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Destaque da Semana

Ministro do Trabalho e procurador-geral do MPT discutem ações

Durante encontro realizado nesta terça-feira (19) foi discutida a formalização de um termo de cooperação 
técnica para aprimoramento de operações conjuntas

Ministério do Trabalho - 19/09/2017

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reuniu-se nesta terça-feira (19) com o procurador-geral do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Curado Fleury, na sede do MPT em Brasília. Eles discutiram 
a formalização de um termo de cooperação técnica entre os órgãos, visando facilitar o encaminhamento 
de denúncias de trabalhadores e sindicatos sobre o descumprimento da legislação trabalhista. Além disso, 
o termo contemplaria o aprimoramento de ações que são afins entre eles, como o combate ao trabalho 
escravo, ao trabalho infantil e à informalidade.

Ronaldo Nogueira destacou o empenho do órgão parceiro em ações conjuntas. “O MPT tem atuado de 
uma forma extraordinária no sentido de cooperar com o Ministério do Trabalho, em especial no que diz 
respeito a ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e à informalidade e em ações para 
garantir a saúde e a segurança do trabalhador”, afirmou.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5007-ministro-do-trabalho-e-procurador-geral-do-mpt-discutem-acoes
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5007-ministro-do-trabalho-e-procurador-geral-do-mpt-discutem-acoes


Notícias

Trabalho de engenheiro em manutenção de rodovia na Amazônia é considerado atividade de risco

Tribunal Superior do Trabalho – 22/09/2017

O boletim de ocorrência mencionado no processo registrou que o acidente ocorreu em 2010 quando o 
engenheiro conduzia um veículo da empresa e colidiu com uma motocicleta, no trajeto entre o canteiro 
de obras da rodovia, localizado na vila de Nova Colina, e o hotel onde  estava hospedado, no município de 
Rorainópolis (RO). Diariamente ele tinha de se deslocar cerca de 80 km (40 por trecho) na rodovia em más 
condições de conservação. 

Presidente da República indica desembargador Breno Medeiros para o TST

Tribunal Superior do Trabalho – 22/09/2017

O Diário Oficial da União desta sexta-feira (22) publicou a Mensagem 352 de 21/9/2017, do presidente da 
República, Michel Temer, que encaminha ao Senado Federal o nome do desembargador Breno Medeiros 
(foto) para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira 
decorrente da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen, em agosto deste ano. O desembargador 
agora será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e, posteriormente, 
sua indicação será submetida ao Plenário da Casa.

Viúva de trabalhador contaminado com amianto receberá reparação de R$ 300 mil

Tribunal Superior do Trabalho – 22/09/2017

A Eternit S.A. terá de pagar R$ 300 mil à viúva de um trabalhador que desenvolveu asbestose, doença 
pulmonar causada pela respiração do pó do amianto diagnosticada três meses antes de sua morte, por 
acidente automobilístico. A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo da empresa 
contra a condenação, diante da prova do dano, do nexo causal e do descumprimento de normas de saúde 
e segurança no trabalho. 

Turmas do TST começam a utilizar o PJe em outubro de 2017

Tribunal Superior do Trabalho – 21/09/2017

A partir do dia 24 de outubro, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) implanta a quarta fase do Processo 
Judicial eletrônico (PJe) na instituição. Nessa etapa, as oito Turmas passarão a ter processos em tramitação 
no PJe. Até fevereiro de 2018, o TST estará com o sistema em pleno funcionamento, quando todos os 
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Notícias

órgãos judicantes do TST usarão a ferramenta.

Convênio com TCU dará agilidade à execução trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho – 21/09/2017

O presidente do CSJT e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
explicou que o acordo permite o acesso aos bancos de dados do TCU da mesma forma em que foi feito 
com o Ministério da Justiça, a Marinha e outras entidades. “Com todo esse instrumental, conseguiremos 
fazer com que o trabalhador não somente ganhe a causa, mas também receba o que lhe é de direito em 
pouco tempo”, disse.

Rejeição de terceirizada para contratação direta é considerada conduta antijurídica

Tribunal Superior do Trabalho – 21/09/2017

A Votorantim Cimentos Brasil S.A., no Paraná, foi obrigada a reconhecer o vínculo de emprego de uma 
vendedora interna terceirizada e a pagar R$ 2,5 mil de indenização por dano moral por ter voltado atrás 
depois de dizer que ela seria contratada diretamente. A conduta foi considerada antijurídica, desrespeitando 
os princípios de probidade, lealdade e boa-fé. A empresa tentou afastar a condenação, mas a Terceira 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do seu recurso.

Turma reconhece incêndios em fábrica de móveis como causa de estresse pós-traumático

Tribunal Superior do Trabalho – 19/09/2017

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu como doença ocupacional o transtorno 
por estresse pós-traumático sofrido por uma assistente do departamento de pessoal da ASG Móveis e 
Decorações Ltda., de São Paulo, que passou por dois incêndios na fábrica da empresa. A empregadora foi 
condenada a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais e de 25% da última remuneração recebida 
a título de danos materiais, a ser paga mensalmente, e a incluí-la em seu plano de saúde até que ela 
recupere sua capacidade de trabalho

Ministério do Trabalho alerta para uso correto de equipamentos de segurança

Ministério do Trabalho – 22/09/2017

O correto uso de equipamentos de segurança, a utilização e armazenamento dos equipamentos e produtos 
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Notícias

e o treinamento dos trabalhadores são os alertas que o Ministério do Trabalho faz neste 23 de setembro, 
Dia do Soldador. O órgão tem promovido diversas inspeções para garantir a saúde e a segurança do 
profissional que atua nesta área.

Inspeção do Trabalho promove curso de fiscalização do Programa de Alimentação do Trabalhador

Ministério do Trabalho – 22/09/2017

A Escola Nacional de Inspeção do Trabalho realizou nos dias 18 a 22 de setembro um treinamento 
específico aos auditores fiscais do Trabalho para fiscalização do Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT). Participaram da capacitação 36 auditores de todas as regiões do país, com a finalidade de ampliar o 
número de inspeções em empresas inscritas no Programa, coibindo práticas irregulares e sonegação fiscal. 

Construção Civil é destaque na criação de empregos na Bahia

Ministério do Trabalho – 21/09/2017

Bahia fechou o mês de agosto com saldo positivo de 2.490 novos postos de trabalho, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Ministério 
do Trabalho. O setor que mais contratou no estado foi a Construção Civil, com 2.396 novas vagas criadas. 

Rio Grande do Norte tem 3.241 novas vagas abertas em agosto

Ministério do Trabalho – 21/09/2017

O desempenho do Rio Grande do Norte em agosto foi puxado pela abertura de vagas na Agropecuária, 
que registrou 2.495 novos postos, com crescimento de 15,99%. Também se destacaram os setores de 
Serviços, que abriu 596 novos postos de trabalho (+0,32%), e Construção Civil (0,72%).

Mato Grosso tem saldo positivo de 1.882 novos postos em agosto

Ministério do Trabalho – 21/09/2017

Os maiores destaques na geração de empregos no Mato Grosso foram os setores de Serviços, que abriu 
784 novas vagas (+0,38%) e Indústria de Transformação, com 760 novos postos (+0,77%). Também tiveram 
saldos positivos Construção Civil (391 postos), Agropecuária (266 vagas) e Serviços Industriais de Utilidade 
Pública (21 postos). 
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Notícias

Construção civil puxa saldo de empregos no Acre em agosto

Ministério do Trabalho – 21/09/2017

A Construção Civil foi a principal responsável pelo Acre ter fechado agosto com saldo positivo de empregos. 
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em todo o estado foram 
criadas 141 novas vagas de trabalho formal no mês. Na construção, foram 98.  

Comissão faz mudanças nas normas regulamentadoras 12 e 22

Ministério do Trabalho – 20/09/2017

A Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), reunida no Ministério do Trabalho nesta quarta-feira 
(20), aprovou mudanças nas normas regulamentadoras nºs 12 e 22, respectivamente no que se refere 
ao transporte de cargas e à atualização de termos na nomenclatura utilizada em itens do Plano de 
Atendimento a Emergências.

MPT busca inserção de pessoas com deficiência no trabalho

Ministério Público do Trabalho - 20/09/2017

O Ministério Púbico do Trabalho (MPT) lança, nesta quinta-feira (21), campanha de conscientização para 
incentivar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A campanha foi criada por 
ocasião do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência – 21 de setembro, conhecido também como 
“Dia D” – e é composta por imagens e vídeos para difusão em redes sociais pelas unidades do MPT de todo 
o país.

Sindicato da construção é obrigado a contratar aprendizes

Ministério Público do Trabalho - 18/09/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) concedeu um prazo de 15 dias para o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Alagoas (Sinduscon) apresentar uma proposta que compute o número de 
serventes de pedreiro para a contratação de jovens aprendizes.
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Notícias

OIT faz primeira manifestação sobre denúncia do Sinait acerca do desmantelamento da Inspeção do 
Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 21/09/2017

Provocada por denúncia apresentada pelo Sinait em julho de 2017, a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT fez a primeira manifestação acerca do alerta emitido pelo Sindicato quanto às ameaças 
à fiscalização do trabalho, representadas pelo violento contingenciamento orçamentário levado a cabo 
pelo governo federal. A denúncia do Sindicato foi enviada à sede da OIT em Genebra, na Suíça, e também 
comunicada ao diretor do organismo para o Brasil, Peter Poschen, pelo presidente do Sinait, Carlos Silva, e 
pelo diretor Marco Aurélio Gonsalves, no dia 26 de julho

Decisão do TST mantém empresa na Lista Suja por dois anos, mesmo depois de regularização

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 21/09/2017

Uma decisão em última instância da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST determinou, por 
unanimidade, a manutenção do nome de uma empresa na Lista Suja do Trabalho Escravo pelo prazo de 
dois anos, mesmo após a regularização.

Não foram publicados atos normativos de interesse do setor.
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