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PORTARIA No- 589, DE 28 DE ABRIL 
DE 2014 – MTE 

Referida Portaria 
disciplina as medidas a serem 
adotadas pelas empresas para 
efeito de notificação às autoridades 
administrativas competentes, quanto 
a doenças do trabalho e acidentes 
do trabalho.  Segundo o texto 
publicado, todo acidente fatal 
relacionado ao trabalho, inclusive se 
relacionado a doença do trabalho, 
deverá ser comunicado à 
Superintendência Regionais do 
Trabalho mais próxima do local do 
óbito, no prazo máximo de 24 horas. 
Além disso, o empregador deverá 
informar a ocorrência de óbito, neste 
mesmo prazo, POR MEIO 
ELETRÔNICO, ao Departamento de 
Segurança  e Saúde no Trabalho, 
da SIT – Secretaria de Inspeção do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego, no endereço 

dss.sit@mte.gov.br contendo as 
informações constantes do Anexo 
que acompanha a referida Portaria 
(nome do empregador, CNPJ, CEI 
ou CPF, endereço e telefone da 
empresa, número da CAT 
registrada, data do óbito, nome do 
acidentado, endereço do acidente e 
situação geradora do acidente). 
Fonte: Lima & Advogados 
Associados – Assessoria e 
Consultoria Jurídica. 
 
 

AGENDA 
 
MAIO 2014 - Seminário de Meio 
Ambiente Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e Capacitação Sobre a 
Gestão Sustentável de Resíduos: 19 e 
20 de maio de 2014 - 8h30min às 
17h00min.  

Parceria SINDIQUIM – ABIHPEC;  
 
Planos de Resposta à 
Emergência - Discussão e 

enriquecimento técnico sobre o conteúdo 
básico de um Plano para Resposta a 
Emergências: 26 de maio de 2014 - 
8:30h às 18:00h.  

Parceria SINDIQUIM – ABIQUIM 
  
JUNHO 2014 – REUNIÃO COMITÊ 
TÉCNICO – Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente - 25 de junho de 
2014 – 14h00min às 17h00min.  
 

 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
DE COSMÉTICOS  - A não 
necessidade de  Registro 
no CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA - CREA/RS 
 
Em ação proposta por Lima & 
Advogados Associados – 
Assessoria e Consultoria 
Jurídica, ação ordinária contra 
o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA 
- CREA/RS – em nome de uma 
indústria química do segmento 
de cosméticos que havia sido 
autuada administrativamente 
pelo CREA-RS, em decorrência 
de não ter registro junto ao 
Conselho. A empresa se 
encontrava registrada 
corretamente perante o CRQ 
da 5ª Região e foi autuada por 
não possuir registro no CREA-
RS. A ação foi julgada 
procedente em primeiro grau, 
portanto, favoravelmente à 
nossa tese.  Destaque-se o 
seguinte trecho da referida 
decisão: “A jurisprudência do e. 
TRF4 é firme no sentido de 
que, em se tratando de 
empresa voltada a atividades 
na área da química, o seu 
registro deve-se dar perante o 
Conselho Regional de Química 
e não junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia. Além disso, 
considerando que a atividade 
básica e preponderante 
exercida pela empresa não se 
sujeita à fiscalização do CREA, 
afigura-se ilegal a exigência de 
registro da empresa também 
naquele órgão fiscal, porquanto 
inexiste a obrigatoriedade da 
duplicidade de registro.” Foi 
anulado o auto de infração, e 
determinado que o CREA-RS 
se abstenha de lançar o nome 
da empresa em cadastro de 
devedores, bem como se 
abstenha de realizar qualquer 
ato para os fins de inscrição da 
requerente em Cadastro de 
Dívida Ativa da União ou efetue 
qualquer outra medida 
constritiva em relação ao valor 
objeto do auto de infração. O 
CREA-RS ainda foi condenado 
ao ressarcimento das custas 
pagas pela empresa e ao 
pagamento de honorários 
advocatícios.  A decisão poderá 
ser objeto de recurso por parte 
do CREA-RS, mas já indica 
forte tendência de ser mantida 
em segundo grau. 
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