
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Norminha 
 

 
 

Desde 18/08/2009 
 

Nesta edição: 13 páginas Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST - 51/09860-8 - Ano 12 - 30 de janeiro de 2020 - Nº 556 

contato@norminha.net.br - assinatura@norminha.net.br - publicidade@norminha.net.br - www.norminha.net.br  

 
Acesse 

http://radiosesmt1.agora

noar.com.br/    

Revista Digital Semanal 
Toda quinta-feira grátis no seu e-mail 

Grupo Técnico Tripartite 
conclui revisão da NR-4 

 

Reunião do GTT em São Paulo. Agora é com a CTPP. 

Nova NR18 será 
lançada em SP 
Evento será no próximo dia 04 de 

fevereiro de 2020 

Norminha, 30/01/2020 
   Está programado para o dia 4 de feve-

reiro, o lançamento da nova redação da 

Norma Regulamentadora 18 (Condi-

ções e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção). A solenidade 

de assinatura acontecerá às 14 horas, 

na sede do Sintracon-SP (Rua Conde 

de Sarzedas, 286 - Centro - São Paulo/ 

SP), com a presença do Secretário Es-

pecial de Previdência e Trabalho do Mi-

nistério da Economia, Rogério Marinho. 

     O novo texto da NR 18 foi aprovado 

no dia 18 de dezembro de 2019, em 

Brasília/DF, durante a reunião da CTPP 

(Comissão Tripartite Paritária Perma-

nente). Os interessados em participar 

do evento de lançamento, podem se 

inscrever por meio do site: 

     http://bit.ly/2RN0TNe. 

     O CBIC (Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção) irá transmitir a 

solenidade ao vivo pelo seu canal do 

YouTube, no link: 

     www.youtube.com/cbicvideos. N 

Revista proteção 

3ª edição do 
Seminário de 

Inovação em SST 
Evento será no FINDES de Vitória (ES) 

Norminha, 30/01/2020 
Está chegando a 3ª edição do Seminário 

de Inovação em SST no Espírito Santo. 

O tema deste ano será a Importância da 

Gestão Integrada em SST para a Indús-

tria. Como de costume no modelo que 

já é sucesso desde as edições anterio-

res, receberemos especialistas no as-

sunto para apresentar casos de sucesso 

e falar sobre o tema. O evento será rea-

lizado no próximo dia 4 de fevereiro, às 

16h, no auditório da Findes. 

     Entre os palestrantes estão Lincoln 

Possada de Rezende, gerente de Inova-

ção Digital na ArcelorMittal Aços Pla-

nos e dr. Welmer Carneiro, gerente de 

Estratégia em Saúde Ocupacional do 

Hospital Grupo D’Or São Luiz, que apre-

sentarão os cases de suas empresas. E 

o dr. Cláudio Patrus, médico do traba-

lho do Departamento Nacional do Sesi. 

     Além dos cases e palestras, o evento 

também vai reconhecer as melhores 

práticas das indústrias que investem, 

em parceria com o Sesi, em melhorias 

de seus processos, sempre com foco na 

redução dos riscos ocupacionais na o-

peração da empresa. 

     As inscrições para participar do e-

vento são gratuitas e podem ser feitas 

neste link. Não perca a oportunidade de 

conhecer as melhores e mais inovado-

ras práticas em segurança e saúde do 

trabalho, além de fazer networking com 

representantes de outras indústrias, 

sindicatos e empresas. N 

Consulta Pública 
sobre 

Atualização da 
Lista de Doenças 
Relacionadas ao 
Trabalho (LDRT) 
Última Semana 

Norminha, 30/01/2020 
       A Coordenação-Geral de Saúde do 

Trabalhador, conta com a participação 

de todos (as) na Consulta Pública sobre 

Atualização da Lista de Doenças Relaci-

onadas ao Trabalho (LDRT). 

     Para contribuir com o processo de 

atualização da LDRT, acesse o formulá-

rio eletrônico FormSUS, disponível no 

link: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/form

ulario.php?id_aplicacao=52027, 

considerando as listas A e B constantes 

nos anexos disponibilizados nos se-

guintes link 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/im

ages/pdf/2019/dezembro/10/LISTA-A-

--Agentes-e-ou-Fatores-de-Risco-

com-respectivas-Doen--as-

Relacion....pdf e 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/im

ages/pdf/2019/dezembro/10/LISTA-B-

---Doen--as-Relacionadas-ao-

Trabalho-com-respectivos-Agentes-e-

ou....pdf  

     A Consulta Pública ficará aberta até 

o dia 02 de fevereiro de 2020. N 

TEMOS VAGAS 
Curso de Higiene Ocupacional 

em Presidente Prudente (SP) 

nos dias 12 a 14 de 

Fevereiro/2020 

R$450,00 a vista ou em até 

12X, Via PagSeguro. 
 

Curso de Instrutor em Trabalho 

em Altura em Araçatuba nos 

dias 24 a 27 de março/2020 

R$700,00 por pessoa 

Descontos especiais para 

pagamento antecipado, ou até 

12X PagSeguro. 
 

Curso GRO/PGR – 

Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais em Araçatuba no 

dia 20 de março e 03 de abril 

em Presidente Prudente. 

R$500,00 

Desconto especial para 

pagamento antecipado, ou até 

12X PagSeguro! 
 

Informações/Inscrições: 

contato@norminha.net.br 

Whats 18 99765-2705 

 

OBS: Parte da renda líquida é 

revertida para a manutenção 

dos serviços de elaboração da 

Revista Norminha! 

Webaula Hoje! 
Síndromes respiratórias associadas ao 

Coronavírus. HOJE, 30 de janeiro às 

10h30. Acesso livre! Não precisa de ca-

dastramento prévio. 

www.telessaude.hc.ufmg.br 

Por Unaí Tupinambás (Infectologista, 

Professor UFMG) 

N 
 

Norminha, 30/01/2020 
 

Por José Augusto da Silva Filho 

  Aconteceu nos dias 28 e 29 de janeiro, 

a reunião ordinária e a última do calen-

dário previsto, do Grupo Técnico Tri-

partite GTT NR 4, que discute e revisa a 

NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EM SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO (SESMT), na sede nacional 

da Fundacentro em São Paulo/SP. 

     Os membros da Bancada de Traba-

lhadores que participaram desta reu-

nião, e respectivas representações, fo-

ram: José Augusto da Silva Filho (CS 

B), Robison Leme (NCST), Maradona 

(UGT), Armando Henrique (Força Sin-

dical) e Nelsi R. da Silva (CUT).  

     A Bancada dos Empregadores esta-

va representada pelas suas respectivas 

Confederações: CNI, CNC, CNT, CNA e 

CNS. E a Bancada do Governo com as 

representações: Ministério da Econo-

mia, Ministério da Saúde, Previdência 

Social, e Secretaria de Inspeção do Tra-

balho, da Secretaria de Trabalho e da 

Previdência Social.  

     Os trabalhos foram coordenados pe-

lo Auditor Fiscal do Ministério do Tra-

balho (SIT/SRTB/RS), Mauro M. Mul-

ler. 

     Destaques de alguns itens consen-

suados  

     Objetivo 

     Estabelece os parâmetros e os re-

quisitos para constituição e manuten-

ção dos serviços especializados em se-

gurança e medicina do trabalho - SES 

MT com a finalidade de pesquisar, pla-

nejar, implementar, controlar e executar 

governança em SST, integrado ao GRO/ 

PGR, com  a finalidade de  proteger a 

integridade das pessoas  e os negócios 

das organizações e promover a saúde 

do trabalhadores. 

     Modelos 

     - O SESMT deve ser constituído nas 

modalidades individual, regionalizado 
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ou estadual. 

     - O SESMT, independentemente de 

sua modalidade, deve atender estabele-

cimentos da mesma unidade da federa-

ção. 

     - O SESMT, independentemente de 

sua modalidade, deve atender estabele-

cimentos da mesma unidade da federa-

ção, com exceção ao previsto no item 

4.4.6 (abaixo). 

     4.4.6 As empresas de mesma ativi-

dade econômica, localizadas em um 

mesmo município ou em municípios li-

mítrofes, cujos estabelecimentos se en-

quadrem no Quadro II, podem constituir 

SESMT compartilhado, organizado pelo 

sindicato patronal correspondente ou 

pelas próprias empresas interessadas. 

     SESMT Individual: A organização 

deve constituir SESMT individual quan-

do possuir estabelecimento enquadrado 

no Quadro II desta NR. 

     SESMT Estadual: A organização de-

ve constituir SESMT estadual quando o 

somatório de trabalhadores de todos os 

estabelecimentos da mesma unidade da 

federação alcance os limites previstos 

no Quadro II desta NR, desde que ne-

nhum estabelecimento individualmente 

se enquadre, observado o disposto no 

item 4.5.1 e seus subitens. 

     Havendo mais de um estabeleci-

mento que se enquadre no Quadro II 

desta NR, a empresa pode constituir 

mais de um SESMT regionalizado. 

     SESMT Regional: A organização de-

ve constituir SESMT regionalizado 

quando possuir estabelecimento que se 

enquadre no Quadro II desta NR e ou-

tro(s) estabelecimento(s) que não se 

enquadre(m), devendo o primeiro es-

tender a assistência em segurança e 

saúde aos demais, e considerar o soma-

tório de trabalhadores atendidos no seu 

dimensionamento, bem como o dispôs-

to no item 4.5.1 e seus subitens. 
 

Continua na página abaixo: 02/13  

Adamantina 
tem concurso 
para Médico 
do Trabalho 

Inscrição vai até hoje, 30 de janeiro 

Norminha, 30/01/2020 
As inscrições do concurso público para 

Médico do Trabalho da Prefeitura de A-

damantina, interior de São Paulo encer-

ram-se hoje, dia 30 de janeiro de 2020, 

às 16 horas. 

     O concurso também foi aberto para 

as vagas de Auxiliar de Enfermagem/ 

ESF; Agente da Receita Tributária; Cui-

dador Domiciliar; Enfermeiro/PSF; Mé-

dico Clínico Geral/ESF; Nutricionista; 

Médico Pediatra; Médico Psiquiatra. 

     CLIQUE AQUI baixe o Edital do con-

curso e tenha todas as informações. 

http://www.conscamweb.com.br/concu

rso/concursoPaginaInterna.do?idInstitu

icao=32&idConcurso=8  

     A organização do Concurso Público 

é de responsabilidade da CONSCAM. 

N 
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     Quanto ao SESMT Compartilhado, 

que não é uma modalidade, mas sim 

opcional e facultativo, durante a discus-

são não houve consenso. A CTPP irá 

decidir. 

     A proposta apresentada pela patro-

nal: As empresas de mesma atividade 

econômica, localizadas em um mesmo 

município ou em municípios limítrofes, 

cujos estabelecimentos se enquadrem 

no Quadro II, podem constituir SESMT 

compartilhado, organizado pelo sindi-

cato patronal correspondente ou pelas 

próprias empresas interessadas.  

     A Bancada dos Trabalhadores pediu 

a inclusão que deverá ser por acordo ou 

convenção coletiva com participação da 

representação dos trabalhadores dos 

sindicatos que representam as catego-

rias que compõem os SESMT. 

     Na modalidade de SESMT indivi-

dual, caso a organização possua mais 

de um técnico de segurança do traba-

lho, conforme dimensionamento pre-

visto nesta NR, as escalas de trabalho 

devem ser estabelecidas de forma a ga-

rantir o atendimento por pelo menos 

um desses profissionais em cada turno 

que atingir 101 ou mais trabalhadores 

para a atividade de grau de risco 3 e 50 

ou mais trabalhadores para a atividade 

de grau de risco 4, sem implicar em a-

créscimo no número de profissionais 

previstos no Quadro II desta NR. 

     Pela não terceirização do SESMT 

     Quanto a Prestação de Serviço por 

Empresa Especializada, a Bancada de 

Trabalhadores não concordou, pois tra-

ta-se da terceirização do SESMT. Por-

tanto, foi defendida a exclusão do item 

do caput e respectivos itens. Foi solici-

tado ainda, para resgatar e incluir as o-

bservações do Ministério Público do 

Trabalho - MPT sobre terceirização, 

que constou na versão anterior de texto 

apresentada por esta Bancada.  

     Além Nota Técnica do MPT, que se-

rá encaminhada ao CGNOR, SIT, CON 

JUR e CTPP sobre a não terceirização 

dos SESMTs, foi apresentada a Banca-

da do Governo durante a Reunião do dia 

29/01, o Artigo 162 da CLT alínea a)... 

verbis ”qualificação exigida para os 

profissionais em questão e o seu regi-

me de trabalho”;  Esta Lei e Artigo per-

manece em vigência, mesmo com a 

reforma trabalhista sancionada, Lei Nº 

13.467, de  13 de julho de 2017. 
 

     Jornada de Trabalho Mínima 

     O técnico de  segurança do trabalho 

e o auxiliar/técnico de enfermagem do 

trabalho, devem dedicar, no mínimo, 36 

(trinta e seis) horas por semana para as 

atividades do SESMT, com jornada não 

inferior a 4h por dia. 

     O engenheiro de segurança do traba-

lho, o médico do trabalho, o enfermeiro 

do trabalho e os profissionais contrata-

dos conforme item 4.3.1.1, deverão de-

dicar, no mínimo, 15 (quinze) horas 

(tempo parcial) ou 30 (trinta) horas 

(tempo integral) por semana para as 

atividades do SESMT, de acordo com o 

estabelecido no Quadro II anexo, respei-

tada a legislação pertinente em vigor, 

durante o horário de expediente do esta-

belecimento. 

     Objetivo 

     Estabelece os parâmetros e os requi-

sitos para constituição e manutenção 

dos serviços especializados em segu-

rança e medicina do trabalho - SESMT 

com a finalidade de pesquisar, planejar, 

implementar, controlar e executar go-

vernança em SST, integrado ao GRO/ 

PGR, com  a finalidade de  proteger a 

integridade das pessoas  e os negócios 

das organizações e promover a saúde 

do trabalhadores. Governo Patronal irá 

avaliar na CTPP! 
 

     Competência 

     a) elaborar ou participar da elabora-

ção do Inventário de Riscos; 

     b) acompanhar a implementação do 

plano de ação do Programa de Geren-

ciamento de Riscos - PGR; 

     c) implementar medidas de preven-

ção de acordo com a classificação de 

risco do PGR e na ordem de prioridade 

estabelecida na NR1; 

     d) elaborar plano de trabalho e moni-

torar metas, indicadores e resultados de 

segurança e saúde no trabalho; 

     e) responsabilizar-se tecnicamente 

pela orientação quanto ao cumprimento 

do disposto nas NR aplicáveis às ativi-

dades executadas pela organização; 

     f) manter permanente interação com 

a CIPA, quando existente; 

     g) promover a realização de ativida-

des de orientação, informação e consci-

entização dos trabalhadores para a pre-

venção de acidentes e doenças relacio-

nadas ao trabalho; 

     h) propor imediatamente a interrup-

ção das atividades para a adoção de me-

didas corretivas e/ou de controle quan-

do constatar condições ou situações de 

trabalho que estejam associadas a grave 

e  iminente risco  para a  segurança  ou 

saúde dos trabalhadores. 

     i) Conduzir ou acompanhar as inves-

tigações dos acidentes e doenças rela-

cionadas ao trabalho, em conformidade 

ao previsto no PGR; e 

     j) compartilhar informações relevan-

tes para a prevenção de acidentes e do-

enças relacionadas ao trabalho com ou-

tros SESMT de uma mesma organiza-

ção 

     k) compartilhar informações rele-

vantes para a prevenção de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho com 

outros SESMT de uma mesma organiza-

ção; 

     Obs.: Outras competências como 

não houve consenso irá ser apresentada 

para a CTPP para definir. 

     Composição dos integrantes do SES 

MT 

     Os SESMT devem ser compostos 

por Médico do Trabalho, Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, Técnico de Se-

gurança do Trabalho, Enfermeiro do 

Trabalho e Auxiliar/Técnico em Enfer-

magem do Trabalho, obedecido o Qua-

dro II desta NR. 

     Relativamente para estes profissio-

nais, para cumprimento das atividades 

dos SESMT em tempo integral, a orga-

nização poderá contratar mais de um 

profissional, desde que cada um dedi-

que no mínimo a metade da carga hora-

ria semanal. 

     Os profissionais integrantes do SES 

MT devem possuir formação e registro 

profissional em conformidade com o 

disposto na regulamentação da profis-

são e nos instrumentos normativos emi-

tidos pelo respectivo Conselho Profis-

sional, quando existente. 

     O SESMT deve ser coordenado por 

um dos profissionais integrantes deste 

serviço.  

     Aos profissionais do SESMT é veda-

do o exercício de atividades que não fa-

çam parte das atribuições previstas no 

item 4.3.1 desta NR e em outras NR, du-

rante o horário de atuação neste serviço. 

     A organização deve garantir os 

meios e recursos necessários para o 

cumprimento dos objetivos e atribui-

ções do SESMT. 

     Dimensionamento 

     O dimensionamento do SESMT vin-

cula-se ao número de trabalhadores, 

conforme disposto nos itens 4.2.1 e 

4.2.2 desta NR, e ao maior grau de risco 

entre a atividade econômica principal e 

atividade econômica preponderante no 

estabelecimento, constantes dos Qua-

dros I e II anexos, observadas as exce-

ções previstas nesta NR. 

     A atividade econômica principal é a 

constante no Cadastro Nacional de Pes-

soa Jurídica - CNPJ. 

     A atividade econômica preponderan-

te é aquela que ocupa o maior número 

de trabalhadores. 

     Em atividades econômicas distintas 

com o mesmo número de trabalhadores 

será considerada como preponderante 

aquela com maior grau de risco. 

     Para fins de dimensionamento, os 

canteiros de obras e as frentes de traba-

lho com menos de 1 (um) mil trabalha-

dores e situados na mesma unidade da 

federação não serão considerados como 

estabelecimentos, mas como integran-

tes da empresa de  engenharia principal 

responsável, a quem caberá organizar 

os SESMT. 

     O dimensionamento para os técnicos 

de segurança do trabalho e auxiliares/ 

técnicos de enfermagem do trabalho se-

rá feito por canteiro de obra ou frente de 

trabalho, conforme o Quadro II anexo. 

     4.5.4 Quando se tratar de empreitei-

ras considera-se estabelecimento, para 

fins de aplicação desta NR, o local em 

que os seus empregados estiverem e-

xercendo suas atividades. 

     4.5.5. Os SESMT das organizações 

que operem em regime sazonal devem 

ser redimensionados anualmente, to-

mando-se por base a média aritmética 

do número de trabalhadores do ano civil 

anterior e obedecidos os Quadros I e II 

anexos. 

     Registro 

     Os SESMT de que trata esta NR de-

vem ser registrados por meio de siste-

ma eletrônico da Secretaria de Trabalho 

do Ministério da Economia. 

     A organização deve informar e man-

ter atualizados os seguintes dados: 

     a) Número de Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) dos profissionais integran-

tes do SESMT; 

     b) qualificação e número de registro 

dos profissionais; 

     c) grau de risco estabelecido confor-

me item 4.5.1 e seus subitens e o núme-

ro de trabalhadores atendidos, por esta-

belecimento; 

     No caso de contratação da prestação 

de serviço por meio de empresa espe-

cializada para atender o SESMT, a orga-

nização deverá informar o CNPJ da con-

tratada. 

     A empresa especializada deve regis-

trar cada SESMT sob sua responsabi-

lidade, informando e mantendo atualiza-

dos os dados previstos no item 4.6.1.1. 

     Disposições finais e transitórias 

     As organizações que forem obriga-

das a constituir SESMT, nos termos 

desta NR, e SESSTR, nos termos da 

NR31, podem optar em constituir ape-

nas um destes serviços, considerando o 

somatório de trabalhadores de ambas 

as atividades. 

     A organização é responsável pelo 

cumprimento desta NR, devendo asse-

gurar a isenção técnica e o exercício 

profissional dos integrantes do SESMT. 

    4.8.3 O Quadro I - Relação da Clas-

sificação Nacional de Atividades Econô 

micas - CNAE, com correspondente 

Grau de Risco - GR para fins de dimen-

sionamento do SESMT será atualizado 

a cada cinco anos com base em indica-

dores de acidentalidade. 

     A proposta de indicadores será 

construída por equipe técnica indicada 

pela CTPP composta por representan-

tes do governo, dos trabalhadores e 

dos empregadores. 

     A proposta de atualização indicará o 

prazo de adequação das organizações 

se alterado o seu enquadramento com 

base na atualização. Portanto, a primei-

ra atualização referida no item 4.8.3 de-

verá ser publicada até 31/12/2020. 

     Prazo de adequação de um ano. 

     Concluindo, os SESMT em funcio-

namento devem ser redimensionados 

nos termos desta NR, no prazo de até 6 

(seis) meses, a partir da entrada em vi-

gor desta Norma. 

     Os SESMT comum em funciona-

mento em conformidade com o item 

4.14.3 da NR-4, com a redação dada 

pela Portaria SIT nº 17, de 1º/08/2007, 

passam a ser denominados SESMT 

compartilhados, nos termos do item 

4.4.6 desta NR. 

     As negociações vão continuar na 

CTPP, com relação ao Dimensiona-

mento do Quadro II (Grau de Risco e 

Profissionais), que seja pelo nº de tra-

balhadores e não por nº de emprega-

dos, e de inúmeros outros itens que 

não houve condições para acordo de 

forma tripartite.  

     Esta revisão que trabalhamos nestes 

dois dias, será encaminhada pela Co-

ordenação à CTPP, que se reunirá nos 

dias 05 e 06 fevereiro de 2020 em Bra-

sília - DF.  

     Agradeço a Central CSB, e ao Cláu-

dio Ferreira dos Santos, pelo convite 

feito a mim, para participar desta nego-

ciação e discussão, visando a revisão 

da NR 4, onde tive a oportunidade de 

dar a minha contribuição e expertise 

com relação a esta matéria. N 

Por José Augusto da Silva Filho 

Jornalista - Registro nº 0089062 (SRT/SP) 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Auditor Líder em Sistemas de Gestão em 

SST Redação 

Continuação da Página 01/13 
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de segurança do trabalho para o Estado 

Mato Grosso do Sul. Caso não seja 

possível, eles solicitaram ao deputado, 

que pelo menos o ele consiga na ban-

cada federal, garantir um piso salarial 

para a categoria. 

     O deputado garantiu que vai levar a 

reivindicação para a Câmara Federal e 

que na próxima reunião já espera trazer 

uma resposta positiva para a categoria. 
 

 

TST Antonio Aramoni 
 

     Mediante ao assunto exposto, entra-

mos em contato com um dos autores do 

projeto do MS, Antonio Aramoni, Téc-

nico de segurança do trabalho, bacharel 

em direito pós-graduando em Direito 

de família para apresentar sua visão so-

bre o proposto e ter procurado o depu-

tado para auxiliar na tentativa desse ob-

jetivo. 

     Aramoni escreveu o seguinte: “O-

corre que anos que nossa categoria 

vem sofrendo por não termos uma valo-

rização profissional um salário digno, 

estamos confiantes nas palavras Depu-

tado Dr Luiz Ovando em levar nosso 

projeto a câmera Federal, tendo em vis-

ta está fazendo um excelente mandato, 

está atendendo os anseios da popula-

ção. Nossa confiança maior é que, ele 

se dispôs em falar com Ministro Rogé-

rio Marinho responsável pelo ministé-

rio do trabalho, caso não consiga aten-

der nossas reivindicações ele irá brigar 

pelo um PISO Nacional. Com o apoio 

do Deputado conseguiremos a tão so-

nhada valorização profissional, uma vez 

que ele está exercendo um excelente 

mandato com Deputado Federal”. N 

Em busca de piso salarial digno, 
técnicos de segurança do 
trabalho se reúnem com 

deputado em Mato Grosso do Sul 

 

Luiz Ovando recebeu os profissionais na capital Campo Grande e prometeu 

levar proposta para bancada federal 
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Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. 

Ferramenta para desenvolver pessoas e eliminar 
acidentes de trabalho 

https://go.hotmart.com/A20470095V  
Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 

 

inspeção em fazendas da região de Unaí 

(MG), episódio conhecido como a 

“Chacina de Unaí”. 

     Plano 

     O Plano Plurianual (PPA 2016-

2019) possuía como meta aumentar em 

20% as ações planejadas de inspeção 

do trabalho para o combate ao trabalho 

análogo ao de escravo, em especial nas 

áreas isoladas do país. Em 2019 regis-

trou-se a maior realização dessa meta 

no quadriênio: 38 ações, 52% a mais do 

que em 2016, quando foram feitas 25 a-

ções. 

     Para o chefe da Divisão de Fiscali-

zação para Erradicação do Trabalho Es-

cravo (Detrae), o auditor-fiscal do Tra-

balho Maurício Krepsky, para o alcance 

      

da meta foi necessário implantar um 

planejamento baseado em informações 

de inteligência fiscal. “Em 2019, um au-

ditor-fiscal do Trabalho atuou exclusi-

vamente para planejar operações desse 

porte, o que foi decisivo para o alcance 

da meta. Temos como objetivo para 

2020 utilizar uma doutrina de inteli-

gência fiscal e capacitar outros audito-

res”, afirmou. 

     O número de resgatados, no entan-

to, foi menor que o do ano anterior. Em 

2018, em uma única ação fiscal, que in-

vestigou uma seita suspeita de manter 

trabalhadores em situação análoga a de 

escravo, foram encontrados 565 traba-

lhadores nessa condição, um resultado 

atípico para uma única fiscalização. 

     Estados 

     Minas Gerais foi o estado mais fisca-

lizado (45 ações fiscais) e onde foram 

encontrados mais trabalhadores em 

condição análoga a de escravo (468). 

São Paulo e Pará tiveram 25 ações fis-

cais, cada, sendo que em São Paulo fo-

ram resgatados 91 trabalhadores e no 

Pará, 66. 

     O maior flagrante em um único esta-

belecimento foi no Distrito Federal, on-

de 79 pessoas estavam trabalhando em 

condições degradantes para uma seita 

religiosa. 

     Outras operações de destaque ocor-

reram em Roraima, tendo em vista o 

grande número de imigrantes Venezue-

lanos que têm atravessado a fronteira 

para o Brasil em situação de extrema 

vulnerabilidade. Em três operações rea-

lizadas no estado, 16 trabalhadores fo-

ram resgatados, sendo três venezuela-

nos; outros 94 tiveram os contratos de 

trabalho formalizados durante as fiscali-

zações. 
 

    Atividade Econômica 

     As atividades econômicas nas quais 

mais se encontrou trabalhadores nessa 

condição foram produção de carvão ve-

getal  (121); cultivo de café (106);  cria- 

Norminha, 30/01/2020 
GUAICURUS NEWS   

  Técnicos de segurança do trabalho do 

Estado de Mato Grosso do Sul, se reu-

niram no último dia 21 com o deputado 

federal Dr. Luiz Ovando (PSL-MS) para 

buscar soluções que possam trazer me-

lhorias de trabalho para a categoria em 

todo o Estado. Na reunião com o parla-

mentar, estiveram presentes os técni-

cos Tiago esteves, Antônio Brum, An-

derson e Antônio Aramoni. 

     Há mais de anos que a categoria tem 

lutado para conseguir estabelecer um 

piso salarial mais justo para os profis-

sionais, porém, essa reivindicação ain-

da não foi atendida.  

     O técnico de segurança do trabalho 

e também um dos primeiros a defender 

a causa da categoria no Estado, Antonio  

Aramoni, destaca que esse profissional 

exerce um papel importantíssimo na so-

ciedade e que por isso eles precisam ter 

uma remuneração mais justa e digna. 

     "Hoje  no Mato Grosso do Sul,  nós 

não temos um piso salarial e por isso 

somos obrigados a aceitar o que o em-

pregador quer pagar, o que nem sempre 

agrada a todos. O salário do técnico de 

segurança do trabalho de MS deveria 

ser de no mínimo R$ 3173,34, mas a 

grande maioria desses profissionais re-

cebem um valor bem abaixo", disse A-

ramoni.   

     Para tentar reverter a situação e ga-

rantir algo melhor para a categoria, Ara-

moni juntamente com o engenheiro Le-

andro Andrade apresentaram ao depu-

tado Dr. Luiz Ovando, um projeto que 

tem como objetivo criar uma secretaria 

Brasil fecha 2019 com mais de 1 mil trabalhadores resgatados 

 

 

 

ção de bovinos para corte (95); comer-

cio varejista (79); cultivo de milho (67); 

e construção de edifícios (54). 

     Em 2019 prevaleceram as ocorrên-

cias no meio rural: 87% do total. O tra-

balho escravo urbano fez 120 vítimas 

em atividades como confecção de rou-

pas (35), construção de edifícios/18, 

serviços domésticos/14, construção de 

rodovias/12 e serviços ambulantes/11. 

     Grupos de atuação 

     O combate ao trabalho escravo pro-

movido pela Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho possui duas frentes 

de atuação. Uma são as unidades re-

gionais da Subsecretaria de Inspeção 

do Trabalho (SIT). Em 2019, quatro u-

nidades regionais possuíam atividades 

de fiscalização permanentes: Bahia, Mi-

nas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

As demais atuaram por meio de denún-

cias, em atendimento prioritário. 

     A outra é o Grupo Especial de Fisca-

lização Móvel (GEFM), que atua em to-

do território nacional e neste ano com-

pleta 25 anos de existência, em abril. 

Por meio das ações do grupo, mais de 

54 mil trabalhadores foram encontra-

dos em condições análogas a de escra-

vo desde 1995, e mais de R$ 100 mi-

lhões foram pagos aos trabalhadores 

em verbas salariais e rescisórias. N 
Fonte: Secretaria de Previdência e Trabalho 

Norminha, 30/01/2020 
 

O Brasil encerrou o ano de 2019 com 

1.054 pessoas resgatadas de situações 

análogas de trabalho escravo, resultado 

da fiscalização de 267 estabelecimen-

tos. Os dados estão na última atualiza-

ção do Radar da Subsecretaria de Ins-

peção do Trabalho (SIT) da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia. 

     No total, houve a caracterização da 

existência de trabalho análogo ao de 

escravo em 111 estabelecimentos. Co-

mo resultado direto, os trabalhadores 

resgatados receberam um total de R$ 

4.105.912,05 em verbas salariais e res-

cisórias e 915 contratos de trabalho fo-

ram regularizados. 

     A divulgação dos dados atualizados 

de 2019 nesta semana ocorre para mar-

car o Dia Nacional de Combate ao Tra-

balho Escravo, que ocorre todo 28 de 

janeiro. Instituída pela Lei nº 12.064, de 

29 de outubro de 2009, a data home-

nageia os auditores-fiscais do Trabalho 

Erastóstenes de Almeida Gonçalves, 

João Batista Soares Lage e Nelson José 

da Silva e o motorista Ailton Pereira de 

Oliveira, mortos em 28 de janeiro de 

2004 quando  se deslocavam para uma  

 

http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.guaicurusnews.com.br/noticia.php?n=254


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiança do 
empresário da 

construção 
atinge maior 

nível desde 2014 

 

Índice cresceu 2,1 pontos na 

passagem de dezembro 

para janeiro 

Norminha, 30/01/2020 
   O Índice de Confiança da Construção, 

medido pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV), cresceu 2,1 pontos na passagem 

de dezembro de 2019 para janeiro deste 

ano. Essa foi a oitava alta consecutiva 

do indicador, que chegou a 94,2 pon-

tos, maior patamar desde maio de 2014 

(94,6 pontos). 

     O Índice de Situação Atual, que me-

de a confiança dos empresários da 

construção no momento presente, a-

vançou 1,7 ponto e chegou a 84,3 pon-

tos. A maior contribuição para esse re-

sultado veio do componente “carteira 

de contratos”. 

     O Índice de Expectativas, que mede 

a confiança do empresariado do setor 

em relação aos próximos meses, cres-

ceu 2,4 pontos e alcançou 104,2 pon-

tos, o maior valor desde setembro de 

2012 (104,5 pontos). Dos quesitos que 

compõem esse índice, a principal alta 

veio da demanda prevista para os próxi-

mos três meses. 

     Segundo a pesquisadora da FGV 

Ana Maria Castelo, o resultado de já-

neiro é um sinal do que deve ser a di-

nâmica predominante em 2020: um au-

mento do protagonismo da área de edi-

ficações, puxado pela melhora do mer-

cado imobiliário residencial em 2019. 

     Para ela, no entanto, ainda há um 

longo percurso para recuperar o pata-

mar de atividade anterior à crise. A de-

manda, de acordo com a pesquisadora, 

é o principal limitador do setor. 

     O Nível de Utilização da Capacidade 

caiu 1 ponto percentual, para 70,9%.N 

Agência Brasil 

Informe da Sociedade Brasileira de Infectologia 
Sobre o novo Coronavírus 

Perguntas e respostas para profissionais da saúde e para o público em geral 
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haja uma mutação. Na maior parte dos 

casos, a transmissão é limitada e se dá 

por contato próximo, ou seja, qualquer 

pessoa que cuidou do paciente, inclu-

indo profissionais de saúde ou membro 

da família; que tenha tido contato físico 

com o paciente; tenha permanecido no 

mesmo local que o paciente doente. 

     Há transmissão sustentada do novo 

coronavírus? 

     Até agora, não há evidências. Está li-

mitada a grupos familiares e profissio-

nais de saúde que cuidaram de pacien-

tes infectados. Também não há evidên-

cias de transmissão de pessoa a pessoa 

fora da China, mas isso não significa 

que não aconteça. 

     Qual é o período de incubação desta 

nova variante do coronavírus? 

     Ainda não há uma informação exata. 

Presume-se que o tempo de exposição 

ao vírus e o início dos sintomas seja de 

até duas semanas. 

     Quais são os sintomas de uma pes-

soa infectada por um coronavírus? 

     Pode variar desde casos assintomá-

ticos, casos de infecções de vias aéreas 

superiores semelhante ao resfriado, até 

casos graves com pneumonia e insufi-

ciência respiratória aguda, com dificul-

dade respiratória. 

     Crianças de pouca idade, idosos e 

pacientes com baixa imunidade podem 

apresentar manifestações mais graves. 

No caso do 2019-nCov, ainda não há 

relato de infecção sintomática em crian-

ças ou adolescentes 

     Como ocorre o contágio e qual é a 

gravidade do novo coronavírus? 

    Não se sabe até o momento. Alguns 

vírus de transmissão aérea são alta-

mente contagiosos, como o sarampo, 

enquanto outros são menos. Ainda não 

está claro com que facilidade o 2019-

nCoV é transmitido de pessoa para pes-

soa. Até que tenhamos esta informação 

mais acurada, recomenda-se que as 

precauções e isolamentos sejam adota-

dos. Quanto à gravidade, devemos a-

companhar a evolução da epidemia. 

Pelos dados iniciais publicados, a esti-

mativa inicial é de que a letalidade seja 

em torno de 3% (26 mortes em 912 ca-

sos), inferior à do SARS-CoV e do 

MERS-CoV. 

     Como é feita a confirmação do diag-

nóstico do novo coronavírus? 

     Exames laboratoriais realizados por 

biologia molecular identificam o mate-

rial genético do vírus em secreções res- 

piratórias. 

     Existe um tratamento para o novo 

coronavírus? 

     Não há um medicamento específico. 

Indica-se repouso e ingestão de líqui-

dos, além de medidas para aliviar os 

sintomas, como analgésicos e antitér-

micos. Nos casos de maior gravidade 

com pneumonia e insuficiência respira-

tória, suplemento de oxigênio e mesmo 

ventilação mecânica podem ser neces-

sários. 

    Como reduzir o risco de infecção pe-

lo novo coronavírus? 

    - Evitar contato próximo com pesso- 

 

as com infecções respiratórias agudas; 

     - Lavar frequentemente as mãos, es-

pecialmente após contato direto com 

pessoas doentes ou com o meio am-

biente e antes de se alimentar; 

     - Usar lenço descartável para higie-

ne nasal; 

     - Cobrir nariz e boca ao espirrar ou 

tossir; 

     - Evitar tocar nas mucosas dos 

olhos; 

     - Higienizar as mãos após tossir ou 

espirrar; 

     - Não compartilhar objetos de uso 

pessoal, como talheres, pratos, copos 

ou garrafas; 

     - Manter os ambientes bem ventila-

dos; 

     - Evitar contato próximo com ani-

mais selvagens e animais doentes em 

fazendas ou criações. 

 

     Existe uma vacina para o novo 

coronavírus? 

     Como a doença é nova, não há vaci-

na até o momento. 

     Tomei a vacina contra a gripe. Estou 

protegido contra o novo coronavírus? 

     Não. A vacina da gripe protege so-

mente contra o vírus influenza. 

     Estão contraindicadas as viagens 

para a China e para os países com ca-

sos importados? 

     Com base nas informações atual-

mente disponíveis, a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) não recomenda 

restrição de viagens ou comércio. De-

vemos acompanhar as recomendações, 

que são dinâmicas e podem mudar de 

um dia para outro. 

     Temos casos do novo coronavírus 

no Brasil? 

     Até o presente momento, não há ca-

sos suspeitos ou confirmados no país. 

     Qual é a definição de caso suspeito? 

     Febre acompanhada de sintomas 

respiratórios, além de atender a uma 

das duas seguintes situações: ter viaja-

do nos últimos 14 dias antes do início 

dos sintomas para área de transmissão 

local (cidade de Wuhan) ou ter tido 

contato próximo com um caso suspeito 

ou confirmado. 

    Febre pode não estar presente em 

casos de alguns pacientes, como ido-

sos, imunocomprometidos ou que te-

nham utilizado antitérmicos. 

     Qual é a orientação diante da detec-

ção de um caso suspeito? 

     Os casos suspeitos devem ser man-

tidos em isolamento enquanto houver 

sinais e sintomas clínicos. 

     Paciente deve utilizar máscara cirúr-

gica a partir do momento da suspeita e 

ser mantido preferencialmente em 

quarto privativo. Profissionais da saúde 

devem utilizar medidas de precaução 

padrão, de contato e de gotículas (mas- 

cara cirúrgica, luvas, avental não estéril 

e óculos de proteção). Para a realização 

de procedimentos que gerem aerosso-

lização de secreções respiratórias, co-

mo intubação, aspiração de vias aéreas 

ou indução de escarro, deverá ser uti-

lizada precaução por aerossóis, com 

uso de máscara profissional PFF2 

(N95). Estas são as recomendações 

atuais do Ministério da Saúde. 

     Há risco de epidemia global? 

     Sim, mas não há motivo para pânico 

neste momento. O Comitê de Emergên-

cia da OMS declarou que é cedo para 

declarar a situação como emergência 

em saúde pública de interesse interna-

cional neste momento, devido ao nú-

mero limitado e localizado de casos e 

pelas medidas que já estão sendo to-

madas para que o surto não se espalhe. 

N 
 

FONTES: Ministério da Saúde do Brasil / 

Organização Mundial da Saúde (OMS) / 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC). 

*Documento elaborado pelos médicos 

infectologistas: Dr. Leonardo Weissmann, 

Dra. Tânia do Socorro 

Souza Chaves, Dr. Clóvis Arns da Cunha e 

Dr. Alberto Chebabo. 
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     O que são coronavírus? 

     Os coronavírus (CoV) compõem 

uma grande família de vírus, conheci-

dos desde meados da década de 1960, 

que receberam esse nome devido às es-

pículas na sua superfície, que lembram 

uma coroa (do inglês crown). Podem 

causar desde um resfriado comum até 

síndromes respiratórias graves, como a 

síndrome respiratória aguda grave (AS 

RS, do inglês Severe Acute Respiratory 

Syndrome) e a síndrome respiratória do 

Oriente Médio (MERS, do inglês Mid-

dle East Respiratory Syndrome). Os ví-

rus foram denominados SARS-CoV e 

MERS-CoV, respectivamente. 

     O que é este novo coronavírus? 

     Trata-se de uma nova variante do 

coronavírus, denominada 2019-nCoV, 

até então não identificada em humanos. 

Até o aparecimento do 2019-nCoV, e-

xistiam apenas seis cepas conhecidas 

capazes de infectar humanos, incluindo 

o SARS-CoV e MERS-CoV. 

     Recomendamos evitar os termos 

“nova gripe causada pelo coronavírus” 

porque gripe é uma infecção respirató-

ria causada pelo vírus influenza. 

     Como este novo coronavírus foi 

identificado? 

     O novo coronavírus foi identificado 

em investigação epidemiológica e labo-

ratorial, após a notificação de casos de 

pneumonia de causa desconhecida en-

tre dezembro/2019 e janeiro/2020, dia-

gnosticados inicialmente na cidade 

chinesa de Wuhan, capital da província 

de Hubei. Centenas de casos já foram 

detectados na China. Outros casos im-

portados foram registrados na Tailân-

dia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Vie-

tnã, Cingapura, Arábia Saudita e Esta-

dos Unidos da América; todos estive-

ram em Wuhan. 

     Qual a origem do surto atual? 

     A origem ainda não está elucidada. 

Acredita-se que a fonte primária do ví-

rus seja em um mercado de frutos do 

mar e animais vivos em Wuhan. 

     Os coronavírus podem ser transmi-

tidos de animais para humanos? 

     Sim. Investigações detalhadas des-

cobriram que o SARS-CoV foi transmi-

tido de civetas (gatos selvagens) para 

humanos na China, em 2002, e o 

MERS-CoV de dromedários para hu-

manos na Arábia Saudita, em 2012. Po-

rém, existem vários coronavírus que 

causam infecção animal. Na maioria, 

infectam apenas uma espécie ou algu-

mas espécies intimamente relaciona-

das, como morcegos, aves, porcos, 

macacos,  gatos, cães e roedores, entre 

outros. 

     A transmissão do coronavírus acon-

tece entre humanos? 

     Sim. Alguns coronavírus são capa-

zes de infectar humanos e podem ser 

transmitidos de pessoa a pessoa pelo ar 

(secreções aéreas do paciente infecta-

do) ou por contato pessoal com secre-

ções contaminadas. 

     Porém, outros coronavírus não são 

transmitidos  para humanos,  sem  que 
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Violência Psicológica: A Forma mais Comum de 
Agressão Contra a Mulher 

Norminha, 30/01/2020 
O benefício previdenciário que visa pro-

teger os trabalhadores que não podem 

exercer sua atividade laborativa habitual 

em razão de uma incapacidade tempo-

rária é conhecido como auxílio-doença. 

     Será que a grávida pode solicitar o 

auxílio-doença e em quais situações 

podem ensejar a concessão do benefí-

cio previdenciário por incapacidade?! 

     Então, no artigo será descrito duas 

situações em que a mulher em estado 

gestacional pode solicitar o benefício 

por incapacidade (auxílio-doença). 

     Requisitos do auxílio-doença 

     O Auxílio-Doença é um benefício por 

incapacidade devido ao segurado do 

INSS que comprove, em perícia médica, 

estar temporariamente incapaz para o 

trabalho em decorrência de doença ou 

acidente. 

     Nesse caso, a pessoa não precisa 

comprovar 12 meses de carência. 

     Porém, deve comprovar que sua gra-

videz é posterior ao ingresso ao INSS ou 

demonstrar que apesar da gravidez ser 

anterior ao primeiro dia de trabalho, 

houve uma complicação no estado ges-

tacional após o início do trabalho. 

A grávida pode pedir auxílio-
doença? 
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     2. Gestante aeronauta 

     A segunda situação é o caso da ges-

tante aeronauta, pois em razão dos ris-

cos ambientais (pressão atmosférica e 

outros agentes nocivos) a mulher deve 

se afastar imediatamente após a confir-

mação da gravidez. 

     Isto porque, a regulamentação da a-

viação civil expedida pela ANAC dispõe 

que: 

     “a gravidez, durante seu curso, é 

motivo de incapacidade para exercício 

da atividade aérea, ficando automática-

mente cancelada a validade do CCF 

(Certificado de Capacidade Física)”. 

     Portanto, a gravidez também é con-

siderada como uma incapacidade para 

o trabalho em razão da natureza labora-

tiva não importando se o estado gesta-

cional é de risco habitual ou de alto ris-

co. 

     2.1 Outras profissões 

     Nessa segunda hipótese, entendo 

que outras profissões ensejam a con-

cessão do benefício de auxílio-doença. 

     Se você estiver grávida e trabalha 

com agentes nocivos que não há um 

EPI eficaz, como agente cancerígeno, 

vibração, pressão atmosférica e outros, 

minha recomendação é informar essa 

questão ao seu médico do pré-natal pa-

ra que ocorra o afastamento laboral.[2] 

Ou até mesmo informar o RH da em-

presa para saber da possibilidade de re-

manejamento do cargo no período que 

antecede a licença maternidade. 

     Como devo solicitar? 

     Você sempre deve informar a em-

presa em que está trabalhando sobre a 

questão da gravidez e informar sobre os 

riscos a sua saúde e a do bebê. 

     A partir do 16º, o INSS é obrigado a 

pagar o período de afastamento caso 

sua gravidez seja de alto risco ou no 

caso da aeronauta. 

     Na maioria dos casos, não é neces-

sário agendar a perícia, conforme site 

do INSS 

     Os documentos necessários são: re-

latório médico comprovando que a gra-

videz é de alto risco ou comprovando a 

profissão de aeronauta e a gravidez. 

     Caso o INSS negue! 

     Se o INSS negar a concessão do au-

xílio-doença, você pode tomar dois ca-

minhos para obter o benefício: 

     Recurso administrativo: Você tem 

30 dias para recorrer da decisão do 

INSS. 

     Ação Judicial: Você deve apresentar 

todos os documentos médicos e rela-

cionados com seu caso. 

     Importante que cada caso deve ser 

avaliado e, assim, será possível saber 

qual é o melhor caminho a ser tomado. 

    Caso você se enquadre em uma des-

sas hipóteses, você pode solicitar o au-

xílio-doença no caso de gravidez de ris-

co ou sua profissão seja de risco a inte-

gridade física ou a saúde mesmo que 

não tenha 12 meses de contribuição a-

pós a gravidez (aeronauta) ou no caso 

de comprovação da complicação ser 

posterior à primeira contribuição. N 

Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário 

 

Norminha, 30/01/2020 
Considerada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2013) como a forma 

mais presente de agressão à mulher, a 

violência psicológica por sua forma su-

bjetiva é mais difícil de ser identificada. 

Todavia, isso não significa que não dei-

xe marcas, apesar de naturalizada pela 

sociedade é considerada um estímulo a 

uma espiral de violências. Prova disso 

é que três em cada cinco mulheres jo-

vens já sofreram violência em um rela-

cionamento, segundo pesquisa realiza-

da pelo Data Popular e Instituto Avon 

em 2014. 

     A violência contra a mulher pode ser 

cometida conjunta ou separadamente, 

uma vez que, ela pode ser praticada em 

ações contínuas do agressor, podendo 

ter início com pequenos atos de abuso 

moral até chegar aos meios mais avan-

çados da agressão. A violência psicoló-

gica está prevista no artigo 7º inciso II 

da Lei 11340/06: 

     A violência psicológica, entendida 

como qualquer conduta que lhe cause 

danos emocionais e diminuição da au-

toestima ou que lhe prejudique e per-

turbe o pleno desenvolvimento ou que 

vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição con-

tumaz, insulto, chantagem, ridiculariza-

rão, exploração e limitação do direito de 

ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; (BRASIL, 2006). 

     Nesse sentido, Amini Haddad Cam-

pos e Lindinalva Rodrigues Côrrea for-

mularam o seguinte: 

     Infelizmente, no âmbito das relações 

afetivas ou após o término ou rompi-

mento das mesmas, não é exatamente 

raro o homem tentar diminuir a impor-

tância da mulher, com frases deprecia-

tivas, como as chamando de preguiço-

sas, gordas, velhas, feias, magricelas, 

burras, etc. afirmando, por vezes que 

elas, sem eles, nada seriam..., bem co-

mo as ameaçando de sumir no mundo 

com seus filhos, de as denunciarem por 

condutas atípicas ou mesmo “ameaça-

rem” requerer a guarda de seus filhos 

na justiça sem qualquer razão plausível 

ou afirmando que não contribuirão com 

a mantença da prole, com o pagamento 

da pensão alimentícia, ou ameaçando 

expor a mulher publicamente com es-

cândalos, fazendo da mulher verdadeira 

refém, que se vê cada vez mais envol-

vida com seu algoz. (CAMPOS e CÔR-

REA, 2007, p. 275). 

     Ainda nesse aspecto, em 2012 o Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 

que a Lei Maria da Penha pode ser a-

plicada independentemente de coabita-  

     1. Gravidez de alto risco 

     A primeira situação é quando a ges-

tação da mulher é de alto risco e pode 

ser conceituada como: 

     Gestação de alto risco: é aquela na 

qual se identificam doenças maternas 

prévias ou mesmo adquiridas durante a 

gestação podem colocar em risco a vida 

materna e/ou fetal (hipertensão, diabe-

tes, anemias graves, problemas cardía-

cos, entre outras).[1] 

     Isto é, uma gravidez de alto risco po-

de gerar algumas complicações como 

parto prematuro, gestação interrompida 

ou que ocorram complicações para a 

mãe e para o bebê. 

     Por isso, a mulher que está no esta-

do gestacional de alto risco deve buscar 

o INSS – caso contribua – para solicitar 

o auxílio-doença. Nada mais importante 

do que a sua saúde e de seu bebê. 

     Em um caso de gravidez de alto ris-

co, o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região concedeu o auxílio-doença: 

     É de ser concedido o benefício de 

auxílio-doença à parte autora desde a 

DER até a data do parto, pois a dispensa 

da carência prevista no art. 26 da LBPS 

deve se estender a casos como o pre-

sente, em que houve gravidez com risco 

de aborto, conforme comprovado nos 

autos. (TRF-4 - AC: 502540802201840 

49999 5025408-02.2018.4.04.9999, 

Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEI-

RA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 

SEXTA TURMA) 

     Então, caso o INSS se negue a con-

ceder o benefício por incapacidade, a 

mulher deve recorrer administrativa-

mente ou ajuizar a ação judicial visando 

o auxílio-doença durante o período ne-

cessário de descanso. 

 

 

ção, ao avaliar um caso onde o irmão da 

vítima fez várias ameaças de causar mal 

injusto e grave, com a depreciação do 

veículo da vítima, causando-lhe sofri-

mento psicológico e dano material e 

moral. Vejamos a decisão: 

     RECURSO ESPECIAL. PROCES-

SUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA 

PRATICADO CONTRA IRMÃ DO RÉU. 

INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 

ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11. 

340/06.COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-

LIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍ-

LIA/DF. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 

n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria 

da Penha, tem o intuito de proteger a 

mulher da violência doméstica e fami-

liar que lhe cause morte, lesão, sofri-

mento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial, sendo que o 

crime deve ser cometido no âmbito da 

unidade doméstica, da família ou em 

qualquer relação íntima de afeto.2. Na 

espécie, apurou-se que o Réu foi à casa 

da vítima para ameaçá-la, ocasião em 

que provocou danos em seu carro ao 

atirar pedras. Após, foi constatado o en-

vio rotineiro de mensagens pelo telefo-

ne celular com o claro intuito de inti-

midá-la e forçá-la a abrir mão "do con-

trole financeiro da pensão recebida pela 

mãe" de ambos.3. Nesse contexto, inar-

redável concluir pela incidência da Lei 

n.º 11.343/06, tendo em vista o sofri-

mento psicológico em tese sofrido por 

mulher em âmbito familiar, nos termos 

expressos do art. 5.º, inciso II, da men-

cionada legislação.4. "Para a configura-

ção de violência doméstica, basta que 

estejam presentes as hipóteses previs-

tas no artigo 5º da Lei 11.343/2006 (Lei 

Maria da Penha), dentre as quais não se 

encontra a necessidade de coabitação 

entre autor e vítima." (HC 115.857/MG, 

6.ª Turma, Rel. Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA 

DO TJ/MG), DJe de 02/02/2009.) 5. Re-

curso provido para determinar que Juiz 

de Direito da 3.ª Vara do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Brasília/DF prossiga no jul-

gamento da causa. 
 

 
 

     Destarte, ante a decisão, faz-se ne-

cessário que a mulher vítima de violên-

cia tenha conhecimento de que atos de 

violência psicológicas são práticas de 

violência doméstica, previstos no orde-

namento, e passíveis de aplicação de 

medidas protetivas, com a finalidade de 

resguardar a vida e boa saúde da mu-

lher ofendida. 

     Frequentemente, a violência física é 

acompanhada da violência psicológica 

como um tipo de agressão mais “pers-

picaz”, que não deixa sinais visíveis, 

mas que também pode causar danos ir-

reparáveis. Esse tipo de comportamento 

pode provocar prejuízos emocionais gra 

ves e normalmente atinge a autoestima 

da vítima. Ofensas, manipulação, chan-

tagem, ameaça, humilhação, insultos e 

perseguições são alguns exemplos de 

violência psicológica. “O termo violên-

cia psicológica doméstica foi cunhado 

no seio da literatura feminista como 

parte da luta das mulheres para tornar 

pública a violência cotidianamente so-

frida por elas na vida familiar privada”. 

(AZEVEDO; GUERRA (2001, p.25). 

     Muitas vezes, a violência contra a 

mulher é uma forma de controle e do-

minação do homem utilizada para inti-

midar e subjugar as vítimas. É impor-

tante destacar que nas sociedades nas 

quais impera a visão tradicionalista de 

gênero, a violência doméstica está es-

treitamente ligada à violência contra a 

mulher. Nas palavras de Giffin: 

     [...] a distribuição social da violên-

cia reflete a tradicional divisão dos es-

paços: o homem é vítima da violência 

na esfera pública, e a violência contra a 

mulher é perpetuada no âmbito domés-

tico, onde o agressor é mais frequen-

temente, o próprio parceiro (GIFFIN, 

1994). 

     Ao analisar as palavras de Giffin, ob-

servamos como o processo de violên-

cia funciona como um ciclo, em que o 

difere apenas as vítimas e espaço em 

que se perpetua. A violência psicoló-

gica implica na culpabilidade, o agres-

sor estimula a imagem de que a vítima 

deu causa a agressão, em decorrência 

disso há a naturalização de atos vio-

lentos dentro de casa ou em relaciona-

mentos abusivos. 

     Conforme balanço de 2015 da Cen-

tral de Atendimento à Mulher do Ligue 

180, foram recebidas 76,6 mil ligações 

naquele ano. Dessas, mais de 30% cor-

responderam a relatos de violência psi-

cológica (BRASIL, 2015). Dito isto, é 

possível questionar e imaginar a quan-

tidade dos outros tipos de abusos que 

não chegam a ser denunciados. 

     Embora existam semelhanças, a vio-

lência psicológica não se confunde 

com a violência moral, esta surge antes 

dos casos de agressões, também não 

deixa  marcas  visíveis,  tendo como e- 

CONTINUA NA PÁGINA 06/13 
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     A Rede de atenção às vítimas de vio-

lência é constituída, dimensionada e ar-

ticulada, a partir da realidade do local 

envolvendo equipes de Atenção Básica, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), Núcleo de Prevenção das Vio-

lências e Promoção da Saúde (NU-

PREVS), serviços de atenção especiali-

zada de Saúde Mental e hospitais (mu-

nicipais, estaduais e federais) com pos-

sibilidade de atendimento 24 horas, os 

setes dias da semana. 

     Há também envolvimento de dife-

rentes instituições ligadas à temática, 

por exemplo: serviços governamentais, 

não governamentais, serviços da políti-

ca de assistência social, Sistema de 

Justiça, Segurança Pública, Ministério 

Público, Defensorias Públicas, Varas 

da Infância e Juventude, Conselho 

Tutelar e de Direitos, Centros de 

Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Centros de Referência 

Especializada de Assistência Social 

(CREAS), entidades da sociedade civil 

e comunidade. 

     A variedade de serviços e de popula-

ções atendidas, em ações empreendi-

das pelos profissionais atuantes na área 

das políticas públicas, pode vir a ser 

um indicador de que, apesar de existi-

rem serviços específicos de atenção às 

mulheres em situação de violência, 

muitas vezes elas são vistas como um 

conjunto de pessoas específicas, o que 

implica a necessidade de maior sensi-

bilização sobre as especificidades ine-

rentes à questão de gênero. 

     Alguns serviços, entretanto, vêm 

mostrando seu compromisso com essa 

temática, estabelecendo igualdade no 

atendimento, por exemplo, no que se 

refere às mulheres lésbicas e mulheres 

trans, considerando às diversas mani-

festações da orientação sexual e das 

suas relações com o gênero. 

     Considerações Finais 

     Nesse contexto, a despeito da co-

nhecida violência física decorrente do 

gênero, a Lei Maria da Penha, em seu 

art. 7º, definiu várias formas possíveis 

de violência praticada contra a mulher, 

dentre as quais se constata a violência 

psicológica, esta, que apesar de pouco 

considerada, e ainda desconhecida por 

algumas vítimas, além de causar inú-

meros danos à mulher ofendida, por 

inúmeras vezes configura o ponto ini-

cial de toda a violência doméstica. N 

Ana Carolina Souza 

Advogada atuante nas áreas Cível, 

Previdenciário, Família e Consumidor. 
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xemplos a serem citados: xingamentos, 

chamar de feia, imunda, vagabunda, 

gorda, preguiçosa, são adjetivos que 

ferem diretamente a moral das mulhe-

res que são vítimas. Os agressores uti-

lizam desses meios para inferiorizar/re-

baixar as vítimas e em alguns casos até 

proíbem de usar determinadas roupas, 

trabalhar, estudar ou socializar com a-

migos. 

     Prevê o Artigo 7º Inciso V da Lei Ma-

ria da Penha. “A violência moral é en-

tendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injú-

ria”. (BRASIL, 2006). A violência moral 

tem correlação com a violência psico-

lógica. Normalmente, são classificadas 

como violência moral ações como difa-

mação, calúnia, injúria ou outras atitu-

des que visam prejudicar a imagem da 

vítima diante de outras pessoas. 

     Nesse contexto, o entendimento de 

Maria Berenice Dias nos afirma que: 

     A violência psicológica encontra 

forte alicerce nas relações desiguais de 

poder entre os sexos. É a mais fre-

quente e talvez seja a menos denun-

ciada. A vítima muitas vezes nem se dá 

conta que agressões verbais, silêncios 

prolongados, tensões, manipulações 

de atos e desejos, são violência e de-

vem ser denunciados. Para a configu-

ração do dano psicológico não é neces-

sária a elaboração de laudo técnico ou 

realização de perícia. Reconhecida pelo 

juiz sua ocorrência, cabível a conces-

são de medida protetiva de urgência. 

Praticando algum delito mediante vio-

lência psicológica, a majoração da pena 

se impõe (CP, art. 61, II, f). (DIAS, 

2010, p. 48). 

     A violência psicológica contra a mu-

lher trata-se de uma violência silencio-

sa, porque a mulher sequer percebe a 

periculosidade dos atos praticados pelo 

agressor, e o quanto as atitudes do a-

gressor reflete em sua forma de ver-se 

e de viver em sociedade. 

     Mecanismos de Proteção À Prática 

da Violência Psicológica 

     Não havia previsão acerca da violên-

cia psicológica na legislação pátria, es-

ta foi inclusa nas hipóteses de violên-

cia, discutida na Convenção Interameri-

cana conhecida como Convenção de 

Belém do Pará, para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Doméstica. No en-

tanto, ao contrário do que ocorre com a 

violência física e moral, que têm corres-

pondência no Direito Penal, a violência 

psicológica está expressamente previs-

ta na Lei Maria da Penha e nas hipó-

teses em que o caso não configurar 

crime, há uma série de mecanismos de 

proteção previstos na Lei. 

     Nas palavras de Alice Bianchini: 

     Um ex-cônjuge, por exemplo, que 

cause dano emocional e diminuição da 

autoestima mediante manipulação, nos 

termos da Lei Maria da Penha, está pra-

ticando uma violência psicológica (art. 

7º, II). Nesses casos, mesmo não ha-

vendo crime, uma gama de ações assis-

tenciais e de prevenção pode ser pres-

tada em favor da mulher, como, por e-

xemplo, o acesso prioritário à remoção 

quando servidora pública (art. 9º, § 2º, 

I). O abalo psicológico que a mulher 

sofre, por não poder, com a tranquilida 

de que lhe é de direito, reconstruir a sua 

vida, justifica a intervenção. (BIAN-

CHINI, 2013, p. 42) 

     A Lei Maria da Penha, deste modo, é 

uma ferramenta que visa potencializar 

os direitos fundamentais, tornando to-

dos os envolvidos em sua aplicação a-

trelados à Constituição Federal e às De-

clarações de Direitos Humanos. A vio-

lência psicológica contra a mulher é 

silenciosa e não deixa marcas físicas na 

vítima, mas pode ser comprovada atra-

vés de exames e pareceres médicos, 

laudo de psicólogos e psiquiatras, de-

poimento de testemunhas e informan-

tes, bem como por qualquer meio de 

comunicação ou gravação que confirme 

os fatos (CAMPOS e CÔRREA, 2007). 

     Os dados de um recente estudo di-

vulgado pelo Fórum Brasileiro de Se-

gurança Pública apontam que 536 mu-

lheres foram vítimas de agressão física 

a cada hora no último ano no Brasil. A 

pesquisa ainda revelou que 52% das 

vítimas de violência doméstica não 

buscaram apoio após sofrer a violência 

(BRASIL, 2019). 

     Apesar do alto número de mulheres 

vítimas de violência, o que muitas delas 

não sabem é que elas têm garantido o 

acesso aos serviços de Defensoria Pú-

blica ou de assistência judiciária gratui-

ta, tanto em sede policial quanto em se-

de judicial, mediante atendimento es-

pecífico e humanizado. 

     Este direito está previsto no artigo 

28 da Lei Maria da Penha, conforme 

disposto: 

     Art. 28. É garantido a toda mulher 

em situação de violência doméstica e 

familiar o acesso aos serviços de De-

fensoria Pública ou de Assistência Ju-

diciária Gratuita, nos termos da lei, em 

sede policial e judicial, mediante aten-

dimento específico e humanizado 

(BRASIL, 2006). 

     Ressalte-se que, antes mesmo de 

ser sancionada a Lei Maria da Penha, 

que assegurou os serviços de Defenso- 

ria Pública e de assistência judiciária 

gratuita, alguns estados já atuavam na 

busca de um atendimento mais com-

pleto e humanizado ás mulheres. A de-

fensoria pública não distingue o aten-

dimento a mulher vítima de violência de 

acordo com o perfil socioeconômico, 

para esta, o que prevalece é a vulnera-

bilidade de cada uma das vítimas. 

     Práticas em Programas de Atenção 

Às Mulheres em Situação de Violência 

     Os programas de atenção às mulhe-

res em situação de violência são con-

juntos articulados dentro da sociedade, 

que servem como artifícios de entrada, 

acompanhamento e auxílio na reinser-

ção das vítimas de violência ao convívio 

contínuo em sociedade. Uma Pesquisa 

sobre as Práticas em Programas de A-

tenção às Mulheres em Situação de 

Violência demonstrou que os profissio-

nais que atuam nos programas de a-

tenção as mulheres estão presentes em 

diversos tipos de serviços. Diante a in- 

formação, percebemos que há muitas 

possibilidades de ação nesta esfera e de 

que múltiplas instituições estão envol-

vidas na implementação das políticas 

públicas voltadas à proteção e ou rein-

serção da mulher vítima de violência no 

cotidiano (BRASIL, 2006). 

 

Estudos, pesquisas, análises em 
Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho 
Norminha, 30/01/2020 
 

   A Secretaria de previdência do Ministério da Fazenda vem apresentando o anuário 

Estatístico de Acidentes do Trabalho - AEAT, desde o ano de 2000, fazendo deste 

documento um instrumento essencial de trabalho para os profissionais que de-

sempenham atividades na área de saúde e segurança do trabalhador, assim como 

para pesquisadores e demais pessoas interessadas no tema. Neste Anuário são a-

presentados dados sobre acidentes do trabalho, suas principais consequências, os 

setores de atividades econômicas e a localização geográfica da ocorrência dos even-

tos. Desta forma, é possível construir um diagnóstico mais preciso acerca destes 

acidentes e, propiciar a elaboração de políticas mais eficazes para as áreas relacio-

nadas com o tema. 

     Assim, para iniciar este artigo dedicado aos colegas que desempenham funções 

administrativas na área de engenharia de segurança e medicina do trabalho, apre-

sento para avaliação, dados registrados pelo MTE/RAIS, MPS/AEPS durante duas 

décadas passadas, com objetivo de iniciar debates, discussões e polêmicas neces-

sárias sobre o tema. Até porque, ainda estão sendo divulgados por alguns “enten-

didos” que, o Brasil foi Campeão Mundial em Acidentes de Trabalho, quando sequer 

houve um “campeonato” oficial sobre tal e, saibam que muitos países, até hoje, re-

sistem em divulgar seus índices de acidentes de trabalho por questões políticas e 

por ignorância voluntária. Acrescento ainda que, estes também “supostos enten-

didos” na área, insiste em contradizer, sem nenhum trabalho científico de contesta-

ção, os pioneiros inseridos na área de engenharia de segurança e medicina do tra-

balho, com livros publicados e divulgados para a sociedade. 

     Logo, gostaria que o leitor desta importante Revista Digital Semanal “Norminha”, 

observe e compare, os dados estatísticos atuais com as propostas apresentadas, 

quando os autores pioneiros na nossa área, após estudos, observações e análises 

conclui que para a ocorrência da morte de trabalhador no meio laboral, houveram 

inúmeros “micros” alertas que foram e são ignorados por todos envolvidos sem a 

devida formação profissional. 

     Vamos aos dados registrados por duas décadas, relacionadas ao ano de 1970 e 

1980: 

Anos Expostos  Acidentes  Óbitos registrados 

1970 7.284.022 1.220.111 2.232 

1971 7.553.472 1.330.523 2.587 

1972 8.148.987 1.504.723 2.854 

1973 10.956.956 1.632.696 3.173 

1974 11.537.024 1.796.761 3.833 

1975 12.996.796 1.916.187* 4.001 

1976 14.945.489 1.743.825 3.900 

1977 16.589.605 1.614.750 4.445 

1978 16.638.799 1.551.461 4.342 

1979 17.638.127* 1.444.627 4.673* 

Média 12.428.828 1.575.566 3.604 

Fonte: MTE/RAIS/MPS/AEPS 

     Observa-se nitidamente que, em relação aos números registrados de trabalha-

dores expostos, a quantidade não é necessariamente um fator decisivo para os nú-

meros de acidentes, quando em 1975 registrou-se o maior número de ocorrências 

de acidentes e o número de trabalhadores expostos foi menor do que em 1979. Ou-

tro detalhe para observação são os números de óbitos serem permanentemente bem 

menores do que os acidentes registrados a uma proporção significativa. 

Anos Expostos Acidentes Óbitos registrados 

1980 18.686.355 1.464.211 4.824 

1981 19.188.536 1.270.465 4.808 

1982 19.476.362 1.178.472 4.496 

1983 19.671.128 1.003.115 4.214 

1984 19.673.915 961.575 4.508 

1985 21.151.994 1.077.861 4.384 

1986 22.163.827 1.207.859 4.578 

1987 22.617.787 1.137.124 5.738* 

1988 23.661.579 991.581 4.616 

1989 24.486.553 888.443 4.554 

Média 21.077.804 1.118.071 4.672 

Novamente observamos que o número de trabalhadores expostos não equivale aos 

números de acidentes, visto que em 1989 o número de expostos foi maior da década 

e o número de acidentes o menor. Em relação ao número de óbitos na década, pre-

valeceu o número de acidentes serem bem maiores.  

     Não há a menor dúvida que, os “meninos”, pioneiros na área de Engenharia de 

Segurança do Trabalho deixaram sua contribuição para que multipliquemos suas 

ciências a favor da prevenção de acidentes a partir da simples averiguação das cau-

sas de anormalidades e controle em tempo hábil, evitando a potencialização para o 

caos. Isto é fato comprovado por quem vive este universo. 

     Dois casos exemplares para afirmar a importância da prevenção embasada em 

estudos de engenharia preventiva: I-O Parque Olímpico de Londres, quando durante 

quatro anos de obras pesadas não registrou nenhum acidente fatal, sendo premia-

dos os  responsáveis pela  Sociedade Real  de Prevenção de Acidentes, tendo 12.5 

Continua na página abaixo 07/13)     
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Vendas e Marketing: como integrar essas áreas na 
sua Revenda e vender mais 

 

 

(Continuação da Página 06/13) 

mil trabalhadores passado pela obra em 2012. Inclusive, convidados para virem ao 

Brasil, foram recepcionados no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas, cidade 

do interior de são Paulo no Quinquagésimo Fórum sobre acidente de trabalho, ten-

do o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Faculdade de São Paulo (USP) como 

coordenadores. II-A obra de construção pesada para o Templo de Salomão, também 

por quatro anos, não registrou nenhum acidente fatal, sendo inaugurado em julho 

de 2014 na Capital Paulista. 

     Só para lembrança: Pequim, 2008, na obra da construção da Vila Olímpica, hou-

veram seis mortes durante a obra. No Brasil, em 2014, as obras dos Estádios para 

Copa do Mundo de Futebol, nove trabalhadores perderam suas vidas no canteiro 

de obras. 

     Nota: pode observar que, antes da ocorrência do acidente grave ou fatal no meio 

laboral, inúmeros micros alertas são acionados naturalmente como advertência e 

caberá a, você, unicamente você, perceber. Esteja inteligente para esta percepção 

ou a perda será sua. N 

Jorge Gomes – Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho 

     Para isso, é necessário desenvolver 

ações de Marketing Digital que fideli-

zem e conquistem novos clientes como 

criação de um blog com artigos úteis ao 

seu público, criação de catálogos onli-

ne, envio de e-mail marketing, listas de 

transmissão com conteúdos úteis no 

WhatsApp, campanhas de desconto, 

entre outros. 

     Por exemplo, já pensou em enviar 

para os seus clientes, pelo próprio 

WhatsApp ou por e-mail, um material 

ensinando o modo de conservação dos 

EPIs que ele adquiriu? Além de agregar 

valor ao seu serviço, essa simples ação 

fideliza o seu cliente. 

     Como elevar o faturamento utilizan-

do o Marketing de Vendas? 

     Certamente, o que sua empresa pre-

cisa é integrar a área Comercial e de 

Marketing. Muitas vezes o problema es-

tá na ausência de estratégias voltadas 

para as vendas com foco em atrair no-

vos clientes e alavancar os lucros. 

     Sendo assim, o principal objetivo do 

trabalho em conjunto das áreas é visua-

lizar as campanhas como um suporte às 

vendas. Como os consumidores estão 

cada vez mais informados e exigentes, 

há uma dificuldade maior no convenci-

mento para a compra dos produtos ou 

serviços. 
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Norminha, 30/01/2020 
   As estratégias de Marketing e Vendas 

estão cada vez mais presentes no mer-

cado e, certamente, você já foi alvo de 

algumas delas. Entretanto, embora se-

jam indispensáveis juntas, nem sempre 

as Revendas de EPIs conseguem inte-

grar essas áreas. 

     Quando bem integrados, os times de 

Marketing e Vendas podem não só a-

trair um maior número de clientes como 

fidelizá-los, tornando-se a chave para o 

sucesso da sua empresa. 

     Caso você esteja com problemas 

para conseguir essa integração, este 

blog post é para você. Vamos demons-

trar qual a importância dos dois setores 

trabalharem juntos e como é possível 

fomentar essa parceria. Continue co-

nosco e confira! 

     Afinal, o que é o Marketing de Ven-

das? 

     Diferente do Marketing que todos 

nós conhecemos, o Marketing de Ven-

das faz uso de um planejamento estra-

tégico como norteador de suas ativida-

des, além de selecionar os produtos ou 

serviços que as empresas consideram 

ser essencial para os clientes. 

     Logo, o componente de vendas en-

tra no conjunto de estratégias que ten-

tam convencer os clientes de que o seu 

produto ou serviço é o melhor do mer-

cado, unindo todos os fatores necessá-

rios para atender um desejo específico 

do consumidor. 

     É por isso que essas ações são tão 

importantes para atrair mais clientes, 

sejam eles defensores da marca ou fu-

turos compradores. Ao estreitar esse 

vínculo com seus clientes, você estabe-

lecerá uma estratégia conjunta com o 

Marketing de Vendas. 

     Por que integrar Marketing e Ven-

das? 

     A integração entre Marketing e Ven-

das oportuniza a empresa no qual os 

dois setores irão trabalhar de maneira 

sintonizada na busca por oportunida-

des de negócios permitindo o compar-

tilhamento de informações relevantes e 

o planejamento conjunto de forma es-

tratégica. 

     Essa integração também possibilita 

definir formas de conhecer melhor o 

público e isso é fundamental para a for-

mulação de estratégias voltadas para as 

vendas. Com isso, é importante que sua 

empresa desenvolva um processo, 

mescle Vendas e Marketing sempre 

pensando no seu público. 

     Pensar nos detalhes, entender o mo-

mento da sua empresa e entender o que 

faz o seu cliente adquirir um produto ou 

serviço é a base vital para que possa 

pensar em quais investimentos fará a 

curto e longo prazo. 

     Espero que este material tenha mos-

trado a você a importância da união dos 

times de Marketing e Vendas e que você 

realmente entenda a necessidade de 

“fundir” estes dois departamentos a 

ponto dos dois falarem a mesma língua, 

pois quando isto acontecer, você verá 

os frutos desta união em sua caixa re-

gistradora $$$! 

N 

Fernando Zanelli 

 

 

Norminha, 30/01/2020 
É devastadora a morte acidental de pes-

soas tão jovens e queridas, como Kobe 

Bryant e sua filha Gianna. Propomos 

aqui uma reflexão jurídica a respeito 

deste trágico evento: qual será o desti-

no das redes sociais e demais ativos di-

gitais de Kobe e Gianna? 

     Os Estados Unidos, através ULC 

(Uniform Law Comission), construiu a 

legislação mais avançada do mundo 

para tratar dos ativos digitais. Em 2014, 

foi proposta a UFADAA (Uniform Fidu-

ciary Access to Digital Assets Act), uma 

proposta de regulação a qual cada Es-

tado Federado poderia aprovar ou não 

no âmbito de seu território, regulando o 

destino dos bens digitais em caso de 

morte ou incapacidade. 

     Esta proposta de lei, já apresentada 

e aprovada em quarenta e quatro Esta-

dos norte-americanos busca conciliar 

os interesses de todos os envolvidos: o 

titular, sua família, terceiros que se re-

lacionavam com o titular e os provedo-

res de internet. 

    A Califórnia, estado onde Kobe vivia, 

aprovou a UFADAA através do Califor-

nia Bill AB-691, em vigor desde 01 de 

janeiro de 2017. Logo, há que se verifi-

car se o ídolo da NBA fez alguma decla-

ração em vida a respeito do destino 

destes ativos. Ele poderia ter escolhido 

deletar suas contas, transmiti-las à sua 

família, a um administrador profissional 

ou mesmo transforma-las num memo-

rial. E importante registrar; não haveria 

uma forma solene para tal declaração. 

Logo, seja através de um testamento, 

uma escritura, um escrito particular ou 

mesmo através de serviços declarató-

rios disponibilizados pelo próprio pro-

vedor. 

     Caso não tenha feito esta declara-

ção, aí sim sua família, em especial sua 

esposa, teria o poder de decidir qual 

seria a destinação aos ativos digitais, 

sendo inclusive possível a sucessão 

deste acervo incorpóreo. 

     No Brasil, há alguns projetos de lei 

(PL nº 4847/2012, PL nº 4099/2012, PL 

nº 7742/2017 e PL nº 8562/2017) que 

buscam incluir no Código Civil, no Li-

vro  das Sucessões,  três artigos  sobre 

Herança Digital. Outros pretendem fazer 

esta inclusão no Marco Civil da Internet 

(Lei nº 12.965/2014). Entretanto, tais 

projetos são demasiadamente simples, 

muito distantes do requinte da previsão 

estadunidense. Em síntese, estes proje-

tos que tramitam no Congresso Nacio-

nal, conceituam herança digital, consa-

gram a possibilidade de testamento e, 

por fim, estabelecem alguns direitos 

dos herdeiros. Nada trazem de previsão 

sobre direitos dos provedores ou de 

terceiros. Precisamos avançar para que 

os Bens Digitais possam ser efetiva-

mente tutelados o quanto antes no Bra-

sil, através de um microssistema pró-

prio, tal qual proposto na UFADAA. 

     Abordamos esta temática do Bens 

Digitais em nosso livro de mesmo no-

me, publicado pela Editora Foco e com 

nova edição prevista para 2020. 

N 

Bruno Zampier. 

Autor do livro Bens Digitais, mestre e 

doutorando em Direito pela PUC Minas, 

professor de Direito Civil do SupremoTV e 

Delegado de Polícia Federal. 

 

 

Qual será o destino do Instagram de Kobe Bryant? 
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Norminha, 30/01/2020 
 A menos que você seja o seu Madruga, 

a chance de seu locatário pedir o imóvel 

de volta é bem grande. No seriado Cha-

ves, o dono da vila, sr. Barriga, cons-

tantemente cobra os 14 meses de alu-

guel atrasados do pai da Chiquinha. É 

claro que se tratava de uma piada, uma 

vez que a dívida nunca aumentou ao 

passar dos anos. Na vida real, não teria-

mos tanta “compaixão”. 

     Acontece que falta de pagamento 

não é o único motivo pelos quais o in-

quilino pode ter o imóvel solicitado pe-

lo proprietário. A lei 8.245/1991, co-

nhecida como Lei das Locações, garan-

te que o dono do imóvel peça liminar de 

despejo em algumas situações. Saiba 

quais são: 

     1. Descumprimento de acordo mú-

tuo de desocupação 

     Você combinou que sairia do imó-

vel, mas não saiu? Uma liminar judicial 

pode chegar para você. Para que esse 

acordo seja válido, ele deve ser previa- 

mente escrito, assinado pelas partes e 

por duas testemunhas. No entanto, essa 

liminar só pode ser enviada após seis 

meses da quebra do acordo. 

     2. Extinção do contrato de trabalho 

     Em alguns casos, a empresa pode a-

lugar um imóvel residencial a um cola- 

borador. Se este trabalhador foi desli-

gado, nada mais natural que ele ceda a 

      

Seara 
Alimentos 

inicia 
capacitação 
de 173 jovens 

no oeste 
catarinense 

 

Norminha, 30/01/2020 
        Na cidade homônima de Seara, no 

oeste de Santa Catarina, a unidade da 

Seara Alimentos do município iniciou 

capacitação profissional de 173 jovens 

dentro do projeto Escola de Jovens A-

prendizes, em parceria com o Senai lo-

cal, informou a empresa na segunda-

feira (27). 

     Os módulos mesclam aulas teóricas 

e práticas, ao mesmo tempo em que os 

alunos dão continuidade à grade curri-

cular, seja nos Ensinos Fundamental, 

Médio ou até mesmo Superior. Ao iní-

cio do programa, os participantes po-

dem optar pelos seguintes cursos: Ma-

nutenção, Assistente de Produção ou 

Assistente Administrativo, divulgou a 

Seara. 

 

     Após a conclusão do projeto, que 

pode variar de um ano e meio a dois 

anos, a depender do curso, os jovens 

têm a oportunidade de dar continuidade 

à sua carreira profissional na própria 

planta da Seara Alimentos. 

     “Muitos desses jovens têm a primei-

ra oportunidade de emprego a partir da 

Escola de Jovens Aprendizes. Neste 

ano, teremos a maior turma desde o iní-

cio do projeto. Trata-se de uma das 

maiores iniciativas da região voltadas 

para o primeiro emprego e ficamos feli-

zes de ajudar esses jovens a dar o pri-

meiro passo em busca de uma carreira 

de trabalho”, disse o gerente de Produ-

ção de Suínos da Seara Alimentos, Al-

mir Bortese, em nota. 

     No ano passado, 130 jovens partici-

param do programa. E para marcar o 

início do curso em 2020, foi realizada 

na manhã de segunda-feira uma ceri-

mônia na Câmara de Vereadores de Se-

ara, em evento que contou com a pre-

sença dos novos alunos, representan-

tes da empresa e do Senai e autoridades 

do município. 

     A fundação da empresa que originou 

a Seara Alimentos ocorreu em 1956 no 

município. Hoje, a unidade atua no aba-

te e processamento de aves e suínos. 

N 

Carnetec 

 

 

Acredite: não é só por falta de pagamento 

8 razões pelas quais você pode ser despejado 
do imóvel que você aluga 

 

É possível obter a 
aposentadoria 

especial quando 
o EPI for eficaz? 

 

Norminha, 30/01/2020 
    A relação entre a utilização de EPI e a 

exposição a agentes insalubres desper-

ta a curiosidade de muitos trabalhado-

res, sobretudo quando consta no seu P 

PP (perfil profissiográfico previdenciá-

rio) que a utilização do EPI (equipa-

mento de proteção individual) é eficaz 

em relação à exposição ao agente insa-

lubre. Como essa informação deve ser 

interpretada? 

     Com a crescente distribuição de pro-

cessos envolvendo esse tema, a ques-

tão foi parar no STF. Explicarei neste ar-

tigo qual foi o posicionamento da Corte. 

     1) Em relação ao nível de ruído aci-

ma dos limites de tolerância 

(https://www.youtube.com/watch?v=aa

yUz9PHSMY) 

     No caso de exposição a ruído acima 

dos limites legais de tolerância, ainda 

que conste no PPP a eficácia do protetor 

auricular, a atividade deve ser conside-

rada como especial. 

     O STF embasou-se em estudos da 

medicina do trabalho para chegar a esse 

entendimento, já que a utilização do EPI 

(equipamento de proteção individual) 

não é suficiente para evitar os efeitos 

nocivos sobre a saúde do trabalhador 

quando o agente nocivo for o ruído. 

     2) Em relação a demais agentes in-

salubres 

     Quanto aos demais agentes, o STF 

entendeu ser necessária a efetiva expo-

sição do trabalhador. Logo, se o EPI 

(equipamento de proteção individual) 

for capaz de neutralizar a nocividade, o 

segurado não terá direito à aposenta-

doria especial. 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora 

em vídeos explicativos, voltadas para 

treinamentos. Ferramenta para 

desenvolver pessoas e eliminar 

acidentes de trabalho 

https://go.hotmart.com/A20470095V  

     A Corte não aceitou a tese de que o 

labor em ambiente insalubre, por si só, 

seja suficiente para a concessão de apo-

sentadoria especial. Segundo a tese fir-

mada, é indispensável a efetiva exposi-

ção ao agente nocivo prejudicial à saú-

de. 

     Caso o trabalhador entenda que as 

informações constantes em seu PPP 

não condizem com a realidade, é impor-

tante que ele consulte um profissional 

especializado para analisar sua situação 

e orientá-lo de maneira adequada, pois 

é possível a revisão desse documento. 

N 

Cássio Furlan - Baixe meu e-book, 10 

Pontos Sobre a Reforma da revidência, clicar 

no link: 

http://cassiofurlan.com.br/10-pontos-

sobreareforma-previdenciaria/  
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casa ou o apartamento para aquele que 

o substituir na empresa. A liminar de 

despejo aqui servirá para garantir a 

desocupação mais rapidamente. 

     3. Fim de prazo de locação para tem-

porada 

     Em cidades turísticas, como Caldas 

Novas ou Rio Quente, é comum alugar 

casas e apartamentos por prazos curtos. 

Uma vez que a procura é grande, o dono 

do imóvel precisa que ele seja 

desocupado logo para que seus novos 

inquilinos possam chegar. Caso os 

ocupantes anteriores insistam em não 

sair, o locador pode pedir liminar de 

despejo. Para solicitar este recurso pela 

razão de fim de prazo de locação para 

temporada, o dono do imóvel deve fazê-

lo em até trinta dias após o vencimento 

do contrato. 

     4. Falecimento do inquilino sem su-

cessores legítimos para a locação 

     Se o inquilino, aquele que assinou o 

contrato de aluguel, venha a falecer, um 

herdeiro ou um cônjuge podem tornar- 

as obras de reparação emergencial se-

jam realizadas. 

     7. Falta de nova garantia pelo loca-

tário 

     Precisa renovar seu contrato e não 

ofereceu nova caução ou um novo fi-

ador? Você pode sim ser despejado. 

     8. Falta de pagamento em contrato 

desprovido de garantia 

     É por esse motivo que o seguro-

caução e o fiador servem: se por ventu-

ra você não puder pagar o aluguel, es-

sas garantias vão segurar a barra. Con-

tudo, se o locador não recebeu tais ga-

rantias, ele poderá pedir o imóvel de 

volta. 

     OBSERVAÇÃO: Por falta de paga-

mento, não estou falando apenas do a-

luguel em si, mas também de IPTU, 

condomínio, seguro-incêndio e todos 

os “acessórios de locação” previstos 

em contrato. Então, cuidado para não 

deixar passar isso também. 

     Recebi uma liminar de despejo. E a-

gora? 

 

 

Site divulga 
informações e 
medidas sobre 

Coronavírus 

 

Norminha, 30/01/2020 
Quem quiser acompanhar a progressão 

do Wuhan Coronavirus (2019-nCov), o 

Johns Hopkins Center for Systems Sci-

ence and Engineering (CSSE) construiu 

e está atualizando regularmente um pai-

nel para rastrear a disseminação mun-

dial do surto. O site tem estatísticas e 

um mapa. É possível baixar os dados 

gratuitamente. 

     Um fantástico trabalho internacional 

de divulgação de informação/medidas 

de contenção. 

 

     Stronger together. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/ap

ps/opsdashboard/index.html#/bda759

4740fd40299423467b48e9ecf6 N 
 

 

 
se o novo inquilino do imóvel. Caso 

contrário, o proprietário pode solicitar 

liminar para retomar o bem locado. 

     5. Permanência do sublocatário do 

imóvel, caso o contrato de locação seja 

extinto 

     Eu posso alugar um imóvel e depois 

alugá-lo para uma terceira pessoa, caso 

o contrato de locação permita essa mo-

dalidade. Isto se chama sublocação. No 

entanto, se o meu contrato de locação 

com o locador for extinto, automática-

mente a sublocação deixa de existir. A 

liminar de despejo neste caso serve pa-

ra pedir o imóvel de volta caso aquela 

terceira pessoa insista em permanecer 

no imóvel. 

     6. Reparações urgentes no imóvel 

     Caso o imóvel que você alugue seja, 

por exemplo, condenado pela Defesa 

Civil após uma tempestade, é possível 

que ele precise passar por reparações. 

Uma liminar de despejo será usada 

contra você em dois casos: se você re- 

almente não puder permanecer no local 

durante as obras ou se você impedir que 

 

 

 

     Não tem jeito: você vai ter que sair. 

Por lei, sua desocupação deve aconte-

cer em até 30 dias (em alguns casos, 

esse prazo cai pela metade). Você pode 

até recorrer da liminar, mas deverá pro-

var que seu despejo lhe trará danos gra-

ves e de difícil reparação. Seu advoga-

do ajudará você a escrever sua defesa. 

     Depois dos 30 dias de ser notificado 

judicialmente, você ainda insistir em 

permanecer no local, a desocupação 

voluntária passará a ser coativa, poden-

do haver auxílio policial e arromba-

mento como forma de recuperar a pos-

se do imóvel. E mais: móveis e automó-

veis que estiverem dentro do local de-

pois do despejo ficarão sob guarda de 

um depositário particular ou judicial. 

     Em todo o caso, todas essas situ-

ações são passíveis de acordo. Por is-

so, uma orientação jurídica com um ad-

vogado é fundamental para que você 

saiba quais são seus direitos em qual-

quer uma das situações de despejo que 

tratamos acima. N 

Por: Eliseu Silveira 

 

http://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/89990
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=aayUz9PHSMY
https://www.youtube.com/watch?v=aayUz9PHSMY
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://cassiofurlan.com.br/10-pontos-sobreareforma-previdenciaria/
http://cassiofurlan.com.br/10-pontos-sobreareforma-previdenciaria/
http://www.norminha.net.br/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://api.whatsapp.com/send?phone=55062982773853


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contrato verde e amarelo, 
entenda e conheça os 

benefícios para a sua empresa 
Uma novidade trazida pela MP 905, o contrato verde amarelo pode ser uma 

excelente opção para expandir a sua empresa a um custo menor 

 

Estou afastado pelo INSS (auxílio-doença). 
Posso ser demitido da empresa? 
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Norminha, 30/01/2020 
 

Introdução ao contrato verde e amarelo 

Provavelmente você já deve ter ouvido 

falar sobre o contrato verde e amarelo e 

a MP 905. 

     A mídia a apelidou de "mini-reforma 

trabalhista" em razão dos impactos so-

bre a CLT. 

     A Medida Provisória realizou diver-

sas alterações na legislação trabalhista, 

dentre elas, instituiu o programa verde 

e amarelo. 

     A sua principal meta é aumentar a 

quantidade de postos de trabalho entre 

os jovens. 

     Inclusive, este objetivo é apresenta-

do logo no artigo 1º da lei: 

     Art. 1º Fica instituído o Contrato de 

Trabalho Verde e Amarelo, modalidade 

de contratação destinada à criação de 

novos postos de trabalho para as pes-

soas entre dezoito e vinte e nove anos 

de idade, para fins de registro do pri-

meiro emprego em Carteira de Trabalho 

e Previdência Social. 

     E, consequentemente reduzir o de-

semprego no Brasil. 

     Para garantir o seu sucesso, a MP 

garantiu benefícios interessantes às 

empresas que contratarem funcionários 

nesta modalidade. 

     Com isso, além de estimular novos 

empregos, a medida desestimula a uti-

lização de métodos ilegais como a pe-

jotização, assunto tratado em nosso ar-

tigo anterior. 

     Benefícios para as empresas 

     Qualquer empresa sabe que os cus-

tos de um funcionário vão muito além 

do seu salário base. 

     São diversas despesas, como trans-

porte, alimentação, uniforme, cursos de 

capacitação e etc. 

     Entretanto, os encargos incidentes 

sobre a folha de pagamento possuem 

impacto significativo no seu valor final. 

     Estima-se que os encargos sociais 

na contratação de um funcionário re-

presenta cerca de 37% do custo total do 

colaborador. 

     Complicado, não? 

     Felizmente, a Medida Provisória 

cortou diversos encargos incidentes so 

bre a folha de pagamento. 

     Dessa forma, haverá uma economia 

média de 30% no custo final do funcio-

nário. 

     Portanto, um ganho real para a em-

presa. 

     O artigo 9º determina que as empre-

sas serão isentas das parcelas abaixo: 

     I - Contribuição previdenciária pa-

tronal no valor de 20% prevista no art. 

22, inciso I, da Lei de Custeio da Pre-

vidência social; 

     II - Salário-educação 

     III - Contribuições sociais destina-

das ao sistema S (Sesi, Sesc, Sest, Se-

nai, Senac, Senat, Sebrae, Incra, Senar 

e Sescoop 

     Além disso, as empresas passam a 

recolher 2% do FGTS do seu funciona-

rio, ao invés de 8% como ocorre nos 

contratos por prazo indeterminado. 

     Caso a empresa opte pelo pagamen-

to mensal, de forma antecipada, da in-

denização sobre o FGTS, o valor da 

multa cairá para 20%. 

     Ademais, nos casos em que o fun-

cionário seja exposto a atividades peri-

gosas, a empresa terá como opção con-

tratar seguro privado contra acidentes 

pessoais. 

     Assim, desde que sejam atendidos 

os requisitos legais para a contratação 

do seguro, o adicional de periculosi-

dade será no percentual de 5%, en-

quanto que no contrato por prazo in-

determinado o percentual é de 30%. 

     Muitos são os benefícios para as 

empresas que decidem contratar pela 

modalidade verde e amarelo. 

     Porém é necessário prestar atenção 

em algum requisitos, pois se trata de 

um contrato específico. 

 Requisitos do contrato verde e amarelo 

     Como o contrato verde e amarelo 

busca facilitar o ingresso do jovem no 

mercado de trabalho, a MP 905 trouxe 

algumas limitações para o seu uso. 

     A primeira delas é a própria faixa e-

tária. 

     Nesta situação, apenas pessoas com 

idade entre 18 e 29 anos podem ser 

contratadas. 

     Ainda, é necessário que este seja o 

primeiro contrato de trabalho do fun-

cionário em potencial. 

     Contudo, a própria medida provisó-

ria traz algumas exceções ao que se 

considera vínculo empregatício para 

fins de primeiro emprego. 

     Assim, não são considerados os 

contratos de: 

     I - menor aprendiz; 

     II - contrato de experiência; 

     III - trabalho intermitente; e 

     IV - trabalho avulso. 

     Por fim, os trabalhadores submeti-

dos a legislação especial também não 

podem ser contratados nesta modalida-

de. 

     Prazo de contratação 

     Apesar de ser uma medida benéfica 

para as empresas, o governo decidiu li-

mitar o prazo de contratação para o con-

trato verde e amarelo. Sendo assim, a 

celebração de novos contratos somente 

podem ocorrer entre 1º de janeiro de 

2020 e 31 de dezembro de 2022. N 

Alexandre Bastos 

 
 

Norminha, 30/01/2020 
 

      Outro dia, Sr. Carlos, antigo cliente, 

chegou na minha sala a fim de con-

versarmos sobre questões de um pro-

cesso de seu familiar. 

     Era de manhã, o café já havia sido 

feito e o vapor ainda saía, vagaroso, da 

jarra. 

     Sr. Carlos, como de costume, foi 

logo se dirigindo à banqueta de café. 

Pegou a xícara do pires, despejou o lí-

quido fumegante e se voltou em direção 

a minha mesa. 

     Entretanto, no mesmo instante, per-

cebi algo diferente. Na mão do homem 

a pequena xícara tremia, tanto que a co-

lherzinha de metal tilintava nas laterais 

e gotículas de café saltavam pra fora da 

borda. 

     Carlos H. Xavier, 46, trabalhou anos 

numa empresa de segurança especiali-

zada em carros fortes. 

     Em sua jornada, sofreu cinco assal-

tos à mão armada e dois acidentes de 

trânsito. 

     Foi diagnosticado com síndrome do 

pânico, transtorno de estresse pós trau-

mático e quadro depressivo crônico e 

vinha recebendo auxílio- doença aci-

dentário há 8 meses. 

     Mas, apesar da gravidade dessas 

doenças, ele tremia por outra razão. 

Termia por que já não suportava a 

preocupação. 

     “Será que serei demitido?”, “posso 

ser demitido?”, “tenho algum direito”. 

São dúvidas que atormentam qualquer 

um. 

     Neste artigo, você saberá as hipóte-

ses em que pode ser demitido e quais 

seus direitos, ainda com algumas infor-

mações extras. 

     O auxílio-doença acidentário é um 

benefício previdenciário criado espe-

cialmente para o trabalhador e não exi-

ge carência mínima. 

     O auxílio-doença acidentário é um 

benefício concedido ao trabalhador que 

fica doente por causa de alguma condi-

ção do seu trabalho, como estresse, a-

cidentes com maquinário, etc. 

     Veja bem que o auxílio-doença aci-

dentário é diferente do auxílio doença 

comum. Enquanto o primeiro tem a ver 

com doenças contraídas em razão do 

trabalho, o segundo não tem nenhuma 

relação. 

     Esse auxílio não tem carência míni-

ma, ou seja, caso você venha a contrair 

uma doença no emprego na primeira 

semana de trabalho, já poderá ter direi-

to ao auxílio. 

     Já no auxílio doença-comum, é ne-

cessária uma carência de 12 meses pa-

ra receber o benefício, ou seja, terá que 

contar com ao menos 12 meses de con-

tribuição para o INSS. 

     A partir de 15 dias de afastamento, o 

trabalhador tem direito ao auxílio-do-

ença acidentário. 

     Após ficar doente, o trabalhador deve 

passar por um médico que, identifican-

do a doença, concederá ao trabalhador 

15 dias de afastamento. 

     Esses 15 dias são pagos pela empre-

sa. A partir desse período, caso o perito 

do INSS constate a doença, então será 

concedido o benefício de auxílio-doen-

ça acidentário ao trabalhador. 

     Quando isso acontece, o trabalhador 

tem direito a se afastar do serviço pelo 

tempo suficiente para se recuperar da 

doença. 

     Não. O trabalhador não pode ser de-

mitido enquanto estiver recebendo au-

xílio-acidentário. 

     Enquanto estiver recebendo o auxí-

lio-doença acidentário, não importa o 

tempo que durar, você não poderá ser 

demitido da empresa a não ser sem jus-

ta causa. 

     Caso demitido sem justa causa, você 

terá direito a todas as verbas trabalhis-

tas, previdenciárias e assistenciais (in-

cluindo seguro-desemprego), bem co-

mo uma indenização de 12 meses pela 

estabilidade do benefício. 

     Mas, e seu não conseguir o benefí-

cio, mas realmente estiver doente, po-

derei ser demitido? Calma meu caro, 

responderei essa pergunta logo mais. 

     Quando retornar para a empresa, o 

trabalhador terá uma estabilidade de 12 

meses 

     Isso mesmo, quando você é afastado 

pelo INSS, se recuperar da doença e re-

tornar ao trabalho, só poderá ser demi-

tido após 12 meses de contrato. 

     Quem diz isso é ela mesma, a própria 

lei de benefícios da Previdência Social 

(Lei 8.213/91), em seu artigo 118: 

     “O segurado que sofreu acidente do 

trabalho tem garantida, pelo prazo míni-

mo de doze meses, a manutenção do 

seu contrato de trabalho na empresa, a-

pós a cessação do auxílio-doença aci-

dentário, independentemente de per-

cepção de auxílio-acidente”. 

     Neste aspecto o auxílio doença-aci-

dentário também é mais vantajoso que 

o auxílio-doença comum, uma vez que 

no “comum” não há nenhuma estabili-

dade para o trabalhador. 

     Enquanto estiver afastado, o traba- 

lhador terá direito aos depósitos do FG 

TS. 

     Exatamente, mesmo que o contrato 

de trabalho fique suspenso durante o a-

fastamento, você terá direito aos depó-

sitos do FGTS na sua conta, referente a 

8% da sua remuneração. 

     Quem diz isso é a própria lei do 

FGTS (Lei 8.036/90), no artigo 15, § 5: 

     § 5º O depósito de que trata o caput 

deste artigo é obrigatório nos casos de 

afastamento para prestação do serviço 

militar obrigatório e licença por aciden-

te do trabalho. 

     Neste caso, sempre vale a pena con-

ferir na Caixa Econômica se os depósi-

tos estão sendo realizados regularmen-

te. 

     Ressaltando que, o auxílio doença-

comum não garante o FGTS, uma vez 

que os depósitos do FGTS tem relação 

apenas  com doenças  profissionais, ou 

seja, doenças adquiridas em razão do 

trabalho. 

     Mas, e seu não conseguir o benefí-

cio mas realmente estiver doente, po-

derei ser demitido? 

      Essa é aquela triste situação do em-

pregado que ficou doente, não conse-

guiu mais trabalhar, mas também teve o 

benefício negado pelo INSS, ficando 

sem eira nem beira. 

     E, para piorar, é demitido pela em-

presa por justa causa em razão de a-

bandono de emprego ou algo parecido. 

     Certamente, o empregado poderá 

ingressar com uma ação judicial peran-

te o INSS para requerer o auxílio-doen-

ça acidentário. 

     Sendo reconhecido no Juizado Es-

pecial Federal que o empregado real-

mente estava doente, será devido o be-

nefício ao mesmo, bem como os "atra-

sados". 

     Após, poderá ingressar na Justiça do 

Trabalho requerendo a reintegração no 

emprego ou a reversão da demissão 

para “sem justa causa” e indenização 

pelos 12 meses de estabilidade provi-

sória. 

     Em todo caso, nesta situação o me-

lhor é procurar um advogado previden-

ciário-trabalhista. N 

Willer Sousa Advogados 

 

http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juíza do Trabalho de PE, alerta: - Um 
relacionamento não tem que ser ruim para ser bom! 

 
 

Justiça reconhece entregadores 
do iFood como trabalhadores 

autônomos 

 

Ministério Público do Trabalho – SP alegou que entregadores 

sofriam de “servidão digital”. 
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Norminha, 30/01/2020 
Arregalei os olhos ao ler o que disse a 

Magistrada Roberta Correia de Araújo, 

Juíza Titular da 14ª Vara do Trabalho do 

TRT6 em um post pedagógico e 

inusitado liberado em uma rede social: 

     “Ontem à noite, fiquei escutando da 

minha varanda o som do "sertanejo 

universitário" que estava tocando no 

salão de festas, efusivamente 

acompanhado pelas vozes animadas 

dos convidados e prestei atenção em 

alguns trechos. Não me recordo ao 

certo, mas era algo assim: 

     “Você não quis? Vish, bem feito, 

Sua amiga quis, e foi daquele jeito” 

     "Tapa na cara também pode ser de 

amor" 

     "Se eu te trato mal é porque te amo" 

     "Não te traio por ser um cara ruim, é 

da minha natureza ser safado". 

     - Não, gente, não. Meninas, não a-

creditem nisso. Não se resignem a isso. 

     - Não banalizem como se fosse na-

tural ou aceitável. Um relacionamento 

não tem que ser ruim pra ser bom. Não 

caiam nessa! 

 

competência como Professora, Magis-

trada, Palestrante e mais uma infinidade 

de títulos. 

     Óbvio que ela é tudo isto, mas não é 

oportuno fixar nestas questões, pois 

nem ela aprecia 'coisas melosas' e nem 

a articulista que assina esta matéria! 

Rsrsrsrs 

     Na verdade, o que me fez trazer, de 

fato, a matéria aqui neste espaço, é que 

dei de cara com a historinha da melodia 

cantada em uma festa, escutada de for-

ma despretensiosa pela Dra Roberta Ar-

ruda e sensivelmente narrada pela auto-

ridade. 

     A historinha fala da mensagem de 

uma música estilo sertanejo universitá-

rio com mensagem que, de início, pode 

até soar, respingar como liberdade, zoei 

ra e moda. 

     Epa! Nem vem que não tem! 

     No entanto, longe, bem longe, deste 

texto ser um típico discurso com essên-

cia feminista, jamais será, ou deverá ser 

moda, a mulher ser traída pela amiga ou 

pelo amigo. 

     Jamais será expressão de amor rece- 

 

surpresa e o grilo na cuca e nos ouvi-

dos da autoridade judiciária, ao ter que 

escutar, da varanda do seu lar doce lar, 

sem poder de escolha, um típico som 

oriundo de um salão de festas, onde o 

coro animado era o enredo já relatado 

acima. 

     Aplaudo a percepção e conselho da 

Douta Magistrada eivada de sensibili-

dade, afeição, carisma e preocupação 

com o seu semelhante. 

     O recadinho altamente pedagógico e 

inusitado, é este; ao que, ouso fazer al-

gumas emendas: 

     - Ei, meninada, não banalizem e aca-

tem pacificamente tais atitudes do seu 

parceiro, como se fosse algo natural ou 

aceitável. Um relacionamento não tem 

que ser ruim pra ser bom. Não caiam 

nessa, garotas! Se valorizem, filtrem re-

lacionamentos e façam as escolhas cer-

tas! 

 

     É o amor... 

 

     Finalizo com uma reflexão também 

de autoria da bela autoridade (por den-

tro e por fora), falando de amor ao le-

cionar e acarinhar em doces letras: 

     “Na verdade, as pessoas não se can-

sam do amor, nem fecham as portas pa-

ra ele. As pessoas se cansam das pro-

messas, das esperas, das desculpas, 

das inconstâncias. O amor, em si, é 

sempre bem recebido”. 

     Rogo, do fundo do meu coração, 

que haja amor genuíno, carinho e res-

peito em 2020, 2021, 2050, 2100...! 

     Apenas isto! N 

Fátima Burégio 

Especialista em Processo Civil, 

Responsabilidade Civil e Contratos 

Advogada em Recife-PE. 

 

     Professora de Procuradores, Pales-

trante renomada, Filósofa autodidata 

por mim rotulada, escritora inspirada e 

obtendo credenciamento, quem sabe, 

na genuína e infalível Escola da Vida; 

dispara flechadas reflexivas no coração 

dos seus seguidores, como, por exem-

plo: 

     “Existe uma grande diferença entre 

desistir e perceber que não vale a pena. 

Saber a hora certa de parar é tão impor-

tante quanto saber a hora certa de se-

guir em frente”. 

     “Não, a vida não vem com GPS. Ne-

nhum futuro é garantido, nenhuma tra-

jetória é absolutamente certa. Mas so-

mos protagonistas da nossa vida. As 

nossas escolhas definem o nosso futu-

ro. Sonhar é preciso. É preciso tirar os 

planos das gavetas e, de algum modo, 

começar. E recomeçar se preciso for. E 

persistir em ir mesmo quando seja pre-

ciso voltar para começar a ir de novo. 

Priorize-se e protagonize-se. E em meio 

aos tantos votos, desejos e promessas 

para 2020, que possamos refletir e com 

preender que nenhum ano será real-

mente novo se continuarmos a cometer 

os mesmos erros dos velhos anos”. 

    Bem... 

    O motivo de liberar tal matéria não é 

falar das tiradas sábias e pontuais da 

Juíza Pernambucana, tecer elogios à 

sua  desenvoltura,  elegância,  beleza  e 

 

 

 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em vídeos 
explicativos, voltadas para treinamentos. 

Ferramenta para desenvolver pessoas e eliminar 
acidentes de trabalho 

https://go.hotmart.com/A20470095V  
Clica e colabore com a sustentabilidade de Norminha! 

 

 

 

 

Norminha, 30/01/2020 
Nesta terça-feira (28/01), a 37ª Vara do 

Trabalho de São Paulo, determinou ser 

improcedente uma ação civil pública do 

MPT-SP (Ministério Público do Traba-

lho) a qual pedia o reconhecimento da 

existência de vínculo empregatício entre 

entregadores do iFood e da Rapiddo – 

empresa do mesmo grupo – reconhe-

cendo-os como trabalhadores autôno-

mos. 

     A juíza responsável pela decisão, 

Shirley Aparecida de Souza Lobo Esco-

bar, justificou que a organização do tra-

balho entre entregadores e o iFood é 

inovadora por ser intermediado por tec-

nologia e se mostra útil como resposta 

às demandas da sociedade. “Com a tec-

nologia e outros fatores sociais evoluí-

mos para uma sociedade plural, multi-

facetada, com interesses muito variados 

e compostas por indivíduos com na-

seios igualmente variados”, diz a deci-

são. 

     Além disso, ela afirmou que se deve 

observar contratos de emprego “sem 

romantismo” e que “é de se esperar que 

haja uma parcela significativa da popu-

lação com habilidades, capacidades e 

ânimo para o trabalho de outra forma 

que não em contrato de emprego e, e- 

      

xistindo mecanismos capazes de gerar 

tais oportunidades de trabalho, devem 

ser regulados com o objetivo de cum-

prirem sua função social”. 

     O MPT-SP também pediu uma mul-

ta de no mínimo R$ 24 milhões -5% do 

faturamento bruto do grupo como uma 

forma de indenização por danos morais 

coletivos, alegando que os motofretis-

tas sofriam com a “servidão digital” do 

aplicativo. 

     De acordo com a juíza, porém, os 

entregadores detêm o meio de produ-

ção, portanto “possuí-lo o afasta da fi-

gura do empregado que presta seus 

serviços utilizando-se dos meios de 

produção do empregador e o aproxima 

mais da figura de autônomo”, diz. Além 

disso, como o entregador se dispõe a 

trabalhar como e quando quer, isso não 

seria caracterizado como estar refém 

das determinações do aplicativo. 

 
N 

Zuccatti e Pereira Sociedade de 

Advogados 

ber um tapa na cara do seu companhei-

ro ou companheira. Nunca será interes-

sante ninguém vir a ser tratado mal ou 

com falta de cortesia e mimo pelo seu 

'amor', tentando justificar em rimas, que 

tais atitudes indecorosas e traiçoeiras 

praticadas, são partes integrantes do 

seu caráter de natureza nítida e assumi-

damente safada. 

     Ora, em tempo de liberdade, de leve-

za de escolhas, época que precedem os 

festejos carnavalescos no Brasil, restei 

bem atenta ao discurso e pontual posta-

gem da digníssima magistrada, ao aler-

tar às pessoas mais jovens, asseveran-

do: 

     - Não banalizem como se fosse natu-

ral ou aceitável. Um relacionamento não 

tem que ser ruim pra ser bom. Não ca-

iam nessa! 

     Sou das antigas, sim, senhor! 

     Concordando com as percepções a-

qui elencadas, sigo prezando por esco-

lhas corretas de parceiros, optando por 

evitar beijos e selinhos em milhares de 

pessoas simultaneamente ou nada a 

ver, tive o gostinho adocicado de saber 

que alguém compreende os meus pen-

samentos e entende que há dever de 

filtrar o que se ouve, prezando com 

quem dividir carícias e lençóis, e que as 

decisões e escolhas acertadas em todos 

os aspectos desta efêmera vida, são 

bastante salutares e evitam dores de 

cabeças tremendas em fase posterior. 

     Há muito, tenho percebido a radical 

mudança em gostos e estilos musicais 

do povo brasileiro; mas, isenta e imune 

a quaisquer tipos de discriminações ou 

intolerâncias; sigo jogando mesmo é no 

time de que as pessoas são livres e de-

vem curtir e escutar o que bem quise-

rem. 

     Todavia, daqui do meu secreto ob-

servatório  humano, posso  especular a 

http://www.norminha.net.br/
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma da Previdência: o que mudou na 
aposentadoria por idade? 

 
 

Auxílio-Reclusão: Quem tem direito? 

 

Benefício é concedido a familiares baixa renda do preso segurado. 
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@previdenciario.descomplicado 

po mínimo de contribuição exigido para 

a concessão da Aposentadoria por Ida-

de não faz parte das regras permanentes 

da Constituição Federal, motivo pelo 

qual pode ser alterado a qualquer mo-

mento por lei ordinária ou medida pro-

visória. 

     Ademais, o dispositivo não cita perí-

odo de carência, que pode ser inserido 

pela legislação infraconstitucional. 

     E por fim, a alteração mais significa-

tiva: o cálculo do valor da aposenta-

doria. A sistemática do cálculo está pre-

vista no art. 26 da EC nº 103/2019. 

     Para a apuração do salário de bene-

fício, até que lei discipline o cálculo de 

benefícios, será utilizada a média arit-

mética simples dos salários de contri-

buição atualizados monetariamente, 

correspondentes a 100% do período 

contributivo desde a competência Ju-

lho/1994 ou desde o início da contri-

buição, se posterior àquela competên-

cia. 

     Você pode estar se perguntando se 

as contribuição anteriores a Julho/1994 

podem ser computadas no cálculo do 

benefício? Eu falo mais sobre o assunto 

no artigo: Previdenciário: o que é a re-

visão da vida toda e quem tem direito? 

     Depois de apurado o salário de be-

nefício, conforme os parâmetros men-

cionados acima, o coeficiente de cálcu-

lo para identificar qual será o valor da 

aposentadoria é de 60% da média arit-

mética, com acréscimo de dois pontos 

percentuais para cada ano que exceder 

a 20 anos de contribuição para os ho-

mens e de 15 anos para as mulheres. 

     Desse modo, a RMI da aposenta-

doria será: 60% do salário de benefício 

(média integral) + 2% para cada ano 

que exceder a 20 (homem) e 15 (mu-

lher). 

     Exemplos: 

     Homem com 25 anos de contribui-

ção. A aposentadoria será de 70% do 

salário de benefício. 

     Homem com 35 anos de contribui-

ção. A aposentadoria será de 90% do 

salário de benefício. 

     Mulher com 15 anos de contribui-

ção. A aposentadoria será de 60% do 

salário de benefício. 

     Mulher com 30 anos de contribui-

ção. A aposentadoria será de 90% do 

salário de benefício. 

     Ok! No entanto, posso receber me-

nos do que um salário mínimo mensal? 

     Antes da Reforma da Previdência, a 

Constituição Federal já determinava 

que nenhum benefício que substitua o 

salário de contribuição ou o rendimento 

do trabalho do segurado terá valor 

mensal inferior ao salário mínimo (§ 2º, 

art. 201). N 

Dra. Nathalia Ferreira 

Advogada especialista em Direito 

Previdenciário 

 

Eng. José Luiz Lopes – Coordenador de HO 

Corporativo da Suzano S/A, Eng. De ST, 

Mestre em Gestão Integrada em Saúde e 

Meio Ambiente, Especialista em HO e 

Técnico Higienista Certificado 003 pela 

ABHO. 

 

Eng. José Luis Garcia Navarro -  Advogado, 

Eng. De Minas, Eng. de ST, Especialista em 

Gestão Integrada, Segurança do Trabalho, 

Saúde e Meio Ambiente, Ex Perito 

Trabalhista, Assistente Técnico em Perícias 

Trabalhistas e Consultor Ocupacional. 

Norminha, 30/01/2020 
     A Reforma da Previdência é um tema 

recente (a Emenda Constitucional nº 

103/2019 foi publicada no Diário 

Oficial da União em 13/11/2019) e, 

diante de tantas alterações legislativas, 

é normal que você tenha dúvidas com 

relação aos novos critérios de 

concessão do benefí-cio Aposentadoria 

por Idade. 

     Os questionamentos recorrentes 

são: A idade mínima continua a 

mesma? O tempo de contribuição para 

a aposen-tadoria por idade aumentou? 

Fiquei sa-bendo que o cálculo mudou, 

posso re-ceber menos do que um 

salário míni-mo? 

     Antes de responder objetivamente à 

estas perguntas, vejamos o texto da EC 

nº 103/2019 que trata especificamente 

da idade mínima para a concessão de a-

posentadorias no Regime Geral de Pre-

vidência Social (RGPS): 

     “Art. 201, § 7º: É assegurada apo-

sentadoria no regime geral de previ-

dência social, nos termos da lei, obe-

decidas as seguintes condições: 

     I - 65 (sessenta e cinco) anos de ida-

de, se homem, e 62 (sessenta e dois) 

anos de idade, se mulher, observado 

tempo mínimo de contribuição; 

     II - 60 (sessenta) anos de idade, se 

homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos 

de idade, se mulher, para os trabalha-

dores rurais e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia fa-

miliar, nestes incluídos o produtor ru-

ral, o garimpeiro e o pescador artesã-

nal.” 

     Diante dessa nova redação, pode-

mos concluir que, na Aposentadoria 

por Idade Urbana, a idade do homem 

não foi alterada, uma vez que 

permaneceu em 65 anos, mas a da 

mulher foi elevada para 62 anos. 

     No que diz respeito à Aposentadoria 

por Idade Rural, não houve alteração no 

critério relativo à idade mínima. 

     Para reforçar as informações repas-

sadas acima: 

     Aposentadoria por Idade Urbana: 

     Mulheres: 62 anos de idade 

     Homens: 65 anos de idade 

     Aposentadoria por Idade Rural: 

     Mulheres: 55 anos de idade 

     Homens: 60 anos de idade 

     Contudo, a elevação da idade míni-

ma das mulheres para 62 anos não foi 

automática. A EC nº 103/2019 dispõe 

que a partir de 01/01/2020, a idade mí-

nima anterior (60 anos) será acrescida 

de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 

62 anos de idade. 

     Nesta métrica, o cronograma para a 

majoração da idade mínima da mulher, 

será: 

     2020: 60 anos e 6 meses de idade 

     2021: 61 anos de idade 

     2022: 61 anos e 6 meses de idade 

     2023: 62 anos de idade 

     Esclarecidos os novos critérios rela-

tivos à idade para a concessão da Apo-

sentadoria por Idade (seja urbana ou 

rural), seguimos para a próxima dúvida: 

O tempo de contribuição para a apo-

sentadoria por idade aumentou? 

     Na Aposentadoria por Idade Urbana, 

importante  destacar  que,  as  disposi- 

ções transitórias da EC nº 103/2019 es-

tabelecem para o segurado filiado ao 

RGPS após a data de entrada em vigor 

da Reforma Previdenciária, o tempo mí-

nimo de 20 anos de contribuição para 

os homens e de 15 anos de contribui-

ção para as mulheres. 

     Antes da Reforma, a lei exigia 180 

contribuições (15 anos) para ambos, 

homens e mulheres, e esta condição foi 

mantida pelas regras de transição para 

o trabalhador urbano filiado ao sistema 

na data de entrada em vigor da EC nº 

103/2019 (art. 18). Vejamos: 

     “Art. 18. O segurado de que trata o 

inciso Ido § 7º do art. 201 da Cons-

tituição Federal filiado ao Regime Geral 

de Previdência Social até a data de en-

trada em vigor desta Emenda Constitu-

cional poderá aposentar-se quando 

preencher, cumulativamente, os se-

guintes requisitos: 

     I - 60 (sessenta) anos de idade, se 

mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 

     II - 15 (quinze) anos de contribui-

ção, para ambos os sexos.” 

     Portanto, na Aposentadoria por Ida-

de Urbana, o tempo mínimo de contri-

buição dependerá data em que o traba-

lhador se filiou (se inscreveu) no RG PS. 

     Para o trabalhador do meio rural, não 

há referência na EC nº 103/2019 de que 

o tempo de atividade será mantido em 

15 anos, nem de que será majorado para 

20 anos. 

     No parecer extraído no site do Sena-

do Federal (vide link abaixo), podemos 

extrair o seguinte trecho: 

     “No caso da previdência rural, que 

reúne cerca de 7 milhões de aposenta-

dos, não há mudança na PEC para apo-

sentadoria. A idade mínima seguirá 

sendo de 55 anos para as mulheres e de 

60 anos para os homens. O tempo de 

trabalho no campo continua o mes-mo, 

15 anos, e o valor do benefício também, 

1 salário mínimo.” 

https://www12.senado.leg.br/noticias/a

rquivos/2019/08/27/relatorio  

     Sendo assim, podemos concluir que 

o tempo de contribuição mínimo para o 

rural não foi alterado. 

     Para intensificar o que foi dito até 

então, observe: 

     Aposentadoria por Idade Urbana 

para inscritos até 13/11/2019: 

     Mulheres: Idade mínima + 15 anos 

de contribuição. 

     Homens: Idade mínima + 15 anos de 

contribuição. 

     Aposentadoria por Idade Urbana pa-

ra inscritos após 13/11/2019: 

     Mulheres: Idade mínima + 15 anos 

de contribuição. 

     Homens: Idade mínima + 20 anos de 

contribuição. 

     Aposentadoria por Idade Rural: 

     Mulheres: 55 anos de idade + 15 

anos de contribuição. 

     Homens: 60 anos de idade + 15 anos 

de contribuição. 

     Importantíssimo destacar que o tem- 

Norminha, 30/01/2020 
 

  O auxílio-reclusão é um benefício pre-

videnciário destinado aos familiares 

baixa renda de qualquer cidadão brasi-

leiro que figure na qualidade de segura-

do perante a Previdência Social (INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social) e 

encontre-se na condição de recluso ao 

sistema penitenciário. 

     Assim sendo, configuram-se requi-

sitos para o recebimento do auxílio-re-

clusão: 

 - Ser dependente do preso; 

 - Ser de baixa renda; 

 - O preso ser segurado do INSS por 

pelo menos 24 meses (contribuições); 

 - O preso estar recluso em regime 

fechado; 

 - O preso não receber remuneração 

de empresa 

 - Não esteja recebendo pensão por 

morte, aposentadoria ou abono de per-

manência em serviço; 

     O auxílio-reclusão terá duração por- 

quanto o preso continue no regime fe-

chado, após a progressão de pena ou 

soltura do mesmo, cessará o direito ao 

benefício. Em caso de fuga do preso, o 

benefício será suspenso. 

     O valor a ser pago a título de auxílio-

reclusão será o mesmo considerado pa-

ra o pagamento das contribuições ao IN 

SS, respeitando o valor máximo de R$ 

1.425,16 e o mínimo de R$ 1.039,00. 

     É possível ao "dividir" o valor do au-

xílio-reclusão entre os dependentes, de 

modo que cada um receberá sua quota-

parte. 

     Por fim, para ter acesso ao recebi-

mento do auxílio-reclusão, é necessário 

dirigir-se à Agência da Previdência 

Social com os documentos necessários 

após ter sido realizado o peticionamen-

to eletrônico administrativo no site do 

órgão. 

N 

Gleydson Andrade 

Advogado Criminalista 

5º Encontro do Grupo Técnico de Higiene 
Ocupacional e Segurança do Trabalho 

PALESTRAS: 

“Atualização Previdenciária em Segurança do Trabalho, com ênfase na Higiene 

Ocupacional Aplicada no eSocial” - Eng. José Luis Garcia Navarro 

“Vibração de Corpo Inteiro” - Eng. José Luiz Lopes 

21/02/2020 das 8 às 12h30 no SEST/SENAT de Tres Lagoas (MS) 

Avenida Ponta Porã, 2640 – Jardim Alvorada 

Inscrições Gratuitas: gthostms@gmail.com 

(Bruna) 67 99188-9949 – (Rafael) 67 99615-3152 

http://www.norminha.net.br/
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2019/08/27/relatorio
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2019/08/27/relatorio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudança na lei trabalhista reduziu 
contribuições sindicais em 96% 

Senac Presidente Prudente oferece 
cursos de curta duração para quem 

busca qualificação 

 

Unidade está com inscrições abertas para 20 títulos em diferentes áreas 
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Norminha, 30/01/2020 
PORTAL R7, SÃO PAULO 

  O fim da obrigatoriedade da contribui-

ção sindical, sancionada em julho de 

2017 pelo então presidente Michel Te-

mer, chegou bem perto de esgotar o 

principal financiamento das entidades 

que defendem os trabalhadores do país, 

com queda de aproximadamente 96% 

na arrecadação. 

     Outro impacto foi a redução pela 

metade na quantidade de novos sindi-

catos aprovados pelo governo federal. 

     Naquele ano, o total depositado na 

conta dos sindicatos foi superior a R$ 2 

bilhões, em 2018 caiu para menos de 

R$ 300 milhões e despencou para R$ 

88 milhões em 11 meses de 2019 (de-

zembro ainda não foi calculado). 

     Se fica difícil comparar 11 meses de 

2019 com doze de 2017, ao colocar la-

do a lado os acumulados até novembro 

dos dois anos o abismo fica provado. 

Em 2017, esse número chegou a 2. 

027.198.370,51. No mesmo intervalo 

de tempo do ano passado, foi 95,7% 

menor: 88.246.597,57. 

     Antes da mudança na lei, os traba-

lhadores tinham o equivalente a um dia 

de trabalho descontado anualmente. 

Com a alteração, os sindicatos preci-

sam da aprovação prévia e expressa de 

cada empregado para ficar com o valor. 

     Com orçamento tão baixo, caiu radi-

calmente o número de registro de no-

vos sindicatos. Em 2017, 375 entidades 

do tipo estrearam no país contra 192 no 

ano passado. 

     Olhando atentamente esses núme-

ros percebe-se que a maior parte dos 

registros do Ministério do Trabalho 

(hoje vinculado ao Ministério da Eco-

nomia) ocorreu antes da reforma tra-

balhista, de 13 julho de 2017. Nos sete 

primeiros meses do ano, foram 251 re-

gistros, média de 35 por mês. Entre e 

agosto e dezembro, foram 124 no total 

- divididos por 5 = 24,8. 

     Vinte e quatro era ainda um número 

alto comparado com os 16 de média ve- 

 

Com fim da obrigatoriedade de dar parte do salário aos sindicatos, registro de 

novas entidades também caiu pela metade desde a reforma 
 

 

 

balho. Esta não pode ser, por exemplo, 

eventual. 

     Tal decisão beneficiará muitos segu-

rados, principalmente aqueles que la-

boram na área da saúde. Esta é uma das 

principais áreas em que a exposição a 

agentes nocivos biológicos é constante. 

     Poderão se beneficiar também segu-

rados que já estão aposentados, com 

um pedido de revisão de benefício, uti-

lizando-se por base tal decisão da justi-

ça. 

     Confira no vídeo abaixo a decisão 

detalhada e quais profissões poderão 

ser beneficiadas: 

 

Clique acima ou acesse esse link: 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=1&v=Ml3F6fV8A1Y&feature=

emb_logo  

N 
 

Artigo escrito por Bruno Delomodarme 

contato@bdadvocacia.com.br 

 

Tabela – Foto: Ministério da Economia/Divulgação/ND 

Senac São Paulo, a Furukawa é líder no 

mercado de cabeamento estruturado e 

soluções com fibras ópticas. 

     Outras áreas 

     As áreas de gestão e negócios, saú-

de e bem-estar, beleza e estética e gas-

tronomia e alimentação também têm 

cursos programados para o primeiro 

trimestre. 

     Para quem está mirando a carreira 

corporativa, as opções incluem Admi-

nistração Financeira, Comunicação e 

Feedback Eficaz, Administração de 

Contas a Pagar, Receber e Tesouraria, 

Assistente Administrativo e Auxiliar de 

Escritório. 

     Já os profissionais que trabalham 

com bem-estar ganham uma nova op-

ção: Massagem Indiana Abhyanga. Es-

se curso, de apenas 36 horas, ensina a 

aplicar a técnica milenar indiana que 

que visa proporcionar o bem-estar físi-

co, mental e energético. 

     Em alta na última década, a profis-

são de cuidador de idoso foi uma das 

que mais cresceu. Segundo dados da 

Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), do Ministério do Trabalho, o nú-

mero de profissionais na ocupação au-

mentou 547%, reflexo do envelheci-

mento da população brasileira. Para 

trabalhar com esse público, é preciso 

se qualificar, por isso, o Senac Presi-

dente Prudente oferece também uma 

nova turma do curso Cuidador de Ido-

so. 

     Outros títulos da programação são 

Higiene na Manipulação de Alimentos, 

voltado a profissionais que atuam ou 

pretendem atuar em qualquer estabele-

cimento do segmento de alimentação, e 

Manicure e Pedicure, que ensina técni-

cas específicas e habilidades de higie-

nização, corte, lixamento, hidratação e 

cuidado das unhas das mãos e dos pés. 

     Para saber mais sobre os descon-

tos, que podem chegar a 20%, condi-

ções especiais para pagamento à vista 

e por pontualidade, basta acessar o 

Portal Senac: 

www.sp.senac.br/presidenteprudente, 

onde também estão disponíveis as ins-

crições e informações sobre os cursos 

oferecidos. N 

      

rificados nos doze meses de 2019 (este 

dado já conta com a atualização de de-

zembro). 

     O número total de sindicatos no Bra-

sil sofreu poucas alterações com a re-

forma trabalhista. Desde julho de 2017, 

525 entidades foram aprovadas e 111 

tiveram o registro cancelado. 

     Vem caindo também no número de 

trabalhadores que se sindicalizam. De 

acordo com dados de 2018, últimos di-

vulgados, da Pnad (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios), do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística), o ano teve a mais intensa queda 

desde 2014 no número de associados a 

sindicatos. 

     Mesmo com o aumento de cerca de 

1,3 milhão na população ocupada em 

2018, as entidades perderam mais de 

1,5 milhão de associados. 

     Martírio dos sindicatos 

     No final de 2017, vários sindicatos 

recorreram à Justiça para tentar manter 

a cobrança, e alguns conseguiram deci-

sões favoráveis, o que freou em parte a 

queda dos pagamentos. 

     Em julho de 2018, o STF (Supremo 

Tribunal Federal) confirmou o fim da 

obrigatoriedade da contribuição. Em 

julho de 2019, o ministro Luís Roberto 

Barroso reforçou que era necessária a 

autorização expressa dos empregados 

para ser feito o desconto. 

     A arrecadação alcançou seus meno-

res patamares no início de 2019, após o 

presidente Jair Bolsonaro editar uma 

medida provisória determinando que o 

imposto não poderia ser descontado no 

contracheque, mesmo com autorização 

do contribuinte. 
 

 
 

     O pagamento teria que ser feito por 

boleto bancário. A medida sofreu resis-

tência de parlamentares e caducou em 

junho, sem se transformar em lei. 

     Com essa queda crescente de arre-

cadação, sindicatos, confederações e 

outras entidades do setor tentam se re-

inventar para continuar funcionando. 

Os sindicatos buscam compensar as 

perdas com cobranças de mensalida-

des, de assistências previstas em con-

venções coletivas e outras fontes de 

renda. Ainda assim, a fase de corte de 

custos é a realidade atual. N 

 

Norminha, 30/01/2020 
 Para quem planeja aprimorar o currícu-

lo em 2020, o momento é oportuno para 

se qualificar. O Senac Presidente Pru-

dente está oferecendo 20 cursos de 

curta duração, ideais para quem está de 

olho em novas oportunidades. As for-

mações, com início entre fevereiro e 

março, estão distribuídas em diferentes 

áreas do conhecimento, possibilitando 

que os profissionais ampliem suas ha-

bilidades. 

     “Os cursos livres, como chamamos 

as qualificações de até 160 horas, são 

excelentes diferenciais para os profis-

sionais, já que proporcionam uma for-

mação rápida e bastante prática”, des-

taca Rita de Cássia Holanda, gerente do 

Senac Presidente Prudente. 

     A gestora ressalta os tipos de des-

contos oferecidos pela instituição. 

“Nossos cursos têm custos acessíveis e 

algumas possibilidades de parcelamen-

to. Além disso, temos diversos benefí-

cios, como descontos para alunos e ex-

alunos, para pessoas que estudam ou 

estudaram na rede pública de ensino e 

empresários ou empregados em empre-

sas contribuintes do Senac.”, completa 

Rita. 

     Entre as ofertas destaca-se a área de 

TI. Os cursos vão do Básico em Compu-

tação - Windows e Office 2019 até Pro-

gramador de Dispositivos Móveis, Pro-

gramação com Arduino, Illustrator – 

Ilustração Digital e AutoCAD – Projetos 

em 2D. “São títulos em diversos níveis, 

possibilitando que o aluno escolha a-

quele que vai contribuir para sua carrei-

ra na área e aprenda novos recursos, 

complementando sua formação”, desta-

ca Renata Benisterro Hernandes, co-

ordenadora da área de TI da unidade. 

     Também há opções de certificações 

em tecnologia. “O Senac Presidente 

Prudente é um centro de formação au-

torizado, contando com laboratórios e-

quipados e docentes certificados pelas 

principais empresas de tecnologia do 

mundo”, explica Renata. 

     As novidades no portfólio incluem o 

FCP – Furukawa Certified Professional 

e Furukawa Certified Professional Fi-

bras  Ópticas.  Parceira internacional do  

 

 

 

Justiça facilitou a concessão de Aposentadoria 
Especial. Confira quem poderá se beneficiar 

Norminha, 30/01/2020 
 

 Decisão recente da justiça federal flexi-

bilizou o entendimento quanto a con-

cessão de aposentadoria especial to-

mando por base o PPP. 

     Em dezembro de 2019 a TNU (Tur-

ma Nacional de Uniformização) fixou 

entendimento que em caso de exposi-

ção a agentes biológicos, não é neces-

sário comprovar a exposição a agentes 

habituais e permanentes. A mera com-

provação do risco de contaminação ja é 

suficiente. 

     A exposição habitual e permanente é 

aquela contínua, que é ao longo do tra- 

http://www.norminha.net.br/
https://ndmais.com.br/noticias/mudanca-na-lei-trabalhista-reduziu-contribuicoes-sindicais-em-96/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ml3F6fV8A1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ml3F6fV8A1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ml3F6fV8A1Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ml3F6fV8A1Y&feature=emb_logo
http://www.sp.senac.br/presidenteprudente
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via sítio web ou instalando aplicativos 

no seu celular 

Norminha, 30/01/2020 
       Que tal conhecer sua pontuação de 

SCORE, negativações no CPF ou até 

mesmo dívidas em protesto? acredito 

que esse post possa te auxiliar para rea-

lizar algumas das mencionadas consul-

tas. 

     Durante minha trajetória advogando 

em processos consumeristas, percebo 

que, não é raro, aparecerem pessoas in-

dignadas por descobrirem que seus no-

mes estão negativados indevidamente, 

alguns casos por empresas que nunca 

nem ouviram falar, ou até mesmo trans-

corrido o prazo para manutenção (reti-

rada) de seus nomes nos órgãos de 

proteção ao crédito, ainda continuam 

lá, gerando grandes transtornos físicos 

e moral para os consumidores. 

     Por conseguinte, sem querer aden-

trar aos aspectos do que seria SCORE, 

protestos de dívidas, negativações, etc. 

Gostaria apenas de compartilhar um 

pouco das ferramentas que tenho utili-

zado diariamente e indicado aos meus 

clientes, onde, por muitas das vezes, 

consigam evitar que paguem para que 

sejam geradas consultas de seu Ca-

dastro de Pessoa Física (CPF) – geral-

mente pagava uma taxa de quase R$ 

17,00 reais para realizar as consultas 

nos CORREIOS ou na CDL. 

     À guisa de exemplo, deixarei três 

ferramentas abaixo, das quais tenho a 

praticidade de conseguir consultar tudo 

de forma gratuita e imediata. 

     Conforme  o Instituto  Brasileiro  de 

Defesa do Consumidor (Idec), o ideal é 

que o consumidor consulte os três ca-

dastros (SERASA, SPC e BOA VISTA) 

para verificar a situação do seu CPF, 

visto que são bases distintas!!!! 

     Chega de conversa, vamos lá! 

     1. Boa Vista Consumidor: 

     Com o Boa Vista, o consumidor po-

de fazer uma consulta frequente ao seu 

CPF, o que aumentando sua segurança 

e reduzindo o risco de golpes e fraudes 

com a utilização indevida de seu nome. 

Além disso, é possível analisar dívidas 

em protestos, negociá-las e ainda con-

sultar gratuitamente sua pontuação de 

SCORE. 

     Consulta Web: 

https://www.consumidorpositivo.com.b

r/  

     Site> Cadastro: 

https://www.consumidorpositivo.com.b

r/cadastro/ 

     Consulta por APP > android ou ios 

>pesquisar por > "Boa Vista Consu-

midor" 

     2. SERASA Consumidor: 

     O cadastro da Serasa tem acesso a 

informações de 185 milhões de CPFs e 

cerca de 65 milhões de consultas são 

feitas à sua base por mês. Com ele você 

poderá acessar seu Score, verificar a 

saúde de seu CPF e consultar possíveis 

dívidas cadastradas. 

     Consulta Web: 

https://www.serasaconsumidor.com.br 

     Site> Cadastro: 

https://www.serasaconsumidor.com.br/

cadastrar  

     Consulta por APP > android ou ios 

>pesquisar por > "Serasa Consumidor" 

     3. SPC Brasil: 

     Com essa plataforma você poderá 

realizar consultas, monitorar seu CPF 

ou adquirir certificados digitais, a em- 

presa aduz ser o maior banco de dados 

da América Latina. 

3 formas de saber se seu nome está negativado, 
consultas de Score e análise de CPF (grátis) 

 
 

Novo texto da NR12 traz mais 
opções aos empresários 

Página 13/13 - Norminha - Nº 556 - 30/01/2020 - ANO 12 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST - Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 556 - 30/01/2020 - Fim da Página 13/13 

Norminha, 30/01/2020 
Por José Amauri Martins* 
 

     Um dos itens de maior relevância da 

Norma Regulamentadora nº 12 (NR12) 

trata da partida e da parada dos motores 

elétricos utilizados nas máquinas e nos 

equipamentos. A sua importância tor-

na-se relevante em função dos princí-

pios de funcionamento das máquinas, 

tendo em vista que, para a fabricação de 

determinado produto, as máquinas de-

vem gerar movimentos que, na maioria 

dos sistemas, são produzidos pelo aci-

onamento dos motores elétricos. 

     Na versão de 2010 da NR12, o texto 

trazia a opção de utilizar um ou dois 

contatores para a partida e a parada de 

máquinas e equipamentos, medida esta 

que seria adotada em função da análise 

de riscos. Com o decorrer do tempo, as 

revisões do texto trouxeram mais op-

ções e clareza no entendimento da nor-

ma. 

     Na última publicação do texto, feita 

por meio da Portaria nº 976, de 30 de 

julho de 2019, foram alinhadas várias 

alternativas técnicas de como desen-

volver sistema de partida e parada de 

motores elétricos, não mais apenas res-

tringindo a uma condição. A decisão de 

como projetar um novo circuito ou para 

adequar os circuitos existentes será a 

partir da análise de riscos, determinan-

do a categoria de segurança (ABNT 

NBR 14.153) necessária e o dimensio-

namento do circuito de acordo com o 

estabelecido pelas normas técnicas ofi-

ciais ou pelas normas técnicas interna-

cionais aplicáveis. 

 

     A versão atual remete ao projetista a 

decisão sobre o desenvolvimento técni-

co. Assim, ao projetar e instalar as cha-

ves de partida de motores de máquinas 

e equipamentos, devem ser levadas em 

consideração as recomendações da a-

preciação de riscos (ABNT NBR ISO 

12100). Deve ser indicada a necessida-

de ou não de redundância dos disposi-

tivos responsáveis pela prevenção de 

partida inesperada ou pela função de 

parada relacionada à segurança. O pro-

jeto deve estar em acordo com a norma 

técnica que trata esse assunto, ficando 

livre para adotar diferentes componen-

tes de potência para partidas e para os 

motores, sendo os mais comuns conta-

tores, inversores, conversores de fre-

quência e softstarters. 

     O momento atual da NR12 traz mais 

opções aos empresários, pois possibi-

lita alternativas que devem estar sob 

responsabilidade de profissional habili-

tado. Esse novo panorama assegura à 

empresa maior segurança jurídica, im-

pedindo interdições em máquinas e e-

quipamentos - que paralisam a produ-

ção e geram prejuízos financeiros às 

empresas – por falhas de interpretação. 

Carnetec N 

*José Amauri Martins é especialista 

em NR12 da Schmersal 

Justiça do Trabalho é a maior responsável pelo 
desemprego no país 

     Observação: as consultas realizadas 

nesse portal via web são mais deta-

lhadas, aconselho a faze-las apenas em 

último caso, visto que, é cobrada uma 

taxa (podem variar entre R$ 9,90 a R$ 

16,90. Contudo, se verificado via apli-

cativo (celular), são emitidas apenas in-

formações básicas sobre o CPF do con-

sultado. 

     Consulta Web: 

https://loja.spcbrasil.org.br/pessoa-

fisica/consultar-cpf.html  

     Site> Cadastro: 

https://loja.spcbrasil.org.br/cliente/con

ta/cadastro/ 

     Consulta por APP > ios ou android 

(obs.: apesar de utilizarmos o app no 

ios, percebemos que a versão está tem-

porariamente desabilitada para novos 

downloads na plataforma, todavia, fun-

ciona perfeitamente no android ou no 

sítio web > pesquisar por > "SPC Brasil" 

     E aí, qual foi sua experiência? 

     Espero que não tenha tido surpre-

sas! (rsrsrs) 

     Caso contrário, procure resolver o 

problema administrativamente ou com 

advogado de sua confiança! 

     Obs.: Lembrando que esse post é a-

penas para orientar os internautas que 

existem inúmeros outros meios de con-

sultar seu CPF. 

     Ps.: Se você é advogado e deseja a-

juizar uma ação, vale lembrar que se a 

tela não constar todas as informações 

com: nome, cpf e dívidas/contratos, nu-

ma mesma imagem (algo fundamental 

para sustentar a prova do dano), é pos-

sível que você grave a tela pelo seu ce-

lular/computador realizando as devidas 

consultas e junte-as ao processo! (lo-

cais onde o processo já é eletrônico) 

N 

Lucas de Jesus Carvalho 

Pós-graduando em Direito Eleitoral 

 

 

Norminha, 30/01/2020 
A partir da Lei 13.932/19, com vigência 

em 01/01/2020, as empresas ficam dis-

pensadas do recolhimento do adicional 

de 10% do saldo do FGTS nas demis-

sões sem justa causa. 

     A exigência era imposta pela LC 

110/01, que exigia o adicional com fi-

nalidade de subsidiar os prejuízos do 

governo com os planos econômicos 

Verão e Collor nos anos 90. 

     Depois do desvirtuamento da finali-

dade que deu origem a obrigação o go-

verno justificou que manteria o adicio-

nal para subsidiar projetos sociais co-

mo minha casa minha vida. 

     Contudo manteve a base de cálculo 

(saldo do fgts), revelando dupla in-

constitucionalidade, o desvirtuamento 

da finalidade e aplicação equivocada da 

base de cálculo para contribuições so-

ciais. 

 

 
 

     Os pagamentos do adicional estão 

sendo revisão judicialmente por essas 

razões, a lei não retroagirá, mas deu for-

ça as intenções dos contribuintes de re-

aver o valor pago de adicional nos últi-

mos 5 anos. Informe-se sua empresa 

pode ter direito! 

N 

Tomazelli e Cortina Advogados 

Associados 

www.tomazelliecortinaadv.com  

 

Por conta da hostilidade sistemática 

contra os empregadores, uma empresa 

fará tudo o que puder antes de oferecer 

um emprego a um trabalhador 
 

Norminha, 30/01/2020 
 

Por J.R GUZZO jr.guzzo@metropoles.com 

Metrópolis 

  Vai ficando cada vez mais claro que os 

maiores inimigos do emprego no Bra-

sil, hoje em dia, não são as variações 

na situação da economia, os avanços 

da tecnologia ou a extinção de vagas 

trazida pelos processos de reestrutu-

ração das empresas. Quem mais preju-

dica a oferta de uma vaga para o traba-

lhador brasileiro é, justamente, quem 

deveria ser o seu principal defensor — 

a “Justiça do Trabalho”. 

Empresas não precisam mais 
recolher adicional da multa do FGTS! 

 

     Ao abandonar a apreciação objetiva e 

imparcial dos conflitos trabalhistas e 

darem a si próprias a função de criar 

“direitos” para os trabalhadores e regras 

que punem o tempo todo as empresas 

em qualquer divergência com os seus 

empregados, as varas e os tribunais do 

trabalho tornaram a contratação de fun-

cionários uma das atividades mais ar-

riscadas do mundo empresarial de hoje. 

Por conta da hostilidade sistemática 

contra os empregadores, uma empresa 

fará tudo o que puder antes de oferecer 

um emprego a um trabalhador. Traba-

lho? Só em último caso. Uma das últi-

mas aberrações dessa máquina de de-

sempregar gente foi oferecida por uma 

turma do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região, em São Paulo. 

     Revendo uma decisão da própria 

justiça trabalhista, em sua primeira ins-

tância, o tribunal proibiu uma empresa 

de demitir um usuário de drogas contu-

maz. Decidiu que a demissão prejudica-

va a “honra, a dignidade e a autoestima 

do  trabalhador” -  e obrigou a empresa 

não apenas a recontratar o drogado co-

mo a pagar-lhe uma multa de R$ 20 mil, 

por danos morais e, naturalmente, to-

dos os salários, vantagens e aumentos 

salariais relativos ao período em que ele 

ficou fora. 

     Foram criadas aí, ao que parece, 

duas novidades. Primeira: a responsa-

bilidade pelo fato de o empregado ser 

um dependente de drogas não é dele, e 

sim de quem lhe fornece o emprego. 

Segunda: fica estabelecida uma nova 

diferença entre os trabalhadores brasi-

leiros - o viciado em drogas é o não vi-

ciado. O viciado tem direito à estabili-

dade no emprego. O outro não. N 

 
 

Um pacote com 59 dinâmicas, agora em 

vídeos explicativos, voltadas para 

treinamentos. Ferramenta para desenvolver 

pessoas e eliminar acidentes de trabalho 

https://go.hotmart.com/A20470095V 
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