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Destaque da Semana

Prazo para entregar declaração termina dia 23

Ministério do Trabalho - 16/03/2018

O prazo para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais de 2017 (Rais) termina dia 23 
e, até esta sexta (16), um milhão de estabelecimentos prestaram as informações obrigatórias ao Ministério 
do Trabalho, sendo 2,9 milhões de vínculos de trabalho declarados.

O número de empresas declarantes até o momento corresponde a 11,69% comparados ao total registrado 
na Rais 2016, quando 8,5 milhões de estabelecimentos informaram 67,2 milhões de vínculos. O número 
de declarações entregues até o momento é considerado baixo, pois são mais de 50 dias desde a abertura 
do prazo para o envio.

O ministro interno do Trabalho, Helton Yomura, reitera a necessidade dos empregadores não deixarem 
para entregar a declaração na última hora. A preocupação do ministro é para que nenhum trabalhador e 
empregador sofra prejuízo pela perda do prazo.

O estabelecimento que perder o prazo ou fornecer informações incorretas terá de pagar multa que varia de 
R$ 425,64 a R$ 42.641,00, a depender do tempo e do número de funcionário registrado. Além da multa por 
não entregar o documento dentro do prazo legal ou por repassar informações incorretas, o trabalhador 
ficará prejudicado, podendo não receber o Abono Salarial, enquanto não forem providenciados os devidos 
acertos na declaração da Rais.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5620-prazo-para-entregar-declaracao-termina-dia-23
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5620-prazo-para-entregar-declaracao-termina-dia-23
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Plenário mantém regra que prevê necessidade da presença do trabalhador para levantamento do FGTS

Supremo Tribunal Federal - 14/03/2018

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional dispositivo de medida provisória que considera 
imprescindível o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para a realização de levantamento de valores. A decisão majoritária foi tomada na sessão 
plenária desta quarta-feira (14).

Supressão parcial de intervalo intrajornada não justifica rescisão indireta de contrato

Tribunal Superior do Trabalho - 16/03/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a recurso de revista de um operador 
de produção da BRF S.A. que buscava o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho 
alegando que a empresa não lhe permitia usufruir integralmente o intervalo intrajornada. Para o colegiado, 
apesar de a empregadora ter descumprido obrigações contratuais, o motivo não é suficientemente grave 
para justificar a rescisão indireta, prevista no artigo 483, alínea “d”, da CLT.

Turma reduz valor de indenizações por danos morais, estéticos e materiais em acidente de trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 13/03/2018

Ao julgar recurso de revista interposto pela Siderúrgica Ibérica S. A., de Marabá (PA), a Oitava Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho reduziu o valor das indenizações por danos morais e estéticos devidas a um 
eletricista vítima de acidente de trabalho e aplicou um redutor à indenização por dano material a ser paga 
em parcela única. Por maioria, a Turma considerou desproporcionais e excessivos os valores fixados pelas  
instâncias inferiores.

Negada estabilidade a dirigente sindical que informou condição tardiamente ao empregador

Tribunal Superior do Trabalho - 12/03/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu o Centro de Educação Superior de Brasília 
Ltda. (Iesb) de reintegrar uma intérprete de libras dispensada sem justa causa quando exercia o cargo de 
dirigente sindical. O direito à estabilidade no emprego para diretores de entidades sindicais, previsto no 
artigo 543, parágrafo 3º, da CLT, não foi reconhecido porque a empresa só foi informada sobre a situação 
da ex-empregada depois do término do aviso-prévio.

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372301
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/supressao-parcial-de-intervalo-intrajornada-nao-justifica-rescisao-indireta-de-contrato?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-mantem-reintegracao-e-plano-de-saude-de-empregado-ate-conclusao-de-acao-trabalhista?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
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-reduz-valor-de-indenizacoes-por-danos-morais-esteticos-e-materiais-em-acidente-de-trabalho?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.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359786
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/negada-estabilidade-a-dirigente-sindical-que-informou-condicao-tardiamente-ao-empregador?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.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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Ministro destaca recuperação da economia em encontro na Fiepe

Ministério do Trabalho - 16/03/2018

A recuperação dos empregos formais no Brasil e, principalmente, em Pernambuco foi o tema central da 
conversa entre o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, e empresários da indústria pernambucana, 
na manhã desta sexta-feira (16), na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe). Ao todo, 
30 empresários do segmento participaram do evento.

Comissão técnica discute realização do XXII Conpat

Ministério do Trabalho - 16/03/2018

A Comissão Técnica do XXII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes – Conpat discutiu, na terça-
feira (13), na Fundacentro (SP), os temas a serem abordados no próximo evento, previsto para ocorrer em 
2019, ainda sem data definida. Tripartite, com participação de vários representantes via videoconferência, 
a reunião da comissão teve na pauta a realização da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, que será realizada pelo Ministério do Trabalho a partir de abril.

Ministro aponta avanços nas leis e desafios do país

Ministério do Trabalho - 15/03/2018

O Brasil está melhorando, graças ao avanço das leis em questões como a da terceirização, a própria 
modernização trabalhista e o e-Social. A avaliação foi feita pelo ministro interino do Trabalho, Helton 
Yomura, que apontou o desafio enfrentado pelo país de reequilibrar a dívida pública, atrair investimento 
e, consequentemente, gerar cada vez mais novos empregos. Yomura se reuniu com os dirigentes das 
principais entidades empresariais de Minas Gerais, em almoço na Federação das Indústrias do estado de 
Minas Gerais (Fiemg), nessa quinta-feira (15).

Ministro diz que país agora tem Legislação Trabalhista 1.0

Ministério do Trabalho – 15/03/2018

O ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, afirmou que agora o Brasil tem uma “Legislação 
Trabalhista 1.0”, durante audiência na Comissão de Agricultura e Agroindústria da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, nesta quinta-feira (15), em Belo Horizonte. Durante o encontro, os deputados mineiros 
apresentaram as demandas do setor agropecuário e agroindustrial em relação ao trabalho e ao emprego 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5623-ministro-destaca-recuperacao-da-economia-em-encontro-na-fiepe
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/5621-comissao-tecnica-discute-realizacao-do-xxii-conpat
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5618-ministro-aponta-avancos-nas-leis-e-desafios-do-pais
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5176-norma-regulamentadora-n-10-e-debatida-em-evento-no-espirito-santo
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5617-ministro-diz-que-pais-agora-tem-legislacao-trabalhista-1-0
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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no ambiente rural. “Em tempos de Indústria 4.0, podemos dizer que agora o Brasil também tem uma 
Legislação Trabalhista 1.0”, disse Yomura, ao destacar os avanços proporcionados pela modernização da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que entrou em vigor em novembro de 2017.Fiscal - ECF de 2016 
nos grupos “Receita Bruta” e “Outras Receitas Operacionais”.

Fundacentro discute empregabilidade para pessoas com deficiência

Fundacentro - 14/03/2018

No dia 03 de Abril, a Fundacentro realiza o evento “Empregabilidade para Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho”, das 14h às 16h, no auditório da instituição, localizada na Rua Capote Valente, 
710, Pinheiros, São Paulo/SP. O objetivo do evento é promover a discussão sobre inclusão no mercado 
de trabalho de pessoas com deficiência. A ideia é construir uma cultura da inclusão e permitir que os 
participantes possam esclarecer seus questionamentos para que ela se dê de forma efetiva.

Fundacentro/MG debate gestão adequada do FAP

Fundacentro - 12/03/2018

A Fundacentro/MG realiza o Seminário O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em Debate no auditório 
da instituição em Belo Horizonte/MG, em 20 de março. O objetivo do evento é refletir sobre a aplicação 
do FAP nas empresas em busca de uma maior efetividade e alcance. Para tanto, serão discutidas as causas 
que impedem a gestão adequada e serão propostas soluções. A participação presencial é limitada a 100 
vagas, no entanto, é possível acompanhar as discussões por meio de Webinário. Nesse formato, a inscrição 
deve ser efetuada pelo site Saber SST. Os inscritos terão acesso ao evento através de login pelo endereço 
do e-mail informado.

Seminário discute garantias penais do sindicalismo

Ministério Público do Trabalho - 16/03/2018

No ano em que a Constituição Federal completa três décadas, casos de repressão às manifestações 
coletivas dos trabalhadores ainda são comuns, no Brasil. Para debater o tema “Sindicalismo: garantias 
penais”, o Ministério Público do Trabalho vai promover, dia 23 de março, em Fortaleza, um seminário com 
participação de representantes da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Justiça Federal 
(Vara Criminal) e Procuradoria da República.

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/3/fundacentro-discute-empregabilidade-para-pessoas-com-deficiencia
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/3/fundacentromg-debate-gestao-adequada-do-fap
http://www.sabersst.com.br/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/3ea782d1-2360-4035-a5a4-fddeb031e9b7
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Reforma trabalhista é tema de palestra do XII Curso de Ingresso e Vitaliciamento

Ministério Público do Trabalho - 15/03/2018

Para Fleury, o assunto é essencial para a formação dos novos procuradores. “A reforma trabalhista altera, 
basicamente, a forma de se pensar o Ministério Público do Trabalho. Então, têm que ser analisadas muitas 
questões, como o controle de constitucionalidade, de adequação à normas internacionais ratificadas pelo 
Brasil, e as próprias normas internas, que não foram alteradas”, explicou. “É muito importante que esse 
tema seja debatido – vai ser o grande tema do Direito do Trabalho dos próximos dois anos – então o 
momento é agora de trazer uma pessoa da envergadura da ministra Delaíde”, completou.

MP 808: Senador Gladson Cameli renuncia à presidência da Comissão Mista e matéria vai se desfazendo

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 15/03/2018

Depois do adiamento da definição do relator da Medida Provisória – MP 808/2017 na Comissão Mista, mais 
um fato demonstra que a matéria tende a se liquefazer. Eleito presidente do colegiado por um acordo 
partidário, o senador Gladson Cameli (PP/AC) renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 15 de março. De 
acordo com uma análise do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – Diap, não há interesse 
da base aliada e do mercado em votar a proposta que altera a Lei 13.467/2017, a “reforma trabalhista”.

MP 808: Disputas na Comissão Mista adiam escolha do relator

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 14/03/2018

Em 2017, a dorsalgia (nome técnico para dor nas costas) foi a doença que mais afastou os brasileiros dos 
postos de trabalho. Foram 83,8 mil casos. Nos últimos dez anos, a enfermidade tem liderado a lista de 
doenças mais frequentes entre os auxílios-doença concedidos pelo INSS. Em segundo lugar está fratura 
de perna, incluindo tornozelo, com 79,5 mil casos, seguido por fratura ao nível do punho e da mão, com 
registro de 60,3 mil casos. Considerando-se apenas os auxílios acidentários, ou seja, decorrentes de 
acidente ou doença do trabalho, foram as fraturas as que mais afastaram os trabalhadores no ano passado.  
Somando-se fraturas de punho e mão, perna, pé e antebraço são quase 63 mil casos.

AL - Auditores-Fiscais do Trabalho interditam andaimes por falta de segurança

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 13/03/2018

Andaimes de obra foram interditados, na última sexta-feira, 9 de março, em Maceió, durante fiscalização de 
rotina de Auditores-Fiscais do Trabalho. Os andaimes interditados estavam sendo utilizados em construção 
de condomínio de luxo, localizado no litoral norte da capital alagoana.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/8870c2df-6259-406c-8dc2-39720358a037
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15508/mp%20808%20senador%20gladson%20cameli%20renuncia%20a%20presidencia%20da%20comissao%20mista%20e%20materia%20vai%20se%20desfazendo
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15502/mp%20808%20disputas%20na%20comissao%20mista%20adiam%20escolha%20do%20relator
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15496/alauditores-fiscais%20do%20trabalho%20interditam%20andaimes%20por%20falta%20de%20seguranca
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Atos Normativos

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 18, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (12/03/2018 Seção I Pág. 42) - Dispõe 
sobre o leiaute da EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais;

NOTA ORIENTATIVA ESOCIAL Nº 04/2018 (14/03/2018) - Orientação sobre o envio de informação referente 
aos treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/03/2018&jornal=515&pagina=42&totalArquivos=110
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-004-2018.docx/view

