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Boletim Jurídico

MTE reabre discussão sobre proibição da utilização
do equipamento nos canteiros de obras

Tribunal Regional do Trabalho de Goiás
diz que empregador pode monitorar mensagens via MSN

O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu prorrogar até 
23 de março o prazo de entrega da RAIS 2011. Problemas 
ocorridos no programa gerador da declaração estão 
fazendo com que o Serpro, responsável pelo recebimento 
e processamento das declarações, análise as remessas 

com lentidão, o que inviabilizou a entrega de todas as 
declarações até o final do prazo. Com a prorrogação, todos 
os estabelecimentos deverão ter tempo hábil de enviar as 
declarações, essenciais para traçar o mapa do emprego no 
país (...).

O empregador poderá exercer o controle tecnológico 
sobre seus empregados, desde que atenda a estritos critérios 
de idoneidade, necessidade e proporcionalidade. Esse foi 
o entendimento da Primeira Turma do TRT de Goiás que 
reconheceu a justa causa de empregado que utilizava o MSN 
pessoal como ferramenta de trabalho. Consta dos autos, que 
a empresa, ao fiscalizar o conteúdo das mensagens recebidas 
e enviadas pelo empregado, descobriu que ele pretendia 
montar negócio próprio, atuando com sistema similar ao de 
sua empregadora, e ainda cooptando parte de sua clientela. 
Nesse sentido, a sentença de primeiro grau reconheceu a 
prática de negociação habitual com intuito concorrencial por 
parte do trabalhador, que também foi enquadrado por mau 
procedimento e ato de improbidade, tornando legítima a 
despedida por justa causa.

No julgamento, a Turma entendeu que a fiscalização das 
informações sigilosas que tramitam no âmbito da empresa 
“é perfeitamente aceitável” para a prevenção de prejuízos. 
O acórdão considerou que o objeto principal do negócio 
é o desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador, e ainda, que o MSN do empregado era utilizado 
com a finalidade de atender às suas atividades laborais, 
não vendo qualquer violação à garantia da intimidade do 
reclamante. A Turma acrescentou que ao utilizar o MSN 
para fins laborais, o empregado não se importou com o 
procedimento fiscalizatório da empresa, assumindo os riscos 
de sua conduta. Por fim, considerou grave a conduta do 
empregado, em razão dos prejuízos sofridos pela empresa, 
mantendo a sentença. (Fonte: Portal www.trt18.jus.br no RO 
0164500-12.2009.5.18.0012)
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Prazo de entrega da RAIS 2011 é prorrogado até 23 de março

A Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, reunida nos últimos dias 
13 e 14 de março, em Brasília, decidiu acatar a proposta 
do setor da indústria, representado por Clovis Veloso de 
Queiroz Neto, da área de Segurança e Saúde do Trabalho 
da Confederação Nacional da Indústria (SST/CNI), de reabrir 
a discussão sobre a proibição da utilização de elevadores 
a cabo de aço para transporte de trabalhadores nas obras 
da Construção Civil. Na pauta constava deliberação sobre o 
assunto, cuja proibição do uso desse tipo de equipamento foi 
aprovada no final de 2011 pelo Comitê Permanente Nacional 
(CPN) da NR-18 com forte apoio das Bancadas do Governo e 

das Centrais Sindicais e submetida à CTPP, que é responsável 
por opinar e encaminhar portaria para assinatura do ministro. 
Ficou decidido então que a matéria será novamente discutida 
pelo CPN da NR-18, com o indicativo para as três bancadas 
(Governo, Trabalhadores e Empregadores) de reabertura 
de uma discussão técnica, com a presença dos fabricantes, 
para uma melhor regulamentação do “Transporte Vertical 
de Trabalhadores”, com ênfase em melhorias técnicas do 
equipamento e nas paradas de manutenção periódicas do 
equipamento. A coordenação do tema está a cargo de Haruo 
Ishikawa, atual coordenador do CPN da NR-18. (Fonte: 
Boletim Jurídico Sicepot-MG)

Adiada a Assembleia Geral das CCT’s 2012 / 2014

Durante três segundas-feiras consecutivas (dias 05, 
12 e 19 de março) a Assessoria Jurídica do Sindicato da 
Indústria da Construção no Estado de Goiás esteve reu-
nida com as empresas dos setores de Telefonia, Cons-
trução Civil e Pesada para discutir as cláusulas da Con-
venção Coletiva de Trabalho 2012 / 2014. A Assembleia 
Geral estava marcada para o dia 26/03. Contudo, ante a 
falta de encaminhamento da pauta de reivindicações do 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção ao Sinduscon-
-GO a referida Assembleia será adiada para uma data a 
ser posteriormente comunicada ao setor. A nova data será 
marcada tão logo a pauta dos trabalhadores seja recebida 
pelo Sinduscon-GO. Para mais informações, telefones (62) 
3095-5171/3095-5180.


