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Destaque da Semana

Iniciativa de trabalho decente do MPT é apresentada em congresso mundial em Singapura

Ministério Público do Trabalho - 05/09/2017

Os Observatórios Digitais de Saúde e Segurança do Trabalho e de Trabalho Escravo serão apresentados à 
comunidade internacional

Brasília -  O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, está em Singapura para apresentar a iniciativa 
do SMART LAB de Trabalho Decente: os observatórios digitais de Saúde e Segurança do Trabalho e de 
Trabalho Escravo. A iniciativa será apresentada durante o XXI Congresso Mundial em Segurança e Saúde 
no Trabalho, que ocorre naquele país até quarta-feira (6). O convite para o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) apresentar partiu da Organização Internacional do Trabalho.

Os dois observatórios concentram e cruzam dados sobre o trabalho escravo, acidentes e adoecimento de 
trabalhadores e permitem o mapeamento dessas ocorrências por setor, área geográfica, faixa etária e outras 
variáveis. As ferramentas representam um grande avanço em termos de gerenciamento transparente, 
eficiente e efetivo de políticas públicas, programas e projetos para a prevenção tanto de acidentes de 
trabalho, quanto da ocorrência do crime de trabalho escravo contemporâneo.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/6c92b5c7-bf3a-4c3f-b3f9-f1bbdc8bcbef/!ut/p/z1/rVLLTsMwEPyV9pBjYqd5lltaoSgNoUUVtPEF2a6dGBrHTU0LfD0ucEGiDyT2tquZ0c7sAgSWAEm8ExXWopV4bfoShY9uCv1sNIV5ms8imNy5xXWWuoMxjMDiE3B752fpaA7zOJwYQBgnWT6cwWzqAnSa_wAQQFRqpWtQNkpbcIvXuLdiPdGojskttqAZ92SrBRV4a8GQDgckoJFNuIdtn3rcJh4f2twlZEVjQgnjB1FFxQqUF6EX51weTMAjlUDDR6d85n7wDTihMQGoWrfkK_NEEi-uAOoYZx3rnJfOjGut1ZUFLbjf7x2TiVO1O4d0FvyNUbdbDZY_kaA0PqNjx_KjAMz_GNzk3HnNZoOuGBdmM4V1bQvJW7C8SNtQxdNmgxLzH63U7NX4-b8HUc19E3tv9jMvdEACtXu_YYuk3_8AB0vRtw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/6c92b5c7-bf3a-4c3f-b3f9-f1bbdc8bcbef/!ut/p/z1/rVLLTsMwEPyV9pBjYqd5lltaoSgNoUUVtPEF2a6dGBrHTU0LfD0ucEGiDyT2tquZ0c7sAgSWAEm8ExXWopV4bfoShY9uCv1sNIV5ms8imNy5xXWWuoMxjMDiE3B752fpaA7zOJwYQBgnWT6cwWzqAnSa_wAQQFRqpWtQNkpbcIvXuLdiPdGojskttqAZ92SrBRV4a8GQDgckoJFNuIdtn3rcJh4f2twlZEVjQgnjB1FFxQqUF6EX51weTMAjlUDDR6d85n7wDTihMQGoWrfkK_NEEi-uAOoYZx3rnJfOjGut1ZUFLbjf7x2TiVO1O4d0FvyNUbdbDZY_kaA0PqNjx_KjAMz_GNzk3HnNZoOuGBdmM4V1bQvJW7C8SNtQxdNmgxLzH63U7NX4-b8HUc19E3tv9jMvdEACtXu_YYuk3_8AB0vRtw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

TST extingue processos ajuizados por advogados sem conhecimento dos trabalhadores

Tribunal Superior do Trabalho - 06/09/2017

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho extinguiu 
sem resolução de mérito três ações rescisórias em que dois advogados figuravam como acusados 
de homologar acordos em nome de trabalhadores sem que esses tivessem conhecimento das ações 
ajuizadas. No julgamento do caso, vários ministros lamentaram a falta de instrumentos legais, no processo 
do trabalho, para punir condutas desse tipo por parte dos advogados.

Empresa que ignorou exames periódicos indenizará filha de empregado vítima de doença grave

Tribunal Superior do Trabalho – 06/09/2017

O empregado trabalhava na função de moço de convés, que envolve manobras de atracação e recolhimento 
de amarras e cabos, exigindo grande esforço físico, e permanecia embarcado por longos períodos nos 
navios da empresa. No exame periódico anual de 2008, um ultrassom detectou anomalias, mas a empresa 
ignorou o fato e expediu atestado de saúde ocupacional, pois embarcaria em seguida. Antes, porém, fez 
uma tomografia que revelou câncer no pâncreas com metástase para os rins em estágio avançado.

Companhia aérea é condenada por usar detector de mentiras em processo seletivo

Tribunal Superior do Trabalho – 05/09/2017

A American Airlines Inc. e a Swissport Brasil Ltda. foram condenadas a indenizar um agente de proteção da 
aviação civil que foi submetido ao poligrafo (conhecido como detector de mentiras) durante sua seleção 
para a função.

Grandes devedores serão pautados para a Semana Nacional da Execução Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho – 05/09/2017

Os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, sob a coordenação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), estão empenhados na 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada entre 18 e 22 
de setembro. O objetivo é chamar a atenção para a necessidade do cumprimento das decisões trabalhistas, 
no intuito de evitar que o ganhador da causa fique sem receber o que é devido.

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-extingue-processos-ajuizados-por-advogados-sem-conhecimento-dos-trabalhadores?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-que-ignorou-exames-periodicos-indenizara-filha-de-empregado-vitima-de-doenca-grave?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/companhia-aerea-e-condenada-por-usar-detector-de-mentiras-em-processo-seletivo?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/grandes-devedores-serao-pautados-para-a-semana-nacional-da-execucao-trabalhista?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


Notícias

Programa Jornada fala sobre discriminação a homossexuais e transexuais no ambiente de trabalho

Tribunal Superior do Trabalho – 05/09/2017

A Constituição Federal é clara: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que 
diz o princípio da isonomia. Mas a norma nem sempre se reflete na realidade. Gays, lésbicas e transexuais 
ainda são vítimas de preconceito e muitas vezes acabam perdendo a chance de mostrar as próprias 
habilidades na profissão que escolheram seguir. Na reportagem especial do Jornada desta semana, vamos 
mostrar histórias de pessoas que foram discriminadas pela orientação sexual e também os relatos de quem 
deu a volta por cima.

Relatório Justiça em Números destaca resultados da Justiça do Trabalho em conciliações

Tribunal Superior do Trabalho – 04/09/2017

O relatório Justiça em Números 2017, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta segunda-
feira (4), mostra que a Justiça do Trabalho foi o ramo do Judiciário que mais resolveu processos por meio 
de conciliação. Também foi o que obteve maior percentual de processos novos ingressados por meio 
eletrônico: foram mais de 99% no primeiro grau, 92,1% nos Tribunais Regionais do Trabalho e 100% no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), enquanto a média geral é de 70,1%.

Primeira Turma aumenta indenização e alerta para gravidade do assédio sexual

Tribunal Superior do Trabalho – 04/09/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou de R$ 2.040 para R$ 20 mil o valor da 
condenação de uma empresa do Rio de Janeiro pelo assédio sexual praticado por um encarregado contra 
uma empregada durante quase dois anos. 

Ministro fala sobre modernização em eventos no RS

Ministério do Trabalho – 06/09/2017

“A modernização tem compromisso com três eixos fundamentais: consolidação de direitos, segurança 
jurídica e geração de empregos. Ela é um instrumento essencial para que o Brasil entre em sintonia com 
o seu tempo. A modernização trabalhista não atualiza apenas CLT; atualiza o Brasil” disse o Ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira.

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-fala-sobre-discriminacao-a-homossexuais-e-transexuais-no-ambiente-de-trabalho?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/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/relatorio-justica-em-numeros-destaca-resultados-da-justica-do-trabalho-em-conciliacoes?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.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/primeira-turma-aumenta-indenizacao-e-alerta-para-gravidade-do-assedio-sexual?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/4975-ministro-fala-sobre-modernizacao-em-eventos-no-rs


Notícias

CPN aprova texto sobre instalações elétricas

Fundacentro - 05/09/2017

O Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 
– CPN concluiu o texto sobre instalações elétricas para a atualização do item 18.21 da NR 18, durante a sua 
última reunião, realizada nos dias 30 e 31 de agosto na sede do Serviço Social da Construção – Seconci-SP. 
A principal mudança é a exigência de projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. 
Também se coloca a necessidade de capacitação e qualificação dos trabalhadores sobre os riscos mais 
comuns relacionados às instalações elétricas. O material será enviado para aprovação na CTPP.

Construtora é notificada por calote em terceirizados

Ministério Público do Trabalho – 06/09/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Alagoas notificou a empresa Ônix Construções e a Secretaria 
de Transporte e Desenvolvimento Urbano do estado (Setrand) a explicarem a falta de pagamento de 
salários e verbas rescisórias a mais de 50 trabalhadores terceirizados. Os empregados prestaram serviços à 
Ônix nas obras de mobilidade urbana de Alagoas - que incluem a construção de escadarias nas grotas de 
Maceió -, mas foram vítimas de um calote.

Companhia de água obrigada a cumprir de cota de aprendizagem

Ministério Público do Trabalho – 05/09/2017

A Cedae terá que contratar aprendizes matriculados em cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
ou, supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, em número equivalente a, no 
mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos empregados com funções que demandem formação profissional.

Mercedes Benz é processada em R$ 140 mi por demissões discriminatórias

Ministério Público do Trabalho – 05/09/2017

MPT entrou com ação após investigar demissão em massa de 1.400 trabalhadores, principalmente de 
quem tinha doenças ocupacionais.

Sinait vai à Justiça por melhorias nas condições de deslocamento para as ações fiscais

http://fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2017/9/cpn-aprova-texto-sobre-instalacoes-eletricas
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/c750b305-e2dd-4eb6-9897-851771f12ac0/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3mulFJZoDCISdaFiN6b82kQKUeLC01sOIC6c3STzZWZAQgbSqJdu1KA7o-7WX6R3pRG68WKHSZTsBYYHmq7iiLLkJOA8GXA5yH94Gxh5_KIQYfOrwD5gj3SZNiB7NdyINnUHWdsPM9MNutDqCVkhOOZz5KRiZUncKvdI4AeC-JwKQWvKVIF2qZzsGr_-Wtu3x-y9XaMOHecDRsq7kw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/7790182e-5643-4fde-8888-4ee144038599/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3isUCks0BhGJulBrN6bRgk3kJ9q48PSWAwgLZzfJfJkZkCBAtuptamVN16qH82cZXWiGLJ9vsciKHcd0T8tlnlG_OHI4jQZYCPIf3gUGHn8oRVhPFbgH_rNclDXIXtk7MW3VgWh6O2s7a65GvUBwniCNfU3CiAWEVTdNYifCtKaMYRCHSeKWytGu4evU2r45iM9mhSb1vC84z51m/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/7790182e-5643-4fde-8888-4ee144038599/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3isUCks0BhGJulBrN6bRgk3kJ9q48PSWAwgLZzfJfJkZkCBAtuptamVN16qH82cZXWiGLJ9vsciKHcd0T8tlnlG_OHI4jQZYCPIf3gUGHn8oRVhPFbgH_rNclDXIXtk7MW3VgWh6O2s7a65GvUBwniCNfU3CiAWEVTdNYifCtKaMYRCHSeKWytGu4evU2r45iM9mhSb1vC84z51m/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/41fa215c-981c-483d-9691-01e81f234805/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofj8UKEs0BhGJulBrN6ZBwSZSiDYuPL3lAMLC2U0yLzMDEgRIo966UVZ3Rj2cP8voghll-XxLi6zYxTTdY7nMM_SLYwyn0QALQf7Du8DA0x9KKaynCtwD_1kuygZkr-ydaFN3INrezkxndaXVCwTDWvkYViThWBHGgytJogQJxRvH2g8Yp6FbKke7hq9Ta_v2ID6bFdWp530Br1y-Ew!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view?id=14731/sinait%20vai%20a%20justica%20por%20melhorias%20nas%20condicoes%20de%20deslocamento%20para%20as%20acoes%20fiscais
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4896-palestra-aborda-sofrimento-e-prazer-no-trabalho-3


Notícias

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 06/08/2017

O Sinait ingressou com Ação Civil Pública na Justiça Federal para anular a Nota Informativanº 14/2016/
CGFIT/DEFIT/SIT, que determina o cumprimento de Ordens de Serviço por meio de transporte público, o 
que, além de constituir-se como prerrogativa e não obrigação, é inviável em razão das peculiaridades do 
cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho.

Sakamoto denuncia em blog desmantelamento da Fiscalização do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 04/08/2017

Segundo o texto, a retomada do crescimento no emprego está ocorrendo com postos de trabalho 
“precarizados”. Nestas circunstâncias, a Inspeção do Trabalho, essencial para regularizar a situação e impedir 
que a parte vulnerável seja engolida pela crise, sofreu contingenciamento e cortes drásticos financeiros.

Trabalho feito sob exposição a fonte natural de calor é especial, define TNU

Consultor Jurídico – 05/09/2017

O trabalho exposto a fonte natural de calor tem natureza especial, conforme definiu a Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). Na última sessão de julgamento, no dia 30 de agosto, 
o órgão entendeu que depois do Decreto 2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das condições 
especiais do trabalho exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e 
permanente.

Atos Normativos
Portaria MTb n.º 1.043, de 4 de setembro de 2017 (DOU de 05/09/2017 Seção I Pág. 47) - Altera a Portaria nº 
326, de 11 de março de 2013, que dispõe sobre os pedidos de registro das entidades sindicais de primeiro 
grau no Ministério do Trabalho.

Responsável Técnico

Dr. Clovis Veloso de Queiroz Neto

OAB-DF 14.823

(61) 98135-1818

clovis@queirozneto.adv.br

queirozneto.adv.br

(61) 3526-7707

SHVP Rua 8 Chácara 202 Casa 34

CEP: 72006-845 - Brasília-DF

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14715/sakamoto%20denuncia%20em%20blog%20desmantelamento%20da%20fiscalizacao%20do%20trabalho
http://www.conjur.com.br/2017-set-05/trabalho-exposto-fonte-natural-calor-especial-decide-tnu
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