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Destaque da Semana

MP 808: Na instalação da Comissão Mista, Sinait expõe malefícios da matéria

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 06/03/2018

A vice-presidente do Sinait, Rosa Maria Campos Jorge, esteve no Senado Federal nesta terça-feira, 6 de 
março, acompanhando a reunião de instalação da Comissão Mista que vai analisar a Medida Provisória - 
MP 808/2017, considerada a segunda fase da reforma trabalhista. A MP altera pontos da Lei 13.467/2017, 
a reforma trabalhista. A vice-presidente conversou com diversos parlamentares sobre os malefícios da 
proposta, que, na visão do Sinait, deteriora ainda mais as relações trabalhistas e o sistema de proteção ao 
trabalho, já abalados pela Lei 13.467. O Sindicato dará continuidade ao trabalho parlamentar, expondo as 
controvérsias trazidas pela matéria.

Um acordo dos líderes partidários resultou na eleição do senador Gladson Cameli (PP/AC) para a presidência 
do colegiado e do deputado federal Pedro Fernandes (PTB/MA) para a vice-presidência. O relator e o 
relator-revisor serão escolhidos na próxima terça-feira, 13 de março, quando ocorre mais uma reunião da 
Comissão Mista. Os demais integrantes podem ser conhecidos aqui.

A MP 808 foi encaminhada pelo governo para cumprir o acordo com a base aliada quando da tramitação da 
Lei 13.467. O governo havia se comprometido a alterar pontos da reforma trabalhista, depois de aprovada, 
para garantir que o Senado Federal avalizasse sem alterações o texto que veio da Câmara dos Deputados.

Para ler na íntegra clique aqui.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15469/mp%20808%20na%20instalacao%20da%20comissao%20mista,%20sinait%20expoe%20maleficios%20da%20materia
http://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=2146
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15469/mp%20808%20na%20instalacao%20da%20comissao%20mista,%20sinait%20expoe%20maleficios%20da%20materia


Notícias

Publicação no Diário Eletrônico prevalece sobre intimação via Pje para contagem de prazo recursal

Tribunal Superior do Trabalho - 09/03/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a intempestividade do recurso ordinário interposto 
por uma cuidadora de idosos com base na data de intimação da sentença por meio do Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho (DEJT). O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) havia entendido que o 
prazo para a interposição do recurso se iniciara com a intimação no sistema do processo judicial eletrônico 
(Pje), mas, segundo a Turma, a publicação no Diário Eletrônico prevalece sobre as demais.

TST mantém reintegração e plano de saúde de empregado até conclusão de ação trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho - 08/03/2018

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a 
recurso ordinário em mandado de segurança impetrado pela General Motors do Brasil Ltda. contra decisão 
que determinou a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde de um operador de produção 
que discute na Justiça do Trabalho a validade de sua dispensa, ocorrida durante o tratamento de doença 
adquirida em razão das atividades desenvolvidas no trabalho. Para a relatora, ministra Maria Helena 
Mallmann, “a decisão conferiu efetividade à prestação jurisdicional que tem por finalidade proteger a 
saúde do trabalhador em detrimento de questões concernentes ao patrimônio da empresa”.

Adicional de periculosidade para vigilantes criado por norma coletiva mantém natureza indenizatória

Tribunal Superior do Trabalho - 08/03/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista da Organização de 
Serviços de Segurança Princesa da Serra Ltda. (ORSEGUPS), de São José (SC), para absolvê-la do pagamento 
da repercussão do adicional de periculosidade no período anterior à edição da portaria do Ministério 
do Trabalho que incluiu as atividades expostas a roubos e violência física entre aquelas que dão direito 
à parcela. Até então, o adicional era pago com base em norma coletiva que considerava sua natureza 
indenizatória.

Contrato de experiência sem cláusula de prorrogação é convertido em pacto por prazo indeterminado

Tribunal Superior do Trabalho - 08/03/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma microempresa e a Conaj Empreendimentos 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/publicacao-no-diario-eletronico-prevalece-sobre-intimacao-via-pje-para-contagem-de-prazo-recursal?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/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/adicional-de-periculosidade-para-vigilantes-criado-por-norma-coletiva-mantem-natureza-indenizatoria?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://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359786
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/contrato-de-experiencia-sem-clausula-de-prorrogacao-e-convertido-em-pacto-por-prazo-indeterminado?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://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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e Construções Ltda. ao pagamento das parcelas rescisórias a um pedreiro dispensado dois meses depois da 
contratação. Como o contrato de experiência, com prazo de 45 dias, não continha cláusula prevendo sua 
prorrogação automática, o entendimento foi o de que ele se converteu em pacto por tempo indeterminado.

Turma afasta exigência de apresentação de contestação via PJe antes da audiência

Tribunal Superior do Trabalho - 07/03/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso da Via Varejo S.A. (Casas Bahia) 
contra exigência, por parte do juízo de primeiro grau, de apresentação da contestação por meio eletrônico 
antes da audiência. Segundo o relator do recurso, ministro Cláudio Brandão, a regra no processo trabalhista 
é a apresentação de defesa em audiência, e a determinação, não prevista em lei, representou cerceamento 
de defesa.

Importância do uso de equipamentos de proteção é destaque no programa Jornada

Tribunal Superior do Trabalho - 06/03/2018

Quando não for possível adotar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho,tais 
como proteção contra acidentes ou contra doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados 
equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com norma regulamentadora do Ministério 
do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar o uso correto. 
Esse é o assunto da reportagem especial do programa Jornada dessa semana, que vai mostrar que o 
empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho.

Norma coletiva que reduziu intervalo entre jornadas é considerada inválida

Tribunal Superior do Trabalho - 05/03/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou o entendimento de que o intervalo interjornada, 
entre o término de uma jornada e o início da outra, é garantido por norma de ordem pública e não é passível 
de negociação. A decisão, que deu provimento a recurso do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Fiação e Tecelagem dos Estados do Pará e Amapá, determinou à Companhia Têxtil de Castanhal (PA) o 
pagamento do tempo suprimido do intervalo de seus empregados como horas extras.

Mulheres são homenageadas em evento no Ministério do Trabalho

Ministério do Trabalho – 08/03/2018

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-afasta-exigencia-de-apresentacao-contestacao-via-pje-antes-da-audiencia?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/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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/importancia-do-uso-de-equipamentos-de-protecao-e-destaque-no-programa-jornada?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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/norma-coletiva-que-reduziu-intervalo-entre-jornadas-e-considerada-invalida?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/5176-norma-regulamentadora-n-10-e-debatida-em-evento-no-espirito-santo
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5572-mulheres-sao-homenageadas-em-evento-no-ministerio-do-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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O Ministério do Trabalho realizou nesta quinta-feira (8) um evento em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher. Na solenidade, o ministro do Trabalho interino, Helton Yomura, destacou conquistas importantes 
das mulheres, como o aumento da participação no mercado de trabalho e a redução da diferença salarial 
nos últimos 10 anos. “Precisamos celebrar as vitórias, mas ainda temos muito para avançar e conquistar”.
Fiscal - ECF de 2016 nos grupos “Receita Bruta” e “Outras Receitas Operacionais”.

Professoras lideram o ranking das ocupações femininas

Ministério do Trabalho - 07/03/2018

A analista de Políticas Sociais do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho do Ministério do Trabalho, 
Mariana Eugênio, explica que a participação feminina no mercado de trabalho formal está centralizada em 
setores muito específicos como o da educação. “Esses dados demonstram que ainda persistem no mercado 
de trabalho brasileiro condicionamentos estruturais que associam as mulheres a ocupações vinculadas à 
atenção e ao cuidado, inibindo sua atuação nos diversos setores da economia. Observa-se, contudo, que 
esse cenário está em transformação e que as mulheres estão cada vez mais presentes em setores como o 
da Construção Civil e a Indústria.”

Secretária apresenta programas desenvolvidos pelo Ministério a novo diretor da OIT

Ministério do Trabalho - 07/03/2018

A secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério, Maria Teresa Jensen, apresentou ao novo diretor 
da OIT, Martin Hahn e a diretora da entidade na área de Gestão do Trabalho e Inspeção em Saúde e 
Segurança do Trabalho, Nancy Leppink, os programas desenvolvidos pela pasta na área de Proteção 
e Segurança e Saúde, ressaltando que o órgão tem sido firme na fiscalização dos direitos trabalhistas. 
“Conversamos sobre a atuação do Ministério, esclarecendo pontos importantes, como a atualização das 
Normas Regulamentadoras, a subnotificação de acidentes de trabalho – que muitos prejuízos trazem ao 
trabalhador – e a realização, a partir de abril, da Campanha Nacional de Acidentes de Trabalho desse ano 
(Canpat 2018), que vai focar no adoecimento e no trabalho em altura”, disse Maria Teresa.

DS-PB - Seminário discutirá efeitos da reforma trabalhista e trabalho escravo

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 09/03/2018

Serão debatidos os temas: “Reforma trabalhista e seus efeitos nas relações de trabalho”, com o 
desembargador Wolney de Marcedo Cordeiro, e “Trabalho escravo: Impacto social e ações institucionais”, 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5566-professoras-lideram-o-ranking-das-ocupacoes-femininas
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5562-secretaria-apresenta-programas-desenvolvidos-pelo-ministerio-a-novo-diretor-da-oit
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15488/ds-pbseminario%20discutira%20efeitos%20da%20reforma%20trabalhista%20e%20trabalho%20escravo
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com o Auditor-Fiscal do Trabalho do Rio Grande do Norte, Calisto Torres Neto.

Dirigentes Sindicais definem projetos que serão debatidos em seminário na CDH do Senado

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 09/03/2018

O objetivo do seminário, com data provável de 16 de abril, é chamar a atenção da sociedade para as 
matérias que tramitam no Senado com prejuízos aos trabalhadores, ou seja, que provocam retrocesso 
social. Entre os projetos estão os que tentam enfraquecer a Auditoria-Fiscal do Trabalho e a Justiça do 
Trabalho. O evento também contará com a discussão de proposições que precisam ser aprovadas para 
melhorar os direitos trabalhistas. O Sinait indicou dois dos cinco projetos já definidos para o debate. O 
PLS 280/17, do senador Antônio Anastasia (PSDB/MG), que trata da terceirização da fiscalização, e o PLS 
149/14, que propõe a dupla visita às empresas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho.

SAÚDE DO TRABALHADOR: Dor nas costas foi doença que mais afastou trabalhadores em 2017

Previdência Social - 08/03/2018

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.

INCLUSÃO: Estudo mostra avanços na inserção das mulheres no mercado de trabalho

Previdência Social - 08/03/2018

Estudo elaborado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda mostra que houve um grande 
avanço nos indicadores, ao longo do tempo, com uma maior inclusão da mulher no mercado de trabalho. 
Intitulado “Políticas de proteção e inclusão de gênero”, os dados tiveram como base a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE) de 2015. Os números revelam ainda que a população feminina 
ocupada trabalha, principalmente, nas áreas de educação, saúde, serviços sociais e, majoritariamente, no 
trabalho doméstico. Já os homens são maioria na construção e em atividades industriais. Eles também são 
maioria nos cargos de chefia, gerência e direção.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15486/dirigentes%20sindicais%20definem%20projetos%20que%20serao%20debatidos%20em%20seminario%20na%20cdh%20do%20senado
http://www.previdencia.gov.br/2018/03/saude-do-trabalhador-dor-nas-costas-foi-doenca-que-mais-afastou-trabalhadores-em-2017/
http://www.previdencia.gov.br/2018/03/inclusao-estudo-mostra-avancos-na-insercao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho/


Comitê Gestor aprova novas versões do leiaute e MOS do eSocial

Portal eSocial - 07/03/2018

O Comitê Gestor do eSocial publicou a Resolução nº 13, de 6 de março de 2018, aprovando as versões 2.4.02 
do leiaute do eSocial e 2.4 do Manual de Orientação do eSocial, disponíveis na área de Documentação 
Técnica do portal. A versão 2.4.02 do leiaute acompanha um controle de alterações da versão. Já a versão 
2.4 do MOS, comparando com a versão beta, publicada desde o final de 2017, faz alterações no item ”Prazo 
de envio” dos eventos “S-2190 – Admissão de empregado – Registro Preliminar”, “S-2200 – Cadastramento 
inicial e admissão/Ingresso de trabalhador” e “S-2300 – Trabalhador sem vínculo – Início”, esclarecendo 
sobre o envio dos eventos referentes ao cadastramento inicial dos trabalhadores. Outra alteração é a 
eliminação da alínea b do item 47 do evento “S-2200 – Cadastramento inicial e admissão/Ingresso de 
trabalhador”.

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

Atos Normativos
CIRCULAR Nº 802, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (DOU de 05/03/2018 Seção I Pág. 30) - Aprova e divulga o 
cronograma de implantação do eSocial e o Leiaute eSocial versão 2.4.01;

CIRCULAR N° 803, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (DOU de 05/03/2018 Seção I Pág. 30) - Divulga o Manual de 
Orientação para o Empregador e Desenvolvedor, versão 2.0, que trata da solução sistêmica e operacional 
para a comunicação com o FGTS;

DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 2018 (DOU de 06/03/2018 Seção II Pág. 01) - Nomeia ALEXANDRE LUIZ 
RAMOS , Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com sede na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada à 
magistratura trabalhista de carreira, decorrente da aposentadoria do Ministro João Oreste Dalazen;

PORTARIA MTb Nº 154, DE 5 DE MARÇO DE 2018 (DOU de 06/03/2018 Seção II Pág. 53) - Exonera 
VLADIMIR BENEDITO STRUCK , CPF nº *.613.201-**, matrícula Siape nº 1073886, do cargo em comissão 
de Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Mato Grosso do Sul, código DAS 101.3, deste 
Ministério;

PORTARIA MTb Nº 155, DE 5 DE MARÇO DE 2018 (DOU de 06/03/2018 Seção II Pág. 53) - Nomeia VIVIANE 
LACERDA LOPES NOGUEIRA , CPF nº *.394.116-**, para exercer o cargo em comissão de Superintendente 
Regional do Trabalho no Estado do Mato Grosso do Sul, código DAS 101.3, deste Ministério.

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 6 DE MARÇO DE 2018 (DOU de 07/03/2018 Seção I Pág. 76) - Aprova o leiaute 2.4.02 
do eSocial.

https://portal.esocial.gov.br/noticias/comite-gestor-aprova-novas-versoes-dos-leiautes-e-mos-do-esocial
https://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-do-comite-gestor-do-esocial-no-13-de-06-de-marco-de-2018
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2018&jornal=515&pagina=30&totalArquivos=92
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2018&jornal=515&pagina=30&totalArquivos=92
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=1&data=06/03/2018&totalArquivos=70
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/03/2018&jornal=529&pagina=53&totalArquivos=70
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/03/2018&jornal=529&pagina=53&totalArquivos=70
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/03/2018&jornal=515&pagina=76&totalArquivos=144

