
 

 

Ato Normativo Sobre o que trata? Objeto e Campo de Aplicação  Informações Importantes 

PORTARIA Nº 1.066, 
DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2019 

Aprova a nova redação da 
Norma Regulamentadora nº 
24 - Condições de Higiene e 

Conforto nos Locais de 

Trabalho. 

Estabelece as condições mínimas de 
higiene e de conforto a serem observadas 

pelas organizações, devendo o 
dimensionamento de todas as instalações 

regulamentadas por esta NR ter como base 
o número de trabalhadores usuários do 

turno com maior contingente. 

 Estabelece como devem ser as instalações destinadas à refeição, 
preparação de alimentos, destinada a higiene e satisfação de 
necessidades fisiológicas, bem como vestiários e alojamentos. 

Publicada em 24/09/2019 e entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Ato Normativo Sobre o que trata? Objeto e Campo de Aplicação  Informações Importantes 

PORTARIA Nº 1.067, 
DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2019 

Alterar a redação da Norma 
Regulamentadora nº 28 - 

Fiscalização e Penalidades. 
Altera anexo II da NR -28 

 O Anexo II da Norma Regulamentadora nº 28 (NR-28) - 
Fiscalização e Penalidades, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214, 
de 08 de junho de 1978, que passa a vigorar com a redação 
constante do Anexo da Portaria. 

Publicada em 24/09/2019 e entra em vigor em 45 dias da data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Publicada em 24/09/2019 e entra em vigor em 120 dias após sua publicação. 

 

 

 

Ato Normativo 
Sobre o que 

trata? 
Efeitos da Portaria Pontos Relevantes 

PORTARIA Nº 
1.068, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 

2019 

Aprova a nova 
redação da 

Norma 
Regulamentadora 
nº 03 - Embargo 

e Interdição 

 Altera a NR 03; 

 Revoga as Portarias 
SSMT nº 06, de 09 de março de 

1983 e SIT nº 199, de 17 de 
janeiro de 2011; 

 Determina, conforme 
previsto na Portaria SIT nº 787, 

de 27 de novembro de 2018, que 
a Norma Regulamentadora nº 03 

seja interpretada com a 
tipificação de NR Geral; 

 

 A caracterização do grave e iminente risco deve considerar:  
I - a consequência, como o resultado ou resultado potencial esperado de um evento; 
II - a probabilidade, como a chance de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo. 
Assim, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e 
a probabilidade de sua ocorrência, mas o Auditor – Fiscal deve considerar a consequência e a 
probabilidade separadamente (a Portaria traz tabelas em que ficam enquadrados os níveis de 
consequências e as classificações, para fins de probabilidade. Esta tabela será utilizada pelo 
AFT no momento da inspeção).  
 

 Na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
deverá estabelecer o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual (situação 
encontrada) e o risco de referência (situação objetivo); 
 

 São passíveis de embargo ou interdição, a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, o 
setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o 
Auditor-Fiscal do Trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo; 

 

 O Auditor-Fiscal do Trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata 
adequação. Concluindo pela viabilidade de imediata adequação, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a 
adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco, que não 
gerem riscos adicionais; 

 

 O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do 

trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas; 
 

 Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os 
trabalhadores receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. 



Ato 
Normativo 

Sobre o que 
trata? 

Caracterização do 
embargo e interdição 

Pontos Relevantes 

PORTARIA 
Nº 1.069, DE 

23 DE 
SETEMBRO 

DE 2019 

Disciplina os 
procedimentos 
relativos aos 
embargos e 
interdições. 

O embargo e a 
interdição são medidas 
de urgência, adotadas 

quando constatada 
condição ou situação 

de trabalho que 
caracterize grave e 
iminente risco ao 

trabalhador. 
 

Considera-se grave e 
iminente risco toda 

condição ou situação 
de trabalho que possa 

causar acidente ou 
doença com lesão 

grave ao trabalhador; 
 

 Os Auditores Fiscais do Trabalho - AFT estão autorizados, em todo o território nacional, a ordenar a adoção de 
medidas de interdições e embargos, e o consequente levantamento posterior dos mesmos, quando se depararem 
com uma condição ou situação de risco iminente à vida, à saúde ou à segurança dos trabalhadores. Para o início 
ou manutenção da produção de seus efeitos, o embargo ou interdição não depende de prévia autorização ou 
confirmação por autoridade diversa não envolvida na ação fiscal, ressalvada exclusivamente a possibilidade de 
recurso; 

 

 A gravidade e iminência que ensejam o embargo ou a interdição devem ser caracterizadas a partir de elementos 
fáticos constatados na inspeção do local de trabalho, com alcance limitado ao local inspecionado, os quais podem 
ou não ser acompanhados de análise de elementos documentais; 

 

 Quando o AFT constatar, em verificação física no local de trabalho, grave e iminente risco que, nos termos da 
Norma Regulamentadora nº 03, justifique embargo ou interdição, deverá lavrar, com a urgência que o caso 
requer, Relatório Técnico em duas vias. Os Termos e Relatórios Técnicos relativos a embargo ou interdição 
deverão descrever exclusivamente as situações de trabalho que possam causar acidente ou doença com lesão 
grave ao trabalhador. 

 

 Efetuada a entrega do Termo e Relatório Técnico relativos a embargo ou interdição, somente poderão ser 
acrescidas exigências de documentação ou medidas de proteção àquelas já requeridas inicialmente, caso as 
medidas adotadas para a regularização das situações apontadas no Relatório gerem riscos adicionais; 

 

 O embargo ou a interdição produzirão efeitos desde a ciência, pelo empregador, do Termo respectivo; 
 

 O Termo de Embargo ou de Interdição será lavrado em duas vias, sendo que uma formará um processo 
administrativo, juntamente com a primeira via do Relatório Técnico; 

 

 Na hipótese de recusa do empregador em assinar ou receber o Termo de Embargo ou Interdição, o AFT deverá 
consignar o fato no próprio Termo, indicando a data, horário, local do ato, bem como o nome do empregador ou 
preposto, caracterizando tal conduta resistência à fiscalização, considerando-se o empregador ciente a partir 
desse momento. A mesma regra se aplica ao recebimento via postal; 

 

 Ao empregador caberá requerer o levantamento do embargo ou da interdição a qualquer momento, após adoção 
das medidas de proteção da segurança e saúde no trabalho indicadas no Relatório Técnico. O requerimento 
deverá ser protocolizado na SRTb ou na GRTb, mais próxima do local de embargo ou interdição e ser instruído 
com documentos indicados na portaria; 

 

 Feito o requerimento para levantamento do embargo ou interdição, haverá nova inspeção do AFT e elaboração 
de novo relatório. O relatório concluirá pela manutenção da situação ou pelo seu levantamento; 

 

 Verificado o descumprimento de embargo ou interdição, o Auditor-Fiscal do Trabalho deverá dar conhecimento à 
autoridade policial, bem como lavrar os autos de infração correspondentes e encaminhar relatório circunstanciado 
à autoridade policial, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho. 

Publicada em 24/09/2019 e entra em vigor após 120 dias da data de sua publicação. 


