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Destaque da Semana
Publicada portaria do FAP com vigência para 2020

Ministério da Economia (Previdência) - 26/09/2019

Foi publicada nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria SEPRT 
nº 1.079 que dispõe sobre o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), calculado em 2019, com 
vigência para o ano de 2020. O FAP, aplicado desde 2010, é um sistema de bonificação 
ou sobretaxação do Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT), individualizado para cada 
estabelecimento da empresa.
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TST afasta possibilidade de cumulação de adicionais de insalubridade e de periculosidade

Tribunal Superior do Trabalho - 27/09/2019

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Tra-
balho decidiu, nesta quinta-feira (26), que não é possível o recebimento cumulativo dos 
adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores 
distintos e autônomos. A decisão, por maioria, foi proferida no julgamento de incidente 
de recurso repetitivo, e a tese jurídica fixada será aplicada a todos os casos semelhantes.

Pleno do TST vai examinar constitucionalidade de dispositivo da Reforma Trabalhista 
sobre honorários

Tribunal Superior do Trabalho - 27/09/2019

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho remeteu ao Tribunal Pleno a discussão 
sobre a constitucionalidade do dispositivo da CLT introduzido pela Reforma Trabalhista 
segundo o qual a parte perdedora, mesmo que seja beneficiária da justiça gratuita, deve 
pagar honorários advocatícios à parte vencedora. De acordo com o Regimento Interno do 
TST (artigo 275, parágrafo 3º), quando um dos órgãos julgadores da Corte acolhe arguição 
de inconstitucionalidade de algum dispositivo de lei, o processo deve ser remetido ao 
Tribunal Pleno.

Restabelecida justa causa de cipeiros que divulgaram documento sigiloso pelo WhatsA-
pp

Tribunal Superior do Trabalho - 25/09/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da dispensa por 
justa causa de três empregados que divulgaram documentos sigilosos da Saipem do Bra-
sil Serviços de Petróleo Ltda., de Guarujá (SP). Embora eles tivessem direito à estabilidade 
provisória por serem membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), a 
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Turma entendeu caracterizada a quebra da confiança, condição essencial à manutenção 
do emprego.

TST indica desembargadora e juíza para representar a Justiça do Trabalho no CNJ

Tribunal Superior do Trabalho - 24/09/2019

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada nesta terça-feira, elegeu 
os nomes da desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (RS), e da juíza do trabalho Flávia Moreira Guimarães Pessoa, da 
4ª Vara do Trabalho de Aracaju (SE), para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
no biênio 2019-2021 nas vagas destinadas a magistrados de segundo e primeiro graus da 
Justiça do Trabalho.  As indicações devem ser aprovadas pelo plenário do Senado Federal, 
após sabatina pela sua Comissão de Constituição e Justiça.

Mantida validade de norma coletiva que substituía horas extras por diárias

Tribunal Superior do Trabalho - 23/09/2019

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Tra-
balho negou a pretensão de um jornalista da RBS Participações S.A. de receber adicional 
por serviço extraordinário em viagens. De acordo com os ministros, a norma coletiva que 
substituía a remuneração de horas extras pelo pagamento de diária de viagem não cau-
sou prejuízo ao empregado nem alterou direito trabalhista indisponível.
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País tem saldo positivo no emprego formal em agosto, com 121.387 novos postos de tra-
balho

Ministério da Economia (Trabalho) - 25/09/2019

Pelo quinto mês seguido, o Brasil teve saldo positivo no emprego formal. Em agosto, a ex-
pansão foi de 121.387 vagas, decorrente de 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamen-
tos. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O resultado de agosto é equivalente à 
variação de 0,31% em relação ao estoque no mês anterior. Foi o melhor agosto no Caged 
desde 2013.

Governo moderniza mais três normas sobre saúde e segurança do trabalhador

Ministério da Economia (Trabalho) - 24/09/2019

A modernização de três normas regulamentadoras foi publicada pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia na edição do Diário Oficial da União 
(DOU) desta terça-feira (24). Estão com nova redação a NR 3, sobre embargo e interdição; 
a NR 24, que trata das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho; e a NR 28, de 
fiscalização e penalidades. Com isso, chega a seis o número de normas sobre segurança e 
saúde dos trabalhadores nas empresas que já passaram por revisão este ano.

Carteira de Trabalho Digital vai simplificar contratações

Ministério da Economia (Trabalho) - 24/09/2019

Os brasileiros passam a contar, nesta terça-feira (24), com a Carteira de Trabalho Digital, 
documento totalmente em meio eletrônico e equivalente à antiga Carteira de Traba-
lho e Previdência Social física. A mudança vai assegurar facilidades para trabalhadores 
e empregados, com redução da burocracia e custos. Por exemplo: ao ser contratado, o 
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novo empregado não precisará mais apresentar a carteira em papel. Bastará informar o 
número do CPF ao empregador e o registro será realizado diretamente de forma digital.

Nova lei garante a arrecadação de contribuições sociais em ações e acordos trabalhistas 

Ministério da Economia (Previdência) - 25/09/2019

A Lei 13.876/2019, publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (23), 
fortalece os esforços para a redução do déficit previdenciário e garante a arrecadação 
de contribuições sociais em ações judiciais e em acordos trabalhistas. A nova lei deixa 
claro que a Justiça do Trabalho deverá discriminar, nas verbas rescisórias, os valores que 
correspondem a verbas remuneratórias (13º salário, férias, horas extras) – sobre as quais 
há incidência de Imposto de Renda e de contribuições sociais, como a contribuição pre-
videnciária – e os valores que dizem respeito a verbas indenizatórias, que são isentas de 
tributos.

Publicada lei que assegura pagamento de perícias médicas em ações judiciais

Ministério da Economia (Previdência) - 23/09/2019

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) publica a Lei nº 13.876/2019, que libera 
o pagamento de perícias médicas, pelo Poder Executivo, nas ações judiciais em que o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja parte. O repasse vai garantir o pagamento 
de perícias já realizadas ou que venham a ocorrer nos próximos dois anos. Antes da Lei nº 
13.876/2019, esse pagamento cabia ao Poder Judiciário, mas estava suspenso por falta de 
previsão orçamentária. Nos processos que envolvem o INSS, o respectivo juiz nomeia um 
perito – o que era pago com orçamento da Justiça Federal, na rubrica Assistência Jurídica 
a Pessoas Carentes (AJPC).

Em Minas Gerais, Fundacentro discute incidência dos transtornos mentais entre traba-
lhadores
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Fundacentro - 27/09/2019

A Fundacentro (Centro Regional de Minas Gerais) realizou o evento “Trabalho & Saúde: 
Contribuições das Ciências da Saúde à Saúde Mental dos (as) Trabalhadores (as)” nos dias 
24 e 25 de setembro. O objetivo é contribuir para o aprimoramento de informações e 
dados sobre a incidência dos transtornos mentais no mundo do trabalho, debatendo 
estratégias de aprimoramento de políticas públicas de prevenção e promoção nessa área.

Representantes de entidades públicas e privadas defendem cultura da prevenção

Fundacentro - 24/09/2019

Durante a realização do XXIX Seminário de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho 
do Distrito Federal, representantes de entidades públicas e privadas defenderam a cultu-
ra da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. O evento que ocorreu 
nos dias 18 e 19 de setembro de 2019 foi destinado aos membros de CIPAs, sindicalistas, 
empresários, administradores, servidores, estudantes e representantes de entidades pú-
blicas e privadas, cuja participação ultrapassou mais de 200 profissionais do segmento da 
segurança e saúde no trabalho.

Simpósio sobre Sistemas de Gestão da SST ocorrerá no CTN

Fundacentro - 23/09/2019

No dia 04 de outubro, a Fundacentro promove Simpósio Nacional sobre Sistemas de Ges-
tão da Segurança e Saúde no Trabalho: desafios e perspectivas para a realidade brasileira, 
a ser realizado no auditório Edson Hatem, localizado à rua Capote Valente, 710 – Pinheiros 
– São Paulo – SP, das 8h30 às 16h30. De acordo com dados do Observatório Digital de 
Saúde e Segurança do Trabalho, de 2012 a 2018, o Brasil registrou 16.455 mortes e 4.5 
milhões acidentes.
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Procuradora do MPT defende cautela em debate sobre alteração da Lei da Aprendizagem 
na Câmara

Ministério Público do Trabalho - 27/09/2019

A coordenadora nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adoles-
cente (Coordinfância) do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Villa Real, participou 
nesta quinta-feira (26) do 1º Seminário sobre a Lei da Aprendizagem, promovido na Câ-
mara dos Deputados. Em debate, proposta de anteprojeto do deputado Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) que pretende alterar pontos desta lei. Para a procuradora Ana Maria, é preciso 
cautela na defesa de mudanças, que podem, em vez de trazer melhorias à lei, garantir 
um retrocesso.

MPT defende maior participação do poder público em políticas de inclusão de PcDs

Ministério Público do Trabalho - 26/09/2019

O Ministério Público do Trabalho (MPT) defendeu nessa quarta-feira (25), na Câmara dos 
Deputados, maior participação do poder público em políticas de inclusão de pessoas com 
deficiência (PcDs) no mercado de trabalho. A audiência pública ocorreu na Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e discutiu a execução do plano Viver 
sem Limite, lançado em 2011 com o objetivo de implementar ações voltadas à promoção 
de acessibilidade, inclusão social, educação e saúde de PcDs.
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Presidente do SINAIT alerta para a gravidade nas mudanças promovidas em NRs de Se-
gurança e Saúde

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 25/09/2019

Em entrevista ao Brasil de Fato, o presidente do SINAIT, Carlos Silva, explica que as Nor-
mas Regulamentadoras – NRs que estão sendo alteradas são essenciais para garantir 
a segurança e saúde do trabalhador. Ele contesta a justificativa dada pelo governo de 
que as NRs estariam ultrapassadas, uma vez que seus textos vêm sofrendo atualizações 
permanentes pelas Comissões Tripartites. A reportagem “Com ataque a normas de segu-
rança, Bolsonaro aumenta riscos à vida do trabalhador” foi publicada nesta segunda-feira, 
23 de setembro, assinada pelos jornalistas Antonio Biondi e Napoleão de Almeida.

Portaria institui Grupo Interinstitucional para integrar e compartilhar estruturas da Inspe-
ção do Trabalho e do INSS

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 24/09/2019

Está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de setembro, a Portaria 
nº 1, de 20 de setembro, que institui “Grupo de Trabalho Interinstitucional para apresenta-
ção de propostas de integração e compartilhamento das estruturas físicas das unidades 
descentralizadas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e da Secretaria do Traba-
lho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia”. O GTI 
- Integração Previdência e Trabalho tem o objetivo, segundo o documento, de centralizar, 
melhorar e ampliar a rede de atendimento ao cidadão, além de “melhorar o gasto públi-
co”. Assinam a Portaria o Secretário do Trabalho Bruno Dalcolmo e o Secretário do INSS 
Renato Rodrigues Vieira.
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Carteira de Trabalho Digital - o que muda para empregadores e trabalhadores?

Portal eSocial - 26/09/2019

Os empregadores já obrigados ao eSocial, de acordo com o calendário divulgado, devem 
continuar a enviar os dados dos seus trabalhadores - não apenas referentes à admissão, 
mas todos os dados já solicitados. As informações que compõem a Carteira de Trabalho 
Digital serão disponibilizadas automaticamente para o trabalhador por meio do aplicati-
vo ou da página web.

Carteira de Trabalho digital vai simplificar contratações

Portal eSocial - 24/09/2019

A medida deve gerar economia de R$ 888 milhões, segundo estimativas da Secretaria 
de Governo Digital do Ministério da Economia, que coordena a transformação digital no 
governo federal. Mas quem mais se beneficia é o cidadão, a estimativa de economia para 
os usuários é de aproximadamente R$ 739 milhões, enquanto para o governo é de R$ 149 
milhões. Outra facilidade é que em vez de esperar 17 dias, desde a solicitação até a obtenção 
da carteira, em média, o cidadão passa a ter acesso ao documento em apenas um dia.

eSocial em números: quase 40 milhões de trabalhadores já cadastrados

Portal eSocial - 10/07/2019

39.236.553: esse é o número de trabalhadores que já integram a base do eSocial. O núme-
ro representa a quantidade de empregados de empresas (inclusive empregador pessoa 
física, como produtores rurais e profissionais liberais), empregados domésticos e demais 
trabalhadores sem vínculo de emprego (estagiários, bolsistas, contadores, sócios, etc.). 
Ainda não estão no sistema os trabalhadores vinculados a órgãos públicos e entidades 
internacionais, como embaixadas, cuja obrigatoriedade, segundo o calendário oficial, foi 
adiada para o próximo ano.

Notícias do e-Social

https://portal.esocial.gov.br/noticias/ctps-digital-o-que-muda-para-empregadores-e-trabalhadores
https://portal.esocial.gov.br/noticias/carteira-de-trabalho-digital-vai-simplificar-contratacoes
https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-em-numeros-quase-40-milhoes-de-trabalhadores-ja-cadastrados


Desemprego cai e atinge 12,6 milhões, mas informalidade bate recorde

UOL - 21/09/2019

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, o que 
representa queda em relação ao trimestre anterior (12,3%) e na comparação com o mesmo 
trimestre do ano passado (12,1%). O resultado foi puxado pela criação de vagas informais, 
sem carteira assinada, que bateram recorde no período. Mesmo com a queda, ainda 
há 12,6 milhões de desempregados no país. O número recuou 3,2% frente ao trimestre 
anterior (13 milhões de pessoas) e ficou estatisticamente estável comparada ao mesmo 
trimestre de 2018 (12,7 milhões de pessoas).

Plano de saúde sem contribuição deve ser incorporado ao salário de empregado

Consultor Jurídico - 23/09/2019

Plano de saúde concedido a empregado sem contribuição mensal é salário-utilidade e 
deve ser incorporado à remuneração dele. Com esse entendimento, a 7ª Turma do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), por unanimidade, determinou o restabeleci-
mento do plano de saúde de uma bancária aposentada do Bradesco.

Outras Notícias

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/09/27/desemprego-ibge-pnad-continua-mensal.htm
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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 (
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-23/plano-saude-contribuicao-incorporado-salario


LEI Nº 13.876, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 23/09/2019 Seção I Pág. 4) - Dispõe 
sobre honorários periciais em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
figure como parte e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, e a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991;

PORTARIA INSS/STRAB Nº 1, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 23/09/2019 Seção II Pág. 
18) - Institui Grupo de Trabalho Interinstitucional para apresentação de propostas de 
integração e compartilhamento das estruturas físicas das unidades descentralizadas do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e da Secretaria do Trabalho, da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia - “GTI - Integração Previdência 
e Trabalho”, com o objetivo de centralizar, melhorar e ampliar a rede de atendimento ao 
cidadão;

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA SEPRT Nº 7/2019 (DOU 23/09/2019 Seção III Pág. 31) - Sub-
mete à consulta pública pelo prazo de 30 dias, a contar da data de publicação deste 
Aviso, o texto vigente da Norma Regulamentadora nº 31 (Segurança e Saúde no Trabalho 
na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura), disponível no 
endereço eletrônico: http://participa.br/secretaria-detrabalho 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA SEPRT Nº 8/2019 (DOU 23/09/2019 Seção III Pág. 31) - Sub-
mete à consulta pública pelo prazo de 30 dias, a contar da data de publicação deste 
Aviso, a proposta de texto de revisão dos anexos nº 1 (ruído contínuo ou intermitente) e nº 
2 (ruído de impacto) da Norma Regulamentadora nº 15, bem como da inclusão de anexo 
na Norma Regulamentadora nº 09, disponível no endereço eletrônico: http://participa.br/
secretaria-de-trabalho 

PORTARIA SEPRT Nº 1.065, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 24/09/2019 Seção I Pág. 
32) - Disciplina a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social em meio eletrônico 

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.876-de-20-de-setembro-de-2019-217536932
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-20-de-setembro-de-2019-217543160
http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-7/2019-217561788
http://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-8/2019-217561883
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.065-de-23-de-setembro-de-2019-217773828


 - Carteira de Trabalho Digital;

PORTARIA SEPRT Nº 1.066, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 24/09/2019 Seção I Pág. 
32) - Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 24 - Condições de Higiene e 
Conforto nos Locais de Trabalho;

PORTARIA SEPRT Nº 1.067, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 24/09/2019, Seção I Pág. 
34) - Altera a redação da Norma Regulamentadora nº 28 - Fiscalização e Penalidades;

PORTARIA SEPRT Nº 1.068, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 24/09/2019 Seção I Pág. 
57) - Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 03 - Embargo e Interdição;

PORTARIA SEPRT Nº 1.069, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 24/09/2019 Seção I Pág.58) 
- Disciplina os procedimentos relativos aos embargos e interdições;

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 60, DE 2019 (DOU 
25/09/2019, Seção I Pág. 01), que prorroga  pelo período de sessenta dias a vigência da Me-
dida Provisória nº 891, de 5 de agosto de 2019, que “Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, e a Lei nº 13.846, de 
18 de junho de 2019, que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com In-
dícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus 
de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade 
do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional 
por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade”;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 838, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 26/09/2019 Seção I 
Pág. 42) - Estabelece procedimentos operacionais relativos ao Abono Salarial;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 839, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 26/09/2019 Seção I Pág. 
43) - Altera o anexo da Resolução nº 596, de 27 de maio de 2009, que aprova o Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT;

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.066-de-23-de-setembro-de-2019-217773245
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.067-de-23-de-setembro-de-2019-217774300
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.068-de-23-de-setembro-de-2019-217774385
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.069-de-23-de-setembro-de-2019-217774898
http://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-60-de-2019-218014636
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-838-de-24-de-setembro-de-2019-218267556
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-839-de-24-de-setembro-de-2019-218267553


PORTARIA SERPT Nº 1.079, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 (DOU 26/09/2019 Seção I Pág. 
43) - Dispõe sobre a publicação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, 
por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, calculados 
em 2019, e sobre a disponibilização do resultado do processamento do Fator Acidentário 
de Prevenção - FAP em 2019, com vigência para o ano de 2020, e dispõe sobre o julga-
mento de contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP 
a elas atribuído;

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.079-de-25-de-setembro-de-2019-218267012


Dados estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora n.º 05 (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) mais capitulados como “Irregular (Autuação)”  durante a  fiscalização do Minis-
tério 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

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 Saúde 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” 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.

5.6.4 Quando o estabelecimento não se en-
quadrar no Quadro I, a empresa designará 
um responsável pelo cumprimento dos 
objetivos desta NR, podendo ser adotados 
mecanismos de participação dos empre-
gados, através de negociação coletiva.

5.2 Devem constituir CIPA, por estabele-
cimento, e mantê -la em regular funcio-
namento as empresas privadas, públicas, 
sociedades de economia mista, órgãos da 
administração direta e indireta, instituições 
beneficentes, associações recreativas, co-
operativas, bem como outras instituições 
que admitam trabalhadores como empre-
gados.

5.50 A empresa contratante adotará as pro-
vidências necessárias para acompanhar o 
cumprimento pelas empresas contratadas 
que atuam no seu estabelecimento, das 
medidas de segurança e saúde no trabalho.

5.32.2 As empresas que não se enquadrem 
no Quadro I, promoverão anualmente 
treinamento para o designado responsável 
pelo cumprimento do objetivo desta NR.

5.32 A empresa deverá promover treina-
mento para os membros da CIPA, titulares 
e suplentes, antes da posse.

5.23 A CIPA terá reuniões ordinárias men-
sais, de acordo com o calendário preesta-
belecido.

5.38.1 A empresa estabelecerá mecanismos 
para comunicar o início do processo eleito-
ral ao sindicato da categoria profissional.

5.40 O processo eleitoral observará as se-
guintes condições:
e) realização da eleição no prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias antes do término do 
mandato da CIPA, quando houver;

5.6 A CIPA será composta de representan-
tes do empregador e dos empregados, de 
acordo com o dimensionamento previsto 
no Quadro I desta NR, ressalvadas as altera-
ções disciplinadas em atos normativos para 
setores econômicos específicos.

5.48 A contratante e as contratadas, que 
atuem num mesmo estabelecimento, 
deverão implementar, de forma integrada, 
medidas de prevenção de acidentes e do-
enças do trabalho, decorrentes da presente 
NR, de forma a garantir o mesmo nível de 
proteção em matéria de segurança e saúde 
a todos os trabalhadores do estabeleci-
mento.
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