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Nos anos 2007/ 
manteve-se despertan 
de tempo especial pai 
nos documentos labor 
nas divergências entr 
segurança do trabalho 
do INSS. 

O advento do NE 

11.430/06, a partir de 1 

(FAP) da lei n. 10.666/ 

sobre esse benefício e> 


Quando estatistiG 
o CNAE da empresa co: 
indicativo de que os esfe 
seguro para o trabalhal 

A prova de que o 
pelo menos 15 súmul 
desenvolver um capítulc 
STJ terá de ser conside 
Federais, tendo em viste 

Também julgamo~ 
servidores (que continue 
laborais públicos insalut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


