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Boletim Jurídico

Elevadores a cabo em canteiros de obras terão que ser substituídos em dois anos

Alteração na CLT – estabilidade da gestante

Venda de imóveis em construção - juros no pé
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A Portaria 644/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, 
que entrou em vigor no último dia 10 de maio, alterou itens 
da Norma Regulamentadora NR-18 no que se refere, dentre 
outros, a elevadores a cabo de aço para obras de construção 
civil. Pelo normativo são permitidas por 12 meses, contados da 
publicação da Portaria, a instalação e a utilização de elevador 
de passageiros tracionado com um único cabo, desde que 
atendidas às disposições da NR-18. Terminado esse prazo, os 
elevadores de passageiros tracionados a cabo poderão operar 
nas seguintes condições: a) As obras que já tenham instalados 
elevadores de passageiros tracionados com um único cabo 

poderão continuar operando por mais 12 meses, desde que 
atendam às disposições desta NR 18; b) Somente podem ser 
instalados elevadores de passageiros tracionados a cabo que 
atendam ao disposto na ABNT NBR 16.200:2013, ou alteração 
posterior, além das disposições da NR-18. A Portaria também 
prorrogou por 24 meses o prazo para que as novas redações 
de subitens da NR-18 (relativos a Movimentação e Transporte 
de Materiais e Pessoas), aprovadas pela Portaria SIT 224/2011, 
passem a entrar em vigor, são eles: 18.14.1.2; 18.14.21.16; 
18.14.22.4, alíneas “b”, “d” e “e”; 18.14.23.3, alíneas “a”, “c”, “d” 
e “g”; 18.14.25.4. Fonte: CBIC Hoje, edição 5.695 de 14/05/2013

A Lei nº 12.812 de 16/05/2013, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 17/05/2013, garante à trabalhadora gestante a 
estabilidade no emprego, mesmo que esteja em aviso prévio. 
A nova lei modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), acrescentando o artigo 391-A:

“A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do 
contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio 
trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a 
estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 
10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.

O artigo 10 do ADTC concede estabilidade à empregada 
gestante, vedando sua dispensa arbitrária ou sem justa causa 
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto.

A justificativa legal da alteração é que a relação de 
emprego ainda se encontra em vigência, já que o aviso 
prévio, cumprido ou não, o integra ao contrato de trabalho 
para todos os efeitos (artigo 487, parágrafo 1º, da CLT). 
Fonte: Boletim Jurídico Sicepot-MG, n° 18 de 22/05/2013, 
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Um assunto que já gerou muita divergência de entendimento 
entre os membros das Turmas de Direito Privado do STJ 
é a cobrança de juros compensatórios antes da entrega 
das chaves do imóvel – os chamados “juros no pé”. Em 
setembro de 2010, a Quarta Turma, em decisão unânime, 
negou provimento ao recurso especial interposto pela Queiroz 
Galvão Empreendimentos, por considerar que, “em contratos 
de promessa de compra e venda de imóvel em construção, 
descabe a cobrança de juros compensatórios antes da entrega 
das chaves do imóvel, porquanto, nesse período, não há capital 
da construtora mutuado ao promitente comprador, tampouco 
utilização do imóvel prometido” (REsp 670.117).

Em junho de 2012, esse entendimento foi alterado pela 
Segunda Seção no julgamento dos embargos de divergência 
(REsp 670.117) interpostos pela mesma empresa. Nas razões 
do recurso, a construtora alegou que havia decisão da Terceira 
Turma em sentido contrário: “Não é abusiva a cláusula do 
contrato de compra e venda de imóvel que considera acréscimo 
no valor das prestações, desde a data da celebração, como 
condição para o pagamento parcelado” (REsp 379.941).

O ministro Antônio Carlos Ferreira, que proferiu o voto 
vencedor na Segunda Seção, citou vários precedentes do 
Tribunal que concluíram pela legalidade de cláusulas de 
contratos de promessa de compra e venda de imóvel em 
construção que previam a cobrança de juros compensatórios 
antes da entrega das chaves.

Ele explicou que, em regra, o pagamento pela compra de 
um imóvel em fase de produção deve ser feito à vista. Contudo, 
o incorporador pode oferecer certo prazo ao cliente para o 
pagamento, por meio do parcelamento do valor total, que 
pode se estender além do tempo previsto para o término da 
obra. Para ele, isso representa um favorecimento financeiro ao 
comprador.

“Em tal hipótese, em decorrência dessa convergência de 
interesses, o incorporador estará antecipando os recursos 
que são de responsabilidade do adquirente, destinados a 
assegurar o regular andamento do empreendimento”, disse. 
Fonte: Boletim Jurídico Sicepot-MG, n° 18 de 22/05/2013, 
página 01

Portaria nº 644, de 9 de maio de 2013, altera os itens 18.6, 18.14 e 18.17 da Norma Regulamentadora  
nº 18 (dispondo sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) promoveu 
alterações em vários dispositivos da Norma Regulamentadora 
(NR) 18, a qual trata das condições e do meio ambiente 
de trabalho na indústria da construção. Dentre as novas 
determinações, destacamos:

a) toda escavação somente pode ser iniciada com a 
liberação e autorização do engenheiro responsável pela 
execução da fundação, atendendo ao disposto na NBR 
6122:2010 ou alterações posteriores;

b) os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto 
quando houver projeto elaborado por profissional legalmente 

habilitado que dispense o encamisamento, devendo atender 
aos requisitos legais estabelecidos;

c) são permitidas, por 12 meses contados de 10/05/2013, a 
instalação e a utilização de elevador de passageiros tracionado 
com um único cabo, desde que atendidas às disposições da 
NR-18;

d) os serviços de aquecimento, transporte e aplicação de 
impermeabilizante a quente e a frio devem estar previstos 
no PCMAT e/ou no PPRA e atender à NBR 9574:2008 ou 
alteração posterior (Portaria MTE nº 644/2013 - DOU 1 de 
10/05/2013). Fonte: Editorial IOB


