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Destaque da Semana
Alteração no cronograma: publicada portaria com novas datas de obrigatoriedade

Portal eSocial - 24/12/2019

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho publicou nesta terça-feira, dia 24/12, a Porta-
ria nº 1.419, que traz o novo calendário de obrigatoriedade do eSocial, conforme já divulgado 
anteriormente. Os eventos periódicos previstos para o próximo mês de janeiro foram pror-
rogados. Foram criados os grupos 5 e 6, por desmembramento do grupo 4. Agora, o Grupo 
4 compreende os órgãos e entidades federais, o Grupo 5 os órgãos e entidades estaduais e 
o Grupo 6 os municipais. 

Para ler na íntegra clique aqui
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Dispensa de depoimento de engenheiro gera nulidade do processo

Tribunal Superior do Trabalho - 26/12/2019

A Gestão de Projetos e Obras Ltda. (GPO), de Salvador (BA), conseguiu anular o processo 
ajuizado por um engenheiro civil em razão do indeferimento para que fosse ouvido o 
depoimento do empregado na audiência. Para a Segunda Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, houve cerceamento de defesa.

Custas recolhidas a menor por equívoco de publicação em site afasta deserção de recurso

Tribunal Superior do Trabalho - 26/12/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a deserção do recurso do Bra-
desco Seguros S/A em que as custas judiciais haviam sido recolhidas a menor porque a 
sentença foi publicada com valor incorreto no sistema de acompanhamento processual 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ). Ao entender que a parte não pode 
ser apenada pelo equívoco, a Turma determinou o retorno do processo para que o TRT 
prossiga no exame do mérito do recurso.

Empresa terá de alterar função de empregado acometido por síndrome do pânico

Tribunal Superior do Trabalho - 23/12/2019

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Tra-
balho rejeitou recurso da Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A., de Camaçari (BA), 
contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) que, em mandado de 
segurança, havia determinado a mudança de função de um empregado com síndrome 
do pânico até que ele recuperasse as condições psíquicas para o trabalho.

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)
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STF suspende julgamento sobre crédito trabalhista em recuperação judicial

Consultor Jurídico - 28/12/2019

O Supremo Tribunal Federal começou a analisar ação que questiona a constitucionalidade 
da transformação de créditos trabalhistas em quirografários. O julgamento foi suspenso 
na quinta-feira (19/12) após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Como empresas podem fazer planejamento de diversidade e inclusão para 2020?

Consultor Jurídico - 28/12/2019

O tema “diversidade e inclusão” esteve muito presente no último ano e não deve ser dife-
rente em 2020. Algumas pesquisas tratam esse assunto como alavanca de performance 
produtiva e financeira, já que a diversidade favorece a criação de valor e impacta direta-
mente na imagem e reputação da empresa.
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DECRETO Nº 10.188, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 23/12/2019 Seção I Pág. 
09) - Regulamenta a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação 
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previ-
dência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo 
de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.917, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 23/12/2019 
Seção I Pág. 89) - Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017, que 
dispõe sobre a permissão de acesso do contribuinte aos serviços disponíveis no Atendi-
mento Virtual (e-CAC) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB);

RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.771, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 23/12/2019 Seção I 
Pág. 101) - Dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização 
de débitos em conta de depósitos e em conta-salário;

PORTARIA INSS Nº 69, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 23/12/2019 Seção I Pág. 
102) - Aprova as minutas-padrão dos Acordos de Cooperação Técnica a serem celebrados 
para operacionalização do crédito consignado aos aposentados e pensionistas do Regi-
me Geral de Previdência Social;

PORTARIA SEPRT Nº 1.419, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 24/12/2019 Seção 
I Pág. 229) - Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 4.043, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 24/12/2019 
Seção I Pág. 231) - Contribuições Sociais Previdenciárias. CNAE. Atividade Principal. Ativi-
dade Preponderante. Atividades Meio;

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.188-de-20-de-dezembro-de-2019-234972115
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.917-de-20-de-dezembro-de-2019-234970588
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-4.771-de-19-de-dezembro-de-2019-234967553
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-69-de-20-de-dezembro-de-2019-234968414
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.419-de-23-de-dezembro-de-2019-235209348
http://www.in.gov.br/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-4.043-de-20-de-dezembro-de-2019-235214691


SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 304, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 24/12/2019 
Seção I Pág. 236) - Serviços de Vigilância ou Segurança, que tenham por finalidade a 
Garantia da Integridade Física de Pessoas ou a Preservação de Bens Patrimoniais. Con-
tribuição Social Previdenciária. Retenção. Fatura. Nota Fiscal. Recibo. Valor Bruto;

PORTARIA ME Nº 671, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 26/12/2019 Seção I Pág. 
249) - Prevê a produção de efeitos de dispositivos constantes da Medida Provisória nº 
905, de 11 de novembro de 2019;

PORTARIA ME Nº 672, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 26/12/2019 Seção I Pág. 
249) - Atesta a compatibilidade do estímulo ao microcrédito (Capítulo III) da Medida 
Provisória n° 905, de 2019, com as metas de resultados fiscais da Lei n° 13.898, de 11 de 
novembro de 2019, e com a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 313, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 26/12/2019 
Seção I Pág. 23) - Vale-Transporte. Vale-Combustível. Não Incidência;

PORTARIA SEPRT Nº 1.479, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 26/12/2019 Seção 
II Pág. 11) - Nomear RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA XAVIER, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador-Geral de Registro Sindical;

PORTARIA SEPRT Nº 1.483, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 26/12/2019 Seção II 
Pág. 12) - Designar JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA JÚNIOR, para exercer a Função Comis-
sionada de Coordenador Técnico de Registro Sindical, da Coordenação-Geral de Registro 
Sindical da Subsecretaria de Relações do Trabalho da Secretaria de Trabalho;

PORTARIA SEPRT Nº 1.486, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 27/12/2019 Seção I 
Pág. 34) - Estabelece critérios para indicação dos representantes dos empregadores e 
trabalhadores no Conselho Curador da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Seguran-
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ça e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.919, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 (DOU de 27/12/2019 
Seção I Pág. 35) - Aprova o Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (PGD Dirf 2020);

LEI Nº 13.970, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019  (DOU de 27/12/2019 Seção I Extra Pág. 06) - 
Altera a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação 
de incorporações imobiliárias, e a Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, que dispõe 
sobre o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de moradias firmados no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV);

Atos Normativos

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.919-de-26-de-dezembro-de-2019-235563415
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Dados estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora n.º 10 (Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade) 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 trabalha-
dores, 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 contabi-
lizados: 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.

10.2.8.3 O aterramento das instalações 
elétricas deve ser executado conforme 
regulamentação estabelecida pelos órgãos 
competentes e, na ausência desta, deve 
atender às Normas Internacionais vigentes. 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser 
mantidas em condições seguras de fun-
cionamento e seus sistemas de proteção 
devem ser inspecionados e controlados 
periodicamente, de acordo com as regu-
lamentações existentes e definições de 
projetos.

10.4.1 As instalações elétricas devem ser 
construídas, montadas, operadas, reforma-
das, ampliadas, reparadas e inspecionadas 
de forma a garantir a segurança e a saúde 
dos trabalhadores e dos usuários, e serem 
supervisionadas por profissional autoriza-
do, conforme dispõe esta NR.

10.2.3 As empresas estão obrigadas a man-
ter esquemas unifilares atualizados das 
instalações elétricas dos seus estabeleci-
mentos com as especificações do sistema-
de aterramento e demais equipamentos e 
dispositivos de proteção.

10.2.1 Em todas as intervenções em instala-
ções elétricas devem ser adotadas medidas 
preventivas de controle do risco elétrico e 
de outros riscos adicionais, mediante técni-
cas de análise de risco, de forma a garantir 
a segurança e a saúde no trabalho. 

10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao 
que dispõem as Normas Regulamenta-
doras de Saúde e Segurança no Trabalho, 

as regulamentações técnicas oficiais esta-
belecidas, e ser assinado por profissional 
legalmente habilitado.

10.2.8.1 Em todos os serviços executados 
em instalações elétricas devem ser previs-
tas e adotadas, prioritariamente, medidas 
de proteção coletiva aplicáveis, mediante 
procedimentos, às atividades a serem de-
senvolvidas, de forma a garantir a seguran-
ça e a saúde dos trabalhadores.

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas 
devem ser planejados e realizados em con-
formidade com procedimentos de trabalho 
específicos, padronizados, com descrição 
detalhada de cada tarefa, passo a passo, 
assinados por profissional que atenda ao 
que estabelece o item 10.8 desta NR.

10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implemen-
tação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., 
devem ser utilizadas outras medidas de 
proteção coletiva, tais como: isolação das 
partes vivas, obstáculos, barreiras, sinaliza-
ção, sistema de seccionamento automático 
de alimentação, bloqueio do religamento 
automático.

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a inter-
vir em instalações elétricas devem possuir 
treinamento específico sobre os riscos de-
correntes do emprego da energia elétrica e 
as principais medidas de prevenção de aci-
dentes em instalações elétricas, de acordo 
com o estabelecido no Anexo II desta NR. 
(redação da Portaria 598/2004)
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