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Destaque da Semana

Estatuto do Trabalho: Oportunidade para o Congresso reparar seus erros com o trabalhador

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 18/08/2017

O presidente do Sinait, Carlos Silva, disse que o Estatuto do Trabalho é a forma de o Senado reparar os 
prejuízos causados a todos os trabalhadores com a aprovação da Reforma trabalhista. “A discussão é 
necessária para promover um reequilíbrio do que se discute aqui nesta Casa, na Câmara e na sociedade”, 
disse Carlos Silva durante a audiência pública que debateu o tema nesta sexta-feira, na subcomissão 
temporária da Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa (CDH) do Senado, criada para 
aprofundar o debate sobre o Estatuto.

Para o representante dos Auditores-Fiscais do Trabalho, a reforma acentuou a precarização - empreendida 
pela terceirização, a rotatividade - que joga o trabalhador o tempo todo para o seguro desemprego e 
adoecimento -, o problema da falta de proteção do emprego diante da automação, além de não enfrentar 
as fraudes no mundo do trabalho, como as contratuais e nas contribuições tributárias, especialmente as 
previdenciárias. Segundo ele, a reforma nada fez para impedir que o excesso de jornada continue matando 
trabalhadores, com mais de 700 mil acidentes por ano.

Para ler na íntegra clique aqui.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14645/estatuto%20do%20trabalho%20oportunidade%20para%20o%20congresso%20reparar%20seus%20erros%20com%20o%20trabalhador
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14645/estatuto%20do%20trabalho%20oportunidade%20para%20o%20congresso%20reparar%20seus%20erros%20com%20o%20trabalhador


Notícias

Ações sobre amianto voltam à pauta do Plenário na quarta-feira (23)

Supremo Tribunal Federal – 18/08/2017

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na quarta-feira (23), o julgamento de sete ações que 
tratam de leis que proíbem a produção, comércio e uso de produtos com amianto. Primeiro item da pauta 
do Plenário, as ações questionam a Lei Federal 9.055/1995 e leis de São Paulo (estado e município), Rio 
Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Relatora vota pela inconstitucionalidade de norma que permite produção de amianto

Supremo Tribunal Federal – 17/08/2017

Única a proferir voto na sessão de hoje, a relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4066, 
ministra Rosa Weber, se posicionou pela inconstitucionalidade da norma que considera em desacordo com 
os preceitos constitucionais de proteção à vida, à saúde humana e ao meio ambiente, além de desrespeitar 
as convenções internacionais sobre o tema das quais o Brasil é signatário.

Ministro Aloysio Corrêa da Veiga é nomeado para o CNJ

Tribunal Superior do Trabalho – 18/08/2017

O Diário Oficial da União desta sexta-feira (18) publicou o decreto de nomeação do ministro Aloysio Corrêa 
da Veiga (foto), do Tribunal Superior do Trabalho, para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Ele representará o TST no Conselho no biênio 2017/2019.

Empresa é isenta de responsabilidade por acidente resultante de mal-estar de promotor de vendas

Tribunal Superior do Trabalho – 17/08/2017

“O fato de o acidente ter ocorrido na realização do trabalho não autoriza a responsabilização automática 
do empregador”, ressaltou o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, que não verificou no caso os 
elementos da responsabilidade civil definidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que justificariam o 
dever de indenizar.

Mutirão para pagamentos de dívidas trabalhistas tem início em setembro

Tribunal Superior do Trabalho – 16/08/2017

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352958
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352838
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ministro-aloysio-correa-da-veiga-e-nomeado-para-o-cnj?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empresa-e-isenta-de-responsabilidade-por-acidente-resultante-de-mal-estar-de-promotor-de-vendas?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/mutirao-para-pagamentos-de-dividas-trabalhistas-tem-inicio-em-setembro?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
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“Todo processo precisa de um ponto final.” Com esse slogan, a Justiça do Trabalho espera dar fim a milhares 
de processos trabalhistas durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorre de 18 a 22 
de setembro em todo o país. Durante cinco dias, Varas e Tribunais Regionais do Trabalho intensificam o 
rastreio e bloqueio de bens, realizam leilões e buscam outras ações para garantir o pagamento de dívidas 
trabalhistas nos processos em fase de execução, ou seja, quando já saiu a condenação, mas a empresa não 
cumpriu a decisão judicial.

Programa Jornada fala sobre exames ocupacionais

Tribunal Superior do Trabalho – 15/08/2017

Garantir boas condições de saúde e minimizar o surgimento de doenças. Estes são alguns objetivos 
buscados pelos empregadores ao cumprir o que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e exigir exames ocupacionais dos empregados. Na reportagem especial do Jornada dessa semana, vamos 
saber tudo o que diz a lei sobre esses exames: quando devem ser realizados e quais deles podem ser 
exigidos na hora da contratação ou da demissão.

JT confirma incompetência para determinar ao INSS atualização de cadastro de trabalhador

Tribunal Superior do Trabalho – 15/08/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho admitiu recurso da União e reconheceu a incompetência 
da Justiça do Trabalho para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a atualização do 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de um trabalhador e a averbação do tempo de serviço de 
relação empregatícia reconhecida em juízo.

eSocial é tema de palestras na Expo Proteção

Ministério do Trabalho – 18/08/2017

Uma série de palestras nesta sexta-feira (18), marcou a Exproteção, Feira Internacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho que acontece no Expo Center Norte em São Paulo. Os principais temas foram :“impactos 
do sistema no mundo do trabalho”; “desvendando o eSocial”; “a estrutura necessária para Implementar o 
eSocial”; e “como se preparar o eSocial”.

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-fala-sobre-exames-ocupacionais?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/jt-confirma-incompetencia-para-determinar-ao-inss-atualizacao-de-cadastro-de-trabalhador?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4912-esocial-e-tema-de-palestras-na-expo-protecao
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Pessoas com deficiência estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho

Ministério do Trabalho – 18/08/2017

Os números da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2015, a mais recente, não deixam dúvida de 
que a participação de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho formal vem crescendo. 
De 25.332 trabalhadores em 2013 passou para 32.144 mil em 2015.

Taxa de desocupação cai e confirma otimismo com modernização trabalhista

Ministério do Trabalho – 17/08/2017

A taxa de desocupação no Brasil caiu de 13,7% para 13% no segundo trimestre, segundo Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua. O resultado, divulgado nesta quinta (17) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), confirma a confiança e o clima de otimismo com a modernização trabalhista.

Investimentos da Volkswagen confirmam confiança com modernização trabalhista

Ministério do Trabalho – 15/08/2017

A previsão é de que dentro de três meses a fábrica volte a operar em três turnos. “Esse anúncio confirma 
nossa expectativa. A modernização das leis trabalhistas trouxe segurança jurídica e mais otimismo para 
o setor produtivo, que está voltando a acreditar no país e já começa a investir, ajudando na retomada da 
geração de empregos”, comentou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

São Paulo, Mato Grosso e Goiás lideraram geração de empregos no Brasil em julho

Ministério do Trabalho – 15/08/2017

Comércio (+8.957 postos); Serviços (+6.729); Agropecuária (+3.599); Indústria de Transformação (+2.791) e 
Construção Civil (+459), foram as principais responsáveis pelo resultado

Palestra aborda sofrimento e prazer no trabalho

Ministério do Trabalho – 14/08/2017

Trabalhar é sofrer? A analista em Ciência & Tecnologia e assessora de Comunicação Social da Fundacentro/
MT, Cristiane Oliveira Reimberg, afirma que sim. Porém, apesar do sofrimento ser intrínseco ao trabalho, é 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/4910-pessoas-com-deficiencia-intelectual-estao-cada-vez-mais-presentes-no-mercado-de-trabalho-formal
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4904-taxa-de-desocupacao-cai-e-confirma-otimismo-com-modernizacao-trabalhista
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4898-investimentos-da-volkswagen-confirmam-confianca-com-modernizacao-trabalhista
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4897-sao-paulo-mato-grosso-e-goias-lideraram-geracao-de-empregos-no-brasil-em-julho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4896-palestra-aborda-sofrimento-e-prazer-no-trabalho-3
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importante o profissional conseguir satisfação em suas atividades porque pode evitar doenças. 

Indústria, Comércio e Serviços puxam saldo positivo de empregos em julho

Ministério do Trabalho – 09/08/2017

Foi o quarto mês consecutivo de abertura de vagas;  pela primeira vez nos últimos 33 meses, Construção 
Civil teve desempenho positivo na criação formal de empregos

Ações de estímulo à aprendizagem é tema de reunião

Ministério Público do Trabalho – 15/08/2017

A articulação de ações voltadas ao estímulo à aprendizagem foi tema de reunião do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e representantes do Ministério do 
Trabalho (MTb) e do Congresso Nacional. O encontro ocorreu no dia 8 de agosto, no gabinete da ministra 
do TST Kátia Arruda.

Município é condenado a fiscalizar empresas terceirizadas

Ministério Público do Trabalho – 14/08/2017

O município de Ibitinga foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a exigir e fiscalizar 
a regularidade trabalhista de empresas terceirizadas contratadas por meio de processo licitatório, inclusive 
impondo sanções administrativas àquelas que descumprirem as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
A ação é do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Araraquara.

Estatuto do Trabalho - Reunião do GT define atividades

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 17/08/2017

Composto por Auditores-Fiscais do Trabalho, juristas, representantes de entidades ligadas ao direito do 
trabalho e outros especialistas na matéria convidados pela Subcomissão, o Grupo de Trabalhoresponsável 
pela elaboração do Estatuto do Trabalho organizou nesta quinta-feira, 17 de agosto, a agenda das atividades 
e distribuiu as tarefas entre os seus integrantes.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/4879-industria-comercio-e-servicos-puxam-saldo-positivo-de-empregos-em-julho-o-quarto-mes-consecutivo-de-abertura-de-vagas
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/8146bc8e-1ffb-4484-92c3-fa5300513088/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3isUqEs0BhGJulBrN6YQi03kJ9q48PSWAwgLZzfJfJkZkCBAtuptamVN16qH8xcZXWmKLFvsME_zfYzJgRarLKV-forhPBpgIch_eBcYePyhBGEzVeAe-M9iWdQge2XvxLS6A9H0dtZ21lRGvUBwyqKy4jdCtS4JY5yRuV8FRKswQAxpgJy7pXK0a_g6tbZvjuKzXaNJPO8LunNrNQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/e844fbaa-b3e1-4959-b84d-e853d2f46bde/!ut/p/z1/pY9LDoIwGISvIgdo_hbKa4nGICJRF2rtxrRSsIkUoo0LT285gLhwdpPMl5kBDgy4ES_dCqt7I-7On3l0ITmmxXyLy7zcxTjbk2pZ5MQvjzGcJgM0BP4P7wIjj78ow7D-VeAe-I9qUbXAB2FvSJumB9YNdmZ6q69aPIGphNJGCoFkoAiiaZgimdAaqSQMar-hkayVW8onu8avv9YO3YG9NyusM8_7ACAjGQw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14640/estatuto%20do%20trabalhoreuniao%20do%20gt%20define%20atividades
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Dupla visita: Sinait trata de projeto com relator senador Flexa Ribeiro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 16/08/2017

Dirigentes do Sinait e integrantes do Comando Nacional de Mobilização (CNM) reuniram-se com o senador 
Flexa Ribeiro (PSDB/PA) para debater o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 149/2014. A matéria modifica 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dispõe sobre a observância do critério de “dupla visita” na 
fiscalização do trabalho. A reunião foi, nesta quarta-feira, 16 de agosto, no gabinete do senador, em Brasília 
(DF). A matéria está tramitando na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC).

Portaria CC n.º 799, de 16 de agosto de 2017 – Nomeia LEONICE ALVES DA PAZ, para exercer o cargo de 
Presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho
- Fundacentro. (DOU de 17/08/2017 Seção II Pág. 01);

Portaria MTb nº 989, de 16 de agosto de 2017 - Designa GILBERTO PORCELLO PETRY (Titular) e ALEXANDRE 
HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN (Suplente) como representantes da Bancada dos Empregadores, 
indicados pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – CODEFAT (DOU de 17/08/2017 Seção II Pág. 43);

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14634/dupla%20visita%20sinait%20trata%20de%20projeto%20com%20relator%20senador%20flexa%20ribeiro
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=17/08/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2017&jornal=2&pagina=43&totalArquivos=56

