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Destaque da Semana

A importância da segurança no trabalho na Construção Civil é destacada em evento

Ministério do Trabalho - 23/02/2018

“A Construção Civil é um campo fértil de trabalho. Estamos de portas abertas para dialogar com o setor”, 
afirmou o ministro do Trabalho substituto, Helton Yomura, durante o encerramento do VII Encontro de 
Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, nesta sexta-feira (23), em Brasília.

Yomura reforçou que a pasta vem atuando de forma intensa na fiscalização, para diminuir o número 
de acidentes de trabalho. “Precisamos estar em sinergia. O Brasil passa por um momento oportuno de 
desburocratização. Vamos vencer esses escaninhos para ter resultados cada vez melhores e excelentes 
condições de trabalho para zelar pela vida dos trabalhadores, além de contribuir para a diminuição das 
despesas previdenciárias”, ressaltou Yomura.

O chefe interino da pasta também lembrou as novidades do Ministério, a exemplo da modernização 
trabalhista, que visa à geração de postos de trabalho no setor produtivo. “Os números da economia 
confirmam as projeções otimistas”, completou o Yomura.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://trabalho.gov.br/noticias/5512-a-importancia-da-seguranca-no-trabalho-na-construcao-civil-e-destacada-em-evento
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360108
http://trabalho.gov.br/noticias/5512-a-importancia-da-seguranca-no-trabalho-na-construcao-civil-e-destacada-em-evento
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CCJ do Senado aprova indicação do desembargador Alexandre Luiz Ramos para o TST

Tribunal Superior do Trabalho - 21/02/2018

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, por 17 votos a um, a indicação 
do desembargador Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A 
sabatina foi realizada nesta quarta-feira (21), e a indicação agora será levada ao Plenário com pedido de 
votação em regime de urgência. O desembargador, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), 
é indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro João Oreste Dalazen, reservada a 
magistrados de carreira.

Mantida revelia por ausência de prepostos devido a congestionamento no trânsito

Tribunal Superior do Trabalho - 19/02/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Fortmetal Indústria e Comércio 
Ltda. e da Formato Indústria e Comércio Ltda., de Contagem (MG), contra sentença que aplicou a pena de 
revelia devido à ausência de seu representante (preposto) à audiência inaugural. Para a Turma, a decisão 
que considerou previsível eventual dificuldade com o trânsito, congestionado devido a acidente, está de 
acordo com a jurisprudência do Tribunal.

Empresa consegue reabertura de instrução processual após indeferimento de testemunhas

Tribunal Superior do Trabalho - 19/02/2018

A Contax-Mobitel S.A. obteve da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho a anulação de atos 
processuais em reclamação movida por um promotor de merchandising a partir do momento em que 
o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido da empresa para oitiva de sua única testemunha e do próprio 
trabalhador. De acordo com os ministros, a negativa dos depoimentos afrontou o direito constitucional ao 
contraditório e à ampla defesa.

Auditores-fiscais no Pará recebem treinamento sobre eSocial Empresas

Ministério do Trabalho – 23/02/2018

A Escola Nacional de Inspeção do Trabalho (Enit) realizou nos dias 20 e 21 deste mês, no auditório da 
Superintendência Regional do Trabalho no Pará (SRTb-PA), um treinamento sobre o eSocial Empresas aos 
servidores do Ministério do Trabalho de Belém e Castanhal. Eles receberam informações sobre a dinâmica 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ccj-do-senado-aprova-indicacao-do-desembargador-alexandre-luiz-ramos-para-o-tst?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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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http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empresa-consegue-reabertura-de-instrucao-processual-apos-indeferimento-de-testemunhas?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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/5513-auditores-fiscais-no-para-recebem-treinamento-sobre-esocial-empresas
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/adicional-de-periculosidade-nao-e-devido-a-vigia-que-nao-porta-arma-de-fogo?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-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
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de funcionamento do sistema, seus principais eventos, tabelas, formas de acesso, prazos para cumprimento 
de obrigações e os reflexos na Auditoria do Trabalho. 

Fórum debate planejamento da aprendizagem para o biênio 2018/2019

Ministério do Trabalho – 22/02/2018

Na abertura do evento, a presidente do Fobap, auditora-fiscal do trabalho Marli Pereira, explicou que a ideia 
de transformar uma reunião técnica do fórum em workshop teve o propósito de reunir todos os atores que 
atuam na inserção dos jovens no mercado de trabalho, inclusive as empresas, instituições formadoras e os 
próprios jovens a fim de ampliar a representatividade nas discussões e ações em prol da Aprendizagem 
Profissional na Bahia.

Inspeção do Trabalho recupera R$ 4,2 bilhões do FGTS em 2017

Ministério do Trabalho – 21/02/2018

O Ministério do Trabalho recuperou R$ 4,2 bilhões para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
em 2017, por meio de ações de fiscalização em empresas que deixaram de depositar o dinheiro nas contas 
vinculadas dos seus trabalhadores. As maiores arrecadações ocorreram nos estados de São Paulo (R$ 692 
milhões), Rio de Janeiro (R$ 485 milhões), Minas Gerais (R$ 199 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 192 
milhões).

Ministério do Trabalho reconhece 19 novas ocupações

Ministério do Trabalho – 19/02/2018

O Ministério do Trabalho atualizou, nesta segunda-feira (19), a lista da Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO). Foram incluídas 19 novas atividades profissionais (veja tabela). Com as inserções, o número de 
ocupações reconhecidas no Brasil chega a 2.685. 

Em dez anos, cai diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho

Ministério do Trabalho – 19/02/2018

A participação das mulheres no mercado formal de trabalho passou de 40,85% em 2007 para 44% em 
2016, segundo os dados mais recentes da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do 
Trabalho. No mesmo período, as trabalhadoras reduziram de 17% para 15% a diferença salarial em relação 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5507-forum-debate-planejamento-da-aprendizagem-para-o-bienio-2018-2019
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/justica-do-trabalho-debate-novas-regras-para-homologacao-de-acordos-trabalhistas-extrajudiciais?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-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5506-inspecao-do-trabalho-recupera-r-4-2-bilhoes-do-fgts-em-2017
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5502-ministerio-do-trabalho-reconhece-19-novas-ocupacoes
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5176-norma-regulamentadora-n-10-e-debatida-em-evento-no-espirito-santo
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5497-em-dez-anos-cai-diferenca-entre-homens-e-mulheres-no-mercado-de-trabalho-2
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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aos homens.

CNP: Dados Gerais sobre a Previdência foram apresentados na reunião do Conselho de Previdência nesta 
quinta (22)

Previdência Social - 22/02/2018

Em dezembro de 2016, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) possuía mais de 29 milhões de 
benefícios ativos – um crescimento de 2,82% em relação a 2015.  Os dados estão no Anuário Estatístico 
da Previdência Social (AEPS 2016) que foi apresentado na primeira reunião ordinária de 2018 do Conselho 
Nacional de Previdência (CNP) juntamente com o perfil do Microempreendedor Individual (MEI) e o Portal 
Meu INSS – central de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social. A reunião do CNP ocorreu na manhã 
desta quinta-feira (22),em Brasília.

Cláusula de norma coletiva ilegal é anulada

Ministério Público do Trabalho - 22/02/2018

Segundo a cláusula, após a cessação do auxílio-doença acidentário, só teriam direito a estabilidade no 
emprego pelo prazo de um ano, os trabalhadores que passassem período superior a 45 dias de benefício. 
Para o MPT, a norma condiciona a estabilidade do trabalhador a um prazo sequer cogitado em lei, a qual 
prevê que: “O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, 
a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente de percepção de auxílio-acidente”.

MPT alerta sobre demissões em massa após reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho - 22/02/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) alertou sobre as recentes demissões em massa na universidade 
Estácio de Sá e na Rede D’Or de hospitais durante audiência pública no Senado Federal. O debate “Normas 
Gerais de Tutela do Trabalho” faz parte das discussões que servirão de base para o Estatuto do Trabalho 
e discutiu ainda pontos como rescisão contratual, trabalho autônomo e geração de empregos formais 
a partir da reforma trabalhista. A sessão foi presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e ocorreu nesta 
quinta-feira (22), na Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Casa.

Auditor-Fiscal diz que sistema de proteção ao emprego no Brasil está comprometido

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 22/02/2018

O Auditor-Fiscal do Trabalho Rogério Silva, do Comando Nacional de Mobilização do Sinait, participou 
da audiência que tratou das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, na Comissão de Direitos Humanos e 

http://www.previdencia.gov.br/2018/02/cnp-dados-gerais-sobre-previdencia-foram-apresentados-na-reuniao-do-conselho-de-previdencia-nesta-quinta-22/
http://www.previdencia.gov.br/2018/02/cnp-dados-gerais-sobre-previdencia-foram-apresentados-na-reuniao-do-conselho-de-previdencia-nesta-quinta-22/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/51a95096-7624-403a-80ac-37f275dabca2
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/fc2580ee-70e1-47b4-a751-7c06c166a680
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15434/auditor-fiscal%20diz%20que%20sistema%20de%20protecao%20ao%20emprego%20no%20brasil%20esta%20comprometido
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de reais), estão obrigadas ao eSocial a partir de janeiro de 2018. Para efetivação da obrigatoriedade 
conforme mencionado acima, estão sendo considerados os valores informados na Escrituração Contábil 
Fiscal - ECF de 2016 nos grupos “Receita Bruta” e “Outras Receitas Operacionais”. 

Pelo terceiro ano consecutivo, fiscalização aumenta a arrecadação do FGTS

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/02/2018

A SIT destaca o valor que foi recuperado para o FGTS por meio de ações fiscais realizadas pelos Auditores-
Fiscais do Trabalho em todo o país. Foram mais de R$ 4,2 bilhões no ano passado contra R$ 3,1 bilhões em 
2016 e R$ 2,2 bilhões em 2015.

Disponibilizada versão 2.4.02 Beta do leiaute do eSocial

Portal eSocial - 20/02/2018

Está disponível na área de Documentação Técnica do portal a versão 2.4.02 Beta do leiaute do eSocial. A 
nova versão contém ajustes em relação à versão de produção e está sendo disponibilizada para permitir 
aos desenvolvedores que façam as adequações necessárias nos seus sistemas.

Pesquisadores debatem subnotificação de acidentes e fibrose pulmonar em artigos publicados

Fundacentro - 21/02/2018

A subnotificação de acidentes é um tema que historicamente gera limitações no desempenho dos 
sistemas de vigilância, bem como na impossibilidade de estudar os principais riscos à população e aos 
trabalhadores.

Atos Normativos
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
(DOU de 20/02/2018 Seção I Pág. 61) - Prorrogada pelo período de sessenta dias 
o prazo da vigência da Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017;

DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 (DOU de 23/02/2018 Seção II Pág. 01) - TORNA SEM EFEITO o 
Decreto de 3 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União de 4 de janeiro de 2018, Seção 2, 
página 1, referente à nomeação de CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, para exercer o cargo de Ministra de 
Estado do Trabalho;

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15430/pelo%20terceiro%20ano%20consecutivo,%20fiscalizacao%20aumenta%20a%20arrecadacao%20do%20fgts
https://portal.esocial.gov.br/noticias/disponibilizada-versao-2-4-02-beta-do-leiaute-do-esocial
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/2/pesquisadores-debatem-subnotificacao-de-acidentes-e-fibrose-pulmonar-em-artigos-publicados
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/02/2018&jornal=515&pagina=61&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=1&data=23/02/2018&totalArquivos=64
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Atos Normativos
PORTARIA MTb Nº 696, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 (DOU de 23/02/2018 Seção 
II Pág. 46) - Constituir Grupo de Estudo Tripartite - GET com o objetivo de propor 
diretrizes para normatização do tema “estufagem manual em contêineres”;

PORTARIA MTb Nº 697, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 (DOU de 23/02/2018 Seção II Pág. 47) - Constituir 
a Subcomissão de Matriz de Competência com o objetivo de harmonizar os dispositivos referentes à 
capacitação e treinamento previstos nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=529&pagina=46&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=529&pagina=47&totalArquivos=64

