cessão de Mão De Obra;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 4.036, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 10/09/2019 
Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de Obra. Não 
Caracterização. Retenção da Contribuição Previdenciária. Dispensa. Serviço de Saúde. 
Destaque da Retenção. Obrigatoriedade;

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 57, DE 2019 (DOU de 
12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória 
nº 889, de 24 de julho de 2019, que Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro 
de 1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação das contas do Programa de 
Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-703-de-6-de-setembro-de-2019-215089244
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Altera a Resolução Nº 691 /PRES/INSS, de 25 de Julho 2019;  
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Altera a Resolução Nº 691 /PRES/INSS, de 25 de Julho 2019;  
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Altera a Resolução Nº 691 /PRES/INSS, de 25 de Julho 2019;  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-704-de-6-de-setembro-de-2019-215089169
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Dispõe sobre a alteração da Rede de Atendimento;  
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Dispõe sobre a alteração da Rede de Atendimento;  
http:// (DOU de 09/09/2019 Seção I Pág. 158) - Dispõe sobre a alteração da Rede de Atendimento;  
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-470-de-9-de-setembro-de-2019-215322804
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou 
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou 
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou 
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou 
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 6) - Altera a Portaria nº 171, de 17 de abril de 2019, que delegou 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.010-de-9-de-setembro-de-2019-215322741
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Estabelece para o mês de setembro de 2019 fatores de atualiza
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Estabelece para o mês de setembro de 2019 fatores de atualiza
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Estabelece para o mês de setembro de 2019 fatores de atualiza
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-4.035-de-4-de-setembro-de-2019-215325332
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviços de Atendimento Médico. Retenção. Não Ca
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviços de Atendimento Médico. Retenção. Não Ca
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviços de Atendimento Médico. Retenção. Não Ca
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviços de Atendimento Médico. Retenção. Não Ca
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-4.036-de-9-de-setembro-de-2019-215325357
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de O
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de O
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de O
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de O
http:// (DOU de 10/09/2019 Seção I Pág. 16) - Prestação de Serviço de Ginástica Laboral. Cessão de Mão de O
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-57-de-2019-215807917
http:// (DOU de 12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº
http:// (DOU de 12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº
http:// (DOU de 12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº
http:// (DOU de 12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº
http:// (DOU de 12/09/2019, Seção I Pág. 1) - Prorroga por sessenta dias a vigência da Medida Provisória nº
http://vidor Público 


- Pasep, e a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para instituir a modalidade de saque-ani-
versário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências;

PORTARIA Nº 1.001, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - 
Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmbito da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, com o objetivo de avaliar o mercado 
de trabalho brasileiro sob a ótica da modernização das relações trabalhistas e matérias 
correlatas;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 244, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 13/09/2019 
Seção I Pág. 15) - Regime Não Cumulativo. Crédito. Combustível. Depreciação. Transporte. 
Partes e Peças. Equipamento a ser Montado;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 245, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 (DOU de 13/09/2019 
Seção I Pág. 15) - Retenção dos 11%. Base de Cálculo. Deduções Admissíveis;

CIRCULAR CEF Nº 872, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 
16) - Publica o Manual FGTS Movimentação da Conta Vinculada, como instrumento disci-
plinador do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Atos Normativos

http://- Pasep, e a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para instituir a modalidade de saque-aniversário n
http://- Pasep, e a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para instituir a modalidade de saque-aniversário n
http://- Pasep, e a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para instituir a modalidade de saque-aniversário n
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.001-de-4-de-setembro-de-2019-*-215823154
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http:// (DOU de 12/09/2019 Seção II Pág. 17) - Institui o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - GAET, no âmb
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-240-de-19-de-agosto-de-2019-216066407
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Regime Não Cumulativo. Crédito. Combustível. Depreciação. Tra
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Regime Não Cumulativo. Crédito. Combustível. Depreciação. Tra
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Regime Não Cumulativo. Crédito. Combustível. Depreciação. Tra
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Regime Não Cumulativo. Crédito. Combustível. Depreciação. Tra
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-240-de-19-de-agosto-de-2019-216066407
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Retenção dos 11%. Base de Cálculo. Deduções Admissíveis;  
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Retenção dos 11%. Base de Cálculo. Deduções Admissíveis;  
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 15) - Retenção dos 11%. Base de Cálculo. Deduções Admissíveis;  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-872-de-11-de-setembro-de-2019-216063514
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 16) - Publica o Manual FGTS Movimentação da Conta Vinculada, como i
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 16) - Publica o Manual FGTS Movimentação da Conta Vinculada, como i
http:// (DOU de 13/09/2019 Seção I Pág. 16) - Publica o Manual FGTS Movimentação da Conta Vinculada, como i


Dados estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora n.º 12 (Segurança em Máquinas e Equipa-
mentos) mais capitulados como “Regularizado na Ação Fiscal”  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

Regularizados na Ação Fiscal: É uma rubrica utilizada pela fiscalização do Ministério da Eco-
nomia (antigo Ministério do Trabalho) para contabilizar os itens da legislação trabalhista (CLT 
ou Segurança e Saúde no Trabalho) que foram corrigidos pelas empresas ao longo da ação de 
fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho. Esse quantitativo não está atrelado 
obrigatoriamente ao número de “notificações” ou “autuações” realizadas pela auditoria fiscal 
do Ministério da Economia. Os atos fiscais do ME na área das relações de  trabalho 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.

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

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.

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

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.

12.47. 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.

12.56. 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.

12.111. 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.

12.112. As manutenções preventivas e cor-
retivas devem ser registradas em livro pró-
prio, ficha ou sistema informatizado, com 
os seguintes dados:

12.153. O empregador deve manter inventá-
rio atualizado das máquinas e equipamen-
tos com identificação por tipo, capacidade, 
sistemas de segurança e localização em 
planta baixa, elaborado por profissional 
qualificado ou legalmente habilitado.

12.136. Os trabalhadores envolvidos na 
operação, manutenção, inspeção e demais 
intervenções em máquinas e equipamentos 
devem receber capacitação providenciada 
pelo empregador e compatível com suas 
funções, que aborde os riscos a que estão 
expostos e as medidas de proteção existen-
tes e necessárias, nos termos desta Norma, 
para a prevenção de acidentes e doenças.
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