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Destaque da Semana

SAÚDE E SEGURANÇA: FAP com vigência em 2018 estará disponível para consulta neste sábado (30)

Data-limite para contestações é 30 de novembro

Previdência Social - 28/09/2017

Da Redação (Brasília) – Levantamento feito pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda mostra 
que 91% dos estabelecimentos empresariais brasileiros estão na faixa bônus do Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) – multiplicador calculado anualmente que incide sobre a alíquota do Seguro Acidente de 
Trabalho (SAT). Ou seja, tiveram o índice FAP 2017, com vigência em 2018, menor que um (<1).

Isso significa que essas empresas investiram mais na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O 
Fator Acidentário de Prevenção serve para bonificar as empresas que registram acidentalidade menor. 
Pela metodologia do FAP, pagam mais os estabelecimentos que registrarem maiores índices de frequência, 
gravidade e custo de acidentes ou doenças ocupacionais. Quando não for registrado nenhum caso de 
acidente de trabalho, por exemplo, o estabelecimento pagará a metade da alíquota do Seguro Acidente 
de Trabalho (SAT).

Para a vigência 2018, o FAP foi calculado para o universo de 3.446.995 estabelecimentos (CNPJ completo).

Para ler na íntegra clique aqui.

http://www.previdencia.gov.br/2017/09/saude-e-seguranca-fap-com-vigencia-em-2018-estara-disponivel-para-consulta-neste-sabado-30/
http://www.previdencia.gov.br/2017/09/saude-e-seguranca-fap-com-vigencia-em-2018-estara-disponivel-para-consulta-neste-sabado-30/


Notícias

Justiça do Trabalho bate recorde e arrecada R$ 814 milhões durante a Semana da Execução

Tribunal Superior do Trabalho – 28/09/2017

Em uma semana, a Justiça do Trabalho arrecadou exatos R$ 814.203.291,54 durante a 7ª Semana Nacional 
da Execução Trabalhista, valor que foi diretamente para os trabalhadores. Eram empregados que já tinham 
ganhado o processo na Justiça do Trabalho, mas cujo devedor não tinha cumprido a decisão judicial. O 
mutirão conseguiu executar as sentenças por meio de leilões e bloqueios de bens dos devedores ou por 
meio de acordos com as empresas.

TST mantém reintegração imediata de portador de doença mental dispensado por abandono de emprego

Tribunal Superior do Trabalho – 27/09/2017

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho não admitiu 
recurso interposto pelo Banestes Seguros S.A. (Banseg) contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região (ES) que manteve ordem de reintegrar ao emprego de um ex-empregado portador de 
doença mental. Ele foi dispensado por justa causa por abandono de emprego, e, em tutela antecipada, o 
juízo de primeiro grau determinou sua reintegração.

Exame positivo de gravidez no fim do aviso-prévio garante estabilidade a operadora de caixa

Tribunal Superior do Trabalho – 27/09/2017

Dispensada do emprego em 24/5/2010, com aviso-prévio indenizado, ela realizou exame dois dias depois, 
em 26/5/2010, que apresentou resultado negativo para gestação. Mas no dia 23/6/2010, a gravidez foi 
constatada por ultrassonografia.

Confira novas alterações nas Súmulas e OJs em função do novo CPC

Tribunal Superior do Trabalho – 26/09/2017

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou, em sua última sessão ordinária, no dia 18/9, modificações 
em súmulas e orientações jurisprudenciais (OJs) em função das alterações introduzidas pelo novo Código 
de Processo Civil (Lei 13.105/2015). A nova redação dos verbetes foi publicada no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho (DEJT) divulgado em 21, 22 e 25/9.

http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/justica-do-trabalho-bate-recorde-e-arrecada-r-814-milhoes-durante-a-semana-da-execucao?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-mantem-reintegracao-imediata-de-portador-de-doenca-mental-dispensado-por-abandono-de-emprego?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/exame-positivo-de-gravidez-no-fim-do-aviso-previo-garante-estabilidade-a-operadora-de-caixa?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/confira-novas-alteracoes-nas-sumulas-e-ojs-em-funcao-do-novo-cpc?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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

Mecânico que só registrava exceções ao ponto receberá horas extras

Tribunal Superior do Trabalho – 25/09/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Souza Cruz S. A. contra decisão 
que a condenou a pagar como horas extras o tempo excedente a oito horas diárias a um mecânico de 
manutenção. A decisão segue a jurisprudência do TST no sentido do não reconhecimento da validade de 
norma coletiva que prevê o sistema de controle de ponto “por exceção”, que dispensa registro do horário 
de entrada e saída de empregados.

Uso de imagem de empregado em informativo interno não gera pagamento de indenização por dano 
moral

Tribunal Superior do Trabalho – 25/09/2017

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Transportadora Arco Ltda. da condenação 
ao pagamento de indenização por dano moral a um motorista que teve a imagem divulgada no manual 
do motorista da empresa, de circulação interna. A Turma entendeu que a exposição dentro do ambiente 
empresarial não enseja o pagamento da indenização pretendida.

Ronaldo Nogueira: projeto de modernização obedeceu a todos os trâmites

Ministério do Trabalho - 29/09/2017

Não há hipótese de o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar a nova legislação trabalhista 
inconstitucional. A garantia foi dada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, na tarde desta sexta-feira 
(29), durante palestra no 19º Congresso Nacional e Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis, 
em Gramado (RS). Segundo ele, o projeto de lei que altera as regras da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e moderniza a legislação trabalhista brasileira, sancionado pela Presidência da República em julho, 
obedeceu a todos os trâmites necessários para a entrada em vigor da nova legislação.

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA - NOTA OFICIAL

Ministério do Trabalho – 29/09/2017

Em relação à revogação da Portaria que instituía Comissão de Juristas para apresentar proposta de uma 
nova CLT, o Ministério do Trabalho elenca em NOTA OFICIAL, publicada em seu site, uma série de razões 
que levaram o órgão a tomar essa decisão.

http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/mecanico-que-so-registrava-excecoes-ao-ponto-recebera-horas-extras?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/uso-de-imagem-de-empregado-em-informativo-interno-nao-gera-pagamento-de-indenizacao-por-dano-moral?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/es/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/uso-de-imagem-de-empregado-em-informativo-interno-nao-gera-pagamento-de-indenizacao-por-dano-moral?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fes%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%3D3%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.trabalho.gov.br/noticias/5076-ronaldo-nogueira-projeto-de-modernizacao-obedeceu-a-todos-os-tramites
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5075-nota-oficial-2


Notícias

Pessoas com deficiência física ocupam a maioria das vagas destinadas a PcDs

Ministério do Trabalho – 29/09/2017

Pessoas com Deficiência (PcDs) física têm mais oportunidade de trabalho no mercado formal do que 
pessoas com outro tipo de deficiência, como a auditiva e a intelectual. A Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) 2015 aponta que 356.342 pessoas com alguma deficiência trabalha no país. Desses, 56,34% 
ou 200.794 são deficientes físicos.

Seminário discute segurança e saúde na Construção Civil

Ministério do Trabalho – 25/09/2017

A segurança e saúde na Construção Civil será tema do seminário Trabalho Seguro e Saudável na Indústria 
da Construção, que ocorre no auditório da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Saúde no 
Trabalho (Fundacentro), em São Paulo, nesta quarta-feira (27). 

Ação nacional promove inclusão de pessoas com deficiência no trabalho

Ministério Público do Trabalho – 29/09/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participa, nesta sexta-feira (29), de ações do Dia D de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS, promovidas pelo Ministério do Trabalho (MTb), por 
meio das suas Superintendências Regionais do Trabalho. As atividades, que contam com a participação e 
o apoio do MPT, estão sendo realizadas em 16 estados e visam proporcionar espaços para o encontro entre 
pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e as empresas que devem cumprir as cotas de inclusão 
previstas em lei.

Comitê muda cultura nos canteiros de obras da Serra gaúcha

Ministério Público do Trabalho – 29/09/2017

Porto Alegre - O Comitê Permanente Microrregional Sobre Condições e Meio Ambiente na Indústria da 
Construção Civil na Região Nordeste do Rio Grande do Sul (CPMR-Nordeste-RS) reuniu, na tarde desta 
quinta-feira (28), 120 pessoas em Seminário para comemorar seus 10 anos de instalação. O encontro 
foi realizado no auditório do Serviço Social da Indústria (SESI), em Caxias do Sul, e teve como público-
alvo representantes sindicalistas patronais e dos trabalhadores, de engenheiros e técnicos em saúde e 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5073-pessoas-com-deficiencia-fisica-ocupam-a-maioria-das-vagas-destinadas-a-pcds
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5053-seminario-discute-seguranca-e-saude-na-construcao-civil
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/786a926f-f606-47f4-a35e-3a01accc8c16/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdo3is_BZdoDCISdaHWbsxLI9hEfqKNC09vOYCwcHaTzJeZAQUSVEtvU5M1XUsP5y9KXHmGYb7YYZEV-xjTAy9Xecb94hTDeTQQRqD-4V1g4PGHUoTNVIF74D_LZVmD6snemWmrDmTT21nbWaMNvUDGiaC5LypWCRQsjKuQURDdWEDISWudaC7cUjXaNXydWts3R_nZrtGknvcFaAaC9A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/3482702f-5d71-44df-80dc-24dc04368bc0/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdo_m8plC0ag4hEXai1G1NpwCZSiDYuPL1wAHHh7CaZl5kBBRKU0y_baG87p--DP6v4QjPk-XyLRVbsBKZ7Wi7zjLLiKOA0GeARqH_4ITDy-EUpwvpXwfCAPcpF2YDqtb8R6-oOZNv7meu8rax-ggx5wgSymkRGUMK5qUmCpiKMmwp5GCfXCoelarJr_Pprbd8e5HuzQpsGwQekfwbu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/3482702f-5d71-44df-80dc-24dc04368bc0/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdo_m8plC0ag4hEXai1G1NpwCZSiDYuPL1wAHHh7CaZl5kBBRKU0y_baG87p--DP6v4QjPk-XyLRVbsBKZ7Wi7zjLLiKOA0GeARqH_4ITDy-EUpwvpXwfCAPcpF2YDqtb8R6-oOZNv7meu8rax-ggx5wgSymkRGUMK5qUmCpiKMmwp5GCfXCoelarJr_Pprbd8e5HuzQpsGwQekfwbu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

segurança do trabalho (SST), do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e organizações 
afins.

Conaete comemora 15 anos com seminário

Ministério Público do Trabalho – 26/09/2017

Brasília -  As experiências e ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) no combate ao trabalho escravo 
foram discutidas nesta segunda-feira (25) em um seminário sobre o tema em Brasília. O evento marcou 
a comemoração dos 15 anos de criação da Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 
(Conaete) do MPT.

CDHET: Sinait debate Comissão de Juristas do MTb e denuncia intimidação da FIERN

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 29/09/2017

o Sinait em audiência pública realizada nesta sexta-feira, 29 de setembro, pela Subcomissão Temporária 
do Estatuto do Trabalho – CDHET, instituída no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa - CDH do Senado. O tema da audiência seria a Comissão de Juristas criada pelo Ministério 
do Trabalho – MTb na quinta-feira, 28, para consolidar as leis trabalhistas. No início da reunião, o senador 
Paulo Paim (PT/RS), informou que a portaria que criava o grupo havia sido revogada.

Rodada de discussões na Conatrae aborda Lista Suja

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 27/09/2017

O SINAIT participou nesta quarta-feira, 27 de setembro, de reunião extraordinária da Comissão Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo – Conatrae, na Secretaria de Direitos Humanos em Brasília. Na 
ocasião, realizou-se mais uma rodada de discussões sobre a Lista Suja, o cadastro de empregadores que 
submeteram trabalhadores a condições análogas às de escravos.

AL - Auditores-Fiscais do Trabalho atuam de forma preventiva em canteiros de obras

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 27/09/2017

Representantes do Comitê Permanente Regional - CPR da Construção Civil, formado por Auditores-Fiscais 
do Trabalho e pelos Sindicatos da Indústria - Sinduscon e dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, 
visitaram o canteiro de obras do Edifício Varandas do Alto, no Farol, em Maceió (AL), para levar informações 
sobre segurança no trabalho aos empregados. O objetivo das palestras, que têm sido realizadas em vários l

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/724ebfc8-2720-42f1-b3e8-afb6382a0392/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdoflsqxSUag4hEXai1G1MIxSZSiDYuPL3lAMLC2U0yLzMDEgRIq96mUc50Vj28v8roRlLMsuUe52l-4Dg5kmKdpYTmZw6X0QCbg_yH94GBxz-UYNhOFfgH9FmsigZkr9wdGas7EG3vZrZzpjLqBYJTVpe6ihHlFCNGNUFlWMdI6TIKY6pwuKB-qRztGr5Ore3bk_jsNtgkQfAF1ilRrQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14842/cdhet%20sinait%20debate%20comissao%20de%20juristas%20do%20mtb%20e%20denuncia%20intimidacao%20da%20fiern
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14836/rodada%20de%20discussoes%20na%20conatrae%20aborda%20lista%20suja
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14832/alauditores-fiscais%20do%20trabalho%20atuam%20de%20forma%20preventiva%20em%20canteiros%20de%20obras


Atos Normativos

Notícias

locais, é melhorar as condições de saúde e segurança no trabalho dos canteiros de obras.

Relatório da OIT revela que ainda há no mundo 152 milhões de crianças trabalhando

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 25/09/2017

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre trabalho forçado no mundo 
aponta que cerca de 152 milhões de crianças foram vítimas de trabalho infantil em 2016. No Brasil, a 
situação se reflete proporcionalmente, e dados divulgados em 2016 mostram que 3,3 milhões de jovens e 
crianças estavam trabalhando.

Ato Declaratório SIT/MTb nº 15, de 20 de setembro de 2017 (DOU de 27/09/2017 Seção I Pág. 88) - Aprova 
novos precedentes administrativos de nº 104 a nº 115, dá nova redação aos precedentes administrativos 
nº 1, 18, 55, 58, 72, 74 e 101 e cancela os precedentes administrativos nº 4, 24 e 54.

Resolução CONTRAN nº 691, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 28/09/2017 Seção I Pág. 94) - Dispõe sobre 
o exame toxicológico de larga janela de detecção, em amostra queratínica, para a habilitação, renovação 
ou mudança para as categorias C, D e E, decorrente da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015.

Portaria MTb n.º 1.081, de 27 de setembro de 2017(DOU de 28/09/2017 Seção II Pág. 45) - Institui no 
âmbito do Ministério do Trabalho, Grupo de Trabalho com a finalidade de apresentar proposta de revisão 
da Portaria n. 3.397, de 17 de outubro de 1978, que trata da rotina para restituição da contribuição sindical 
recolhida indevidamente ou a maior.

Portaria MTb S/N (DOU de 28/09/2017 Seção II Pág. 45) - Institui a Comissão de Juristas no âmbito do 
Ministério do Trabalho, com a finalidade de elaboração de proposta de texto legal que consolide toda a 
legislação material e processual trabalhista em vigor, incluindo a esparsa, dando-lhe unidade e coerência 
lógica e sistemática.

Portaria MJ nº 420, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 28/09/2017 Seção I Pág. 50) - Divulga os róis 
dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE 2.0, calculados em 2017; fixa a data e a forma de disponibilização do resultado do 
processamento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP em 2017, com vigência para o ano de 2018; e 
dispõe sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas 
em face dos índices FAP a elas atribuídos.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14824/relatorio%20da%20oit%20revela%20que%20ainda%20ha%20no%20mundo%20152%20milhoes%20de%20criancas%20trabalhando
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2017&jornal=1&pagina=88&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2017&jornal=1&pagina=94&totalArquivos=164
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2017&jornal=2&pagina=45&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2017&jornal=2&pagina=45&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2017&jornal=1&pagina=50&totalArquivos=164
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Atos Normativos

PORTARIA MTb Nº 1.087, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017(DOU de 29/09/2017 Seção II Pág. 66) - Revogar a 
Portaria s/nº, publicada no Diário Oficial da União n.° 187, de 28 de setembro de 2017, Seção 2, página 45, 
que instituiu Comissão de Juristas no âmbito deste Ministério.

PORTARIA MTb Nº 1.084, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 (DOU de 29/09/2017 Seção I Pág. 94) - Altera a 
Norma Regulamentadora nº 13 - Caldeiras, Vasos Pressão e Tubulações.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2017&jornal=2&pagina=66&totalArquivos=84
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2017&jornal=1&pagina=94&totalArquivos=216

