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01  de novembro de 2011 

Agenda: 
 Dia de Todos os Santos: 1º de novembro 

 Dia de Finados: 02 de novembro 

 Dia da Ciência e da Cultura: 05 de novembro 

 Dia Nacional da Alfabetização: 14 de novembro 

 Dia da Proclamação da República: 15 de novembro 

 Dia da Bandeira: 19 de novembro 

 Dia da Consciência Negra e do Auditor Interno: 20 de novembro 

 Dia do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 
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Há mais de 2500 anos o povo celta, em comemoração ao final 
do verão e das colheitas,  que vai de 31 de outubro a 2 de no-
vembro, celebra o Samhain. Rito pagão (crença em vários deu-
ses, não cristão) que marca o início de um novo ciclo. Reza a 
lenda que, neste período, demônios e espíritos dos mortos 
andam livremente pela Terra. O Halloween (dia 31/10) é a festa 
na qual os vivos preparam-se para a chegada de fantasmas, 
preparando-se para enfrentá-los. . Para assustar estes fantasmas, os celtas colocavam, nas casas, obje-
tos assustadores como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas entre outros. Na 
meia-noite do dia 2 de novembro, os falecidos retornam ao seu lugar.  
Por ser uma festa pagã foi condenada na Europa durante a Idade Média, quando passou a ser chama-
da de Dia das Bruxas. Aqueles que comemoravam esta data eram perseguidos e condenados à fogueira 
pela Inquisição. 
Com o objetivo de diminuir as influências pagãs na Europa Medieval, a Igreja cristianizou a festa, cri-
ando o Dia de Todos os Santos (01/11), para celebrar todos os santos e aqueles que foram pessoas 
exemplares e não canonizados, e o Dia de Finados (02/11). 
Nos Estados Unidos, a festa de Halloween chegou junto com os imigrantes irlandeses, que aterrissaram 
na América fugindo da fome que grassava em seu país natal. Foi lá que a brincadeira do "trick or tre-
at" (travessuras ou gostosuras) se popularizou: pessoas deixavam doces nas portas de seus lares a fim 
de alimentar as crianças devidamente fantasiadas de acordo com as tradições milenares da ocasião. 
 
Origem Católica 
 
 Desde o século IV a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar "Todos os Mártires". Três séculos 
mais tarde o Papa Bonifácio IV († 615) transformou um templo romano dedicado a todos os deuses 
(Panteão) num templo cristão e o dedicou a "Todos os Santos", a todos os que nos precederam na fé. 
A festa em honra de Todos os Santos, inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gre-
gório III († 741) mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da capela de Todos os 
Santos na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou 
que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como festa grande, esta também ga-
nhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior (31 de outubro). Na 
tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallow’s Eve (Vigília de Todos os Santos), passan-
do depois pelas formas All Hallowed Eve e "All Hallow Een" até chegar à palavra atual "Halloween". 
 
O Dia dos Fiéis Defuntos (português europeu) ou Dia de Finados (português brasileiro), conhecido 
ainda como Dia dos Mortos, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. 
Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires para re-
zar pelos que morreram. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mor-
tos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Também o abade de Cluny, santo O-
dilon, em 998 pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século XI os Papas Silvestre II 
(1009), João XVII (1009) e Leão IX (1015) obrigam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. No 
século XIII esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1 de novembro é a 
Festa de Todos os Santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua 
posição (cf. Tobias 12,12; Jó 1,18-20; Mt 12,32 e II Macabeus 12,43-46), e se apóia em uma prática de 
quase dois mil anos. 
 
 

Dia de Todos os Santos e de Finados 
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CONTRAN suspende obrigatoriedade 

de identificação auxiliar 
 

No dia 18 de outubro, o CONTRAN emitiu a Deliberação n° 
116, suspendendo os efeitos das Resoluções 370/2010 e 387/2011. 

A Resolução 370 instituía, para 2011, a obrigatoriedade de colocação de faixas refletivas amarelas na traseira dos veículo de 
carga (com PBT igual ou superior a 4536kg)  como forma auxiliar de identificação, constando o número das placas e o lo-
cal de licenciamento do veículo. A Resolução 387 havia postergado essa obrigatoriedade para o ano de 2012. 

Com a suspensão por tempo indeterminado dessa obrigatoriedade, os proprietários desses veículos só colocarão as faixas 
se acharem necessário.  

Fonte: DENATRAN 
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ANTT prorroga o prazo para aplicação de 

penalidades em pagamentos irregulares do 

frete 
Depois da inclusão do artigo 5-A na Lei Federal 11.442/07, que regulamenta o pagamento dos fretes para transportadores 
autônomos, a ANTT publicou a Resolução 3.658/11 regulamentando as formas de pagamentos aceitáveis. O prazo para 
início da fiscalização, seria em 20/10/2011, no entanto, a ANTT, através da Resolução 3.731/11, adiou a cobrança para 18 
de janeiro de 2012. 

Segundo a Agência, essa medida foi necessária para dar mais tempo aos transportadores e embarcadores para se adequarem 
às novas regras. 

A normatização extingue a carta frete, obrigando o pagamento por depósito em conta ou de forma eletrônica através das 
entidades financeiras credenciadas. 

A nova forma de pagamento já está em vigor, a fiscalização até janeiro do ano que vem tem apenas caráter educativo. 

 

 Fonte: ANTT 

Produtos tóxicos abandonados em um prédio, em 

Três Corações, na Região Sul de Minas Gerais, 

estão causando polêmica 
 
O Ministério Público (MP) pediu a retirada do lixo, mas a prefeitura e a empresa não 
definem de quem é a responsabilidade pelos 120 mil litros de rejeitos. 

Dentro e fora de galões estão substâncias corrosivas que, de acordo com um laudo feito 
por uma empresa de engenharia e consultoria entregue à prefeitura em 2010, são resíduos perigosos e podem contaminar o 
ar e o solo. 

A empresa se instalou em Três Corações na década de 1990 e, de acordo com a prefeitura, o prédio foi abandonado há seis 
anos. Em 2008, a Polícia Militar do Meio Ambiente registrou dois boletins de ocorrência relatando o abandono e o risco de 
contaminação. 

Os documentos foram encaminhados para o MP que entrou com uma ação na Justiça pedindo a retirada dos resíduos, mas 
a determinação não foi cumprida. O advogado da empresa afirmou que ela não tem como limpar a área. 

A prefeitura também recebeu 48 horas para retirar os produtos, mas recorreu do prazo. O diretor do Departamento de 
Meio Ambiente de Três Corações disse que só vai tirar o produto se o prédio cedido para empresa for devolvido para a 
prefeitura. 

Mesmo descumprindo as determinações judiciais ninguém foi multado. A solução para o problema é demorada, mas a con-
taminação do meio ambiente pode ser mais rápida do que se imagina. O Rio do Peixe, afluente do Rio Verde, está só a 200 
metros da empresa, mas ainda não foi registrada nenhuma contaminação. 

O MP incluiu outra empresa como responsável pela retirada dos produtos. Segundo o órgão, a firma que abandonou os 
resíduos prestava serviços para esta empresa. 

 

 Fonte: G1 

http://www.antt.gov.br/default.asp
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Fonte: Veja 

Nova lei do aviso prévio retroage até data de edição 

Por Eduardo Milléo Baracat* 

 

Após 23 anos, foi regulamentado o inciso XXI do art. 7º da Constituição que prevê ser direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, “aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo 
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei”. Trata-se da Lei 12.506/2011, que entrou em vigor no último dia 13 de outu-
bro. 

O aviso prévio tem por objetivo impor à parte que pretende rescindir contrato de trabalho por tempo indeterminado, sem 
justo motivo, a obrigação de comunicar a outra, com certa antecedência, a fim de que esta possa precaver-se de eventuais 
prejuízos. A ausência do aviso prévio acarreta a obrigação, da parte que deveria concedê-lo, de pagar à outra indenização 
equivalente ao salário do período correspondente. 

Até a edição da Lei 12.506/2011, o único prazo legal era de 30 dias, inclusive para os domésticos (Constituição, artigo 7º, 
inciso XXI, parágrafo único), sem prejuízo de outros prazos previstos em convenções ou acordos coletivos de trabalho. 
No entanto, a Lei 12.506/2011 alterou este prazo, estabelecendo que, para os empregados dispensados sem justa causa 
com até um ano de serviço, o aviso prévio será de 30 dias. 

Já aos empregados despedidos sem justa causa, com mais de um ano de serviço para o mesmo empregador, serão acresci-
dos ao prazo de 30 dias, mais três dias por ano de serviço, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. 
Assim, se o empregado trabalhar dois anos completos para a mesma empresa, fará jus ao aviso prévio de 33 dias, e se fo-
rem três anos completos, a 36 dias. 

Para fazer jus aos 90 dias de aviso prévio, o trabalhador terá de trabalhar para a mesma empresa por, pelo menos, 21 anos 
completos: trinta dias serão pelo primeiro ano, e 60 dias pelos 20 anos seguintes. O empregado com mais de 21 anos de 
serviço para a mesma empresa terá sempre direito a 90 dias de aviso prévio, diante do limite máximo legal. 

Uma das questões que têm suscitado debate inicial é a da reciprocidade dos novos prazos, ou seja, se também deve se apli-
car a mesma proporcionalidade ao empregado que se demite. Desse modo, o empregado com 21 anos de serviços comple-
tos, se fosse se demitir, deveria avisar a empregadora com 90 dias de antecedência da data da rescisão, sob pena de ter de 
pagar a esta o valor dos salários deste período (CLT, artigo 487, parágrafo 2º). 

Um olhar mais atento à nova lei, e ao próprio artigo 7º da Constituição, não permite a controvertida reciprocidade. Com 
efeito, a Lei em comento prevê a proporcionalidade como um direito do trabalhador, já que expressamente dispõe, no arti-
go 1º, que o aviso prévio “será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados”, enquanto o parágrafo único 
assevera que “ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano...”. Se pretendesse a lei que o novo 

aviso prévio também fosse direito do empregador, teria feito referência às partes ou a empregado e empregador. 

E de outra forma não poderia ser, já que o artigo 7º, caput, da Constituição, reconhece a proporcionalidade do aviso prévio 
como direito do trabalhador, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Se a lei previsse a reciprocidade 
– o que se admite apenas para argumentar –, seria inconstitucional. 

O aviso prévio devido pelo empregado que se demite, portanto, é de 30 dias, qualquer que seja a duração do contrato de 
trabalho. Por outro lado, o empregado doméstico, a partir de interpretação literal, não terá direito a esta nova regra, já que a 
lei refere-se a “serviço prestado na mesma empresa”. O trabalhador doméstico não presta serviço a empresa, mas a pessoa 
ou família, no âmbito residencial destas, nos termos da Lei 5.859/72. A menos que se reconheça a inconstitucionalidade da 
expressão “mesma empresa”, por contrariar o referido artigo 7º, caput, inciso XXI da Constituição, visto que estes precei-
tos reconhecem a proporcionalidade do aviso prévio também ao doméstico. 

Por fim, saliente-se que a nova lei é aplicável aos avisos prévios concedidos a partir de 13 de outubro de 2011, inclusive de 
contratos celebrados anteriormente. De fato, o ato jurídico do aviso prévio deve ser disciplinado pela lei vigente quando da 
sua concessão, ou quando deveria ter sido concedido. Apenas o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada 
não são regulados pela nova lei (Constituição, artigo 5º, XXXVI). No caso, apenas o aviso prévio concedido antes de 13 de 
outubro é que não será regulado pela nova lei, seja porque é ato jurídico já consumado, visto que cumprido integralmente 
antes da referida data (LICC, artigo 6º, parágrafo 1º); seja porque uma vez concedido o aviso prévio, o prazo não pode ser 
alterado no seu curso, já que o empregador apenas aguarda o advento do termo para se consumar o direito (LICC, artigo 
6º, parágrafo 2º). 

 

* Eduardo Milléo Baracat é juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, doutor em Direito pela UFPR e professor uni-
versitário.  

Revista Consultor Jurídico, 27 de outubro de 2011 
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“Até Deus duvida” 
 

“Não dou ponto sem nó” 

“Da nó até em pingo d’água” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 

 

 

 

INDICADORES SSMAQ GERAL OUT 

1 Horas-homem de exposição ao risco  29.345 

2 N° acidentes tipicos com afastamento  0 

3 N° acidentes tipicos sem afastamento  1 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 687.432 

9 Média de consumo 2,80 

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Auditoria Innova 

 

No dia quatro deste mês, passaremos por mais 
uma auditoria aplicada pelo nosso cliente  Innova 
Petroquímica S/A. A previsão é de que ela come-
çará às 8h e 30min, terminando no final da tarde 
do mesmo dia.  

Reunião do transporte de outubro da Innova  

Na reunião do mês de outubro, foram apresentados os indicadores de QSMS da Innova. A Apisul apresentou os 
índices relacionados aos carregamentos e às questões do rastreamento das cargas. A mesma informou que fará 
reuniões individuais com as transportadoras do pool.  

O Sr. Henrique Koops, da Innova, comentou sobre os problemas que vinham acontecendo no PC da Apisul em 
Santa Rosa. Em dezembro, entrará em funcionamento novo PC, no lado direito da rodovia, mais seguro que o 
atual. Foram apresentados os dados de carregamento e os condutores com desvios constatados na leitura dos 
discos de cronotacógrafo.   


