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Destaque da Semana

ANUÁRIO: Acidentes de trabalho apresentam queda de 7% em 2016

Secretaria de Previdência - 26/04/2018

Na semana do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, a Secretaria de Previdência 
lança o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT 2016). A coletânea registrou uma queda de 7% no 
número de acidentes em relação a 2015. O número de registros caiu de 622.379 para 578.935. O AEAT 2016 foi 
lançado nesta quinta-feira (26) durante reunião do Conselho Nacional de Previdência (CNP).

“A redução dos números absolutos e relativos de acidentes é muito importante, mas o debate e o trabalho 
de aprimoramento das políticas públicas continua”, observou o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, 
durante o lançamento.

De acordo com a publicação, o que sofreu maior redução foram as doenças causadas ou agravadas em 
decorrência do próprio trabalho. Elas tiveram uma queda de 18,74% em relação a 2015. A Indústria foi o setor 
da economia que apresentou uma queda mais significativa no número de notificações de doenças do trabalho, 
passando de 7.082 para 5.023, uma redução de 29.07%.
 

Para ler na íntegra clique aqui

http://www.previdencia.gov.br/2018/04/anuario-acidentes-de-trabalho-apresentam-queda-de-7-em-2016/
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/AEAT-2016.pdf
http://www.previdencia.gov.br/2018/04/anuario-acidentes-de-trabalho-apresentam-queda-de-7-em-2016/


Notícias

Programa Jornada mostra que número de vítimas de acidentes no trabalho ainda é alto no Brasil

Tribunal Superior do Trabalho - 26/04/2018

O programa Jornada desta semana traz reportagem especial em virtude do Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, celebrado em 28 de abril. A matéria vai mostrar que, 
embora venha diminuindo no Brasil, o número de acidentes ainda é muito alto e destacar a importância 
da prevenção para a manutenção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho.

Negativa de gestante de retornar ao emprego não caracteriza renúncia à estabilidade

Tribunal Superior do Trabalho - 26/04/2018

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à estabilidade de uma gestante 
que, depois de ser demitida pela Indústria de Calçados Samuel Ltda., de Nova Serrana (MG), se recusou 
a retornar ao emprego. Para a Turma, a recusa não configura renúncia à estabilidade nem à indenização 
substitutiva.

TST anula norma que permitia a madeireiras vender ferramentas de trabalho a empregados

Tribunal Superior do Trabalho - 25/04/2018

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho anulou a cláusula 
de acordo coletivo que permitia, nas empresas madeireiras e de construção civil em alguns municípios 
do Pará, a compra pelos empregados de ferramentas vendidas pelos empregadores para a execução de 
serviços, até mesmo no próprio emprego. A decisão atende ao pedido do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) de anulação da norma que constava do acordo assinado por diversas empresas e pelo Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias de Madeira, Construção Civil e Mobiliário de Altamira e Região (SINTICMA).

Turma extingue processo sobre parcelas objeto de acordo perante comissão de conciliação prévia

Tribunal Superior do Trabalho - 25/04/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade e a eficácia liberatória geral de 
acordo firmado em comissão de conciliação prévia (CCP) entre um gerente de relacionamento e o HSBC 
Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo sem ressalvas relativas à quitação das parcelas. Com isso, extinguiu a 
reclamação trabalhista por meio da qual o bancário postulava horas extras, equiparação salarial e outras 
verbas.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-mostra-que-numero-de-vitimas-de-acidentes-no-trabalho-ainda-e-alto-no-brasil?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/negativa-de-gestante-de-retornar-ao-emprego-nao-caracteriza-renuncia-a-estabilidade?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/tst-anula-norma-que-permitia-a-madeireiras-vender-ferramentas-de-trabalho-a-empregados?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/trabalhador-que-ficou-com-incapacidade-multiprofissional-apos-acidente-restabelece-indenizacao?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-extingue-processo-sobre-parcelas-objeto-de-acordo-perante-comissao-de-conciliacao-previa?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


Notícias

Demora no ajuizamento de ação não impede que membro da Cipa receba indenização substitutiva

Tribunal Superior do Trabalho - 24/04/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a CBO Serviços Marítimos Ltda. ao pagamento 
de salários relativos ao período de estabilidade de um empregado dispensado quando integrava a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Para a Turma, o fato de a reclamação trabalhista ter 
sido ajuizada no fim do período de garantia do emprego não afasta o direito à indenização substitutiva.

Justiça do Trabalho promove em maio mais uma ação voltada para a conciliação

Tribunal Superior do Trabalho - 24/04/2018

A Justiça do Trabalho realiza, de 21 a 25 de maio, a quarta edição da Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista, ação conjunta do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho visando à solução do maior número possível de 
processos por meio de acordos. A ação envolve magistrados, servidores, advogados, empresas, empregados 
e trabalhadores.

Gerente receberá diferenças por cobrir férias de colega com salário maior

Tribunal Superior do Trabalho - 24/04/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Voetur Consolidadora de Turismo e 
Representações Ltda. a pagar diferenças salariais referentes ao período em que uma gerente de faturamento 
cobriu as férias de uma gerente comercial ao mesmo tempo em que exercia suas funções. Segundo a 
Turma, a acumulação de atribuições é mais gravosa à empregada do que a mera substituição de funções.

Ausência de carta de preposição em audiência não acarreta revelia e confissão de empresa

Tribunal Superior do Trabalho – 24/04/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista da Contemporânea 
Engenharia Ltda., de Vitória (ES), contra decisão que a declarou revel e confessa por não ter apresentado 
carta de preposição na audiência nem cumprido determinação judicial para apresentá-la no prazo 
determinado. Segundo a relatora, ministra Maria Helena Mallmann, a exigência de apresentação do 
documento não tem previsão em lei.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/demora-no-ajuizamento-de-acao-nao-impede-que-membro-da-cipa-receba-indenizacao-substitutiva?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/justica-do-trabalho-promove-em-maio-mais-um-acao-voltada-para-a-conciliacao?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/gerente-recebera-diferencas-por-cobrir-ferias-de-colega-com-salario-maior?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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ausencia-de-carta-de-preposicao-em-audiencia-nao-acarreta-revelia-e-confissao-de-empresa?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/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s


Notícias

Gerente transferido a pedido não poderá incorporar gratificação recebida por quase dez anos

Tribunal Superior do Trabalho – 23/04/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente o pedido de um ex-gerente de 
equipe da Cobra Tecnologia S. A. de pagamento de diferenças relativas à supressão da gratificação de 
função recebida por quase dez anos ao ser transferido do Rio de Janeiro (RJ) para Salvador (BA). A Turma 
entendeu que o fato de a transferência ter ocorrido a pedido do empregado afasta o direito à incorporação 
prevista na Súmula 372 do TST.

Turma entende que atraso de dois dias no pagamento não impede fruição de férias

Tribunal Superior do Trabalho – 23/04/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista da Indústria de 
Material Bélico do Brasil (Imbel) para afastar a condenação da empresa ao pagamento em dobro das férias 
de um oficial de produção. Para a Turma, o atraso de dois dias no pagamento não foi suficiente para impedir 
que o empregado usufruísse as férias.

Ministério realiza Seminário Canpat 2018 e solenidade em memória às vítimas de acidentes no trabalho

Ministério do Trabalho - 27/04/2018

O Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), realizou nesta quinta-
feira (26), em Brasília, o Seminário Canpat 2018 e uma solenidade em memória às vítimas de acidentes no 
trabalho.

Grupo Móvel resgata quatro trabalhadores em Roraima

Ministério do Trabalho - 24/04/2018

Uma operação do Grupo Especial Fiscalização Móvel (GEMF) em propriedades rurais em Roraima, realizada 
de 17 a 27 de abril, encontrou 38 trabalhadores em situação irregular, vários deles venezuelanos, em fazendas 
nos municípios de Cantá, Iracema e Mucajaí, zona oeste da capital Boa Vista. Também foram encontrados 
três trabalhadores venezuelanos laborando em situação degradante numa obra de construção civil. Ao 
fim da ação, quatro trabalhadores foram resgatados por estarem sendo submetidos à situação análoga à 
de escravo.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/gerente-transferido-a-pedido-nao-podera-incorporar-gratificacao-recebida-por-quase-dez-anos?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%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=372&s2=bden.base.&pg1=NUMS&u=http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/brs/nspit/nspitgen_un_pix.html&p=1&r=1&f=G&l=0
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-entende-que-atraso-de-dois-dias-no-pagamento-nao-impede-fruicao-de-ferias?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%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5809-ministerio-realiza-seminario-canpat-2018-e-solenidade-em-memoria-as-vitimas-de-acidentes-no-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5802-grupo-movel-resgata-quatro-trabalhadores-em-roraima


Notícias

Aprendizagem Profissional ganha mais parceria para inserir jovens no mercado de trabalho

Ministério do Trabalho - 24/04/2018

O Ministério do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho (TRF) da 9ª Região (Paraná) iniciaram nesta terça-
feira, 24, uma parceria em prol da inserção de jovens no mercado de trabalho. O objetivo é potencializar 
o programa de Aprendizagem Profissional, iniciativa do Governo Federal que contratou mais de 386 mil 
jovens em 2017.

Ministro participa de solenidade pelo Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Ministério do Trabalho - 24/04/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, participou nesta terça-feira (24) de sessão solene na Câmara dos 
Deputados para lembrar o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória 
das Vítimas de Acidentes de Trabalho. No Brasil, cerca de 200 mil trabalhadores são afastados por mais de 
15 dias em razão de problemas de saúde.

Auditores recebem capacitação para aprimorar fiscalização de recolhimento do FGTS

Ministério do Trabalho  - 23/04/2018

A Superintendência Regional do Trabalho do Paraná (SRT-PR), por meio da Escola Nacional da Inspeção 
do Trabalho (Enit), realiza de 23 a 25 de abril o Curso de Capacitação “FGTS – Ferramentas de Verificação 
e Autuação”, destinado a auditores-fiscais, na sede do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT/
PR), em Curitiba. O objetivo é promover a melhoria qualitativa e quantitativa da emissão de notificações 
de débito de FGTS. Trinta auditores-fiscais do Trabalho do Paraná estão participando da capacitação, que 
ocorre das 8h às 18h, na sala de treinamento do MPT/PR. 

Nota em relação à Medida Provisória

Ministério do Trabalho - 23/04/2018

Sobre  o prazo de votação da MP que faz ajustes à modernização trabalhista, o Ministério do Trabalho 
esclarece que está analisando o que pode ser feito: ato normativo próprio, decreto ou portaria. O Ministério 
está verificando neste momento qual o melhor caminho, dentro do Congresso Nacional, a ser percorrido, 
para aquelas matérias cuja veiculação tenha de ser objeto de lei. O ministro do Trabalho, Helton Yomura, 
descarta a possibilidade de uma nova MP e observa que um decreto pode se configurar em alternativa 
viável juridicamente.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5792-aprendizagem-profissional-ganha-mais-parceria-para-inserir-jovens-no-mercado-de-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5788-ministro-participa-de-solenidade-pelo-dia-mundial-da-seguranca-e-saude-no-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5785-auditores-recebem-capacitacao-para-aprimorar-fiscalizacao-de-recolhimento-do-fgts
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5784-nota-em-relacao-a-medida-provisoria


Notícias

MPT lança cartilha de prevenção de acidentes em espaços confinados

Ministério Público do Trabalho - 27/04/2018

O lançamento do “Guia Básico de Prevenção de Acidentes em Espaços Confinados – poços e cisternas” 
ocorrerá na próxima quinta-feira (3), às 8h, no Centro Municipal de Educação e Cultura, em Barra de São 
Miguel. O guia educativo traz informações importantes sobre segurança e saúde para aqueles trabalhadores 
que ganham o seu sustento construindo ou limpando poços e cisternas no Semiárido Nordestino.

Estudo inédito mostra categorias com mais chances de acidentes de trabalho fatais

Ministério Público do Trabalho - 27/04/2018

 Levantamento inédito do Ministério do Trabalho (MT) e Ministério Público do Trabalho (MPT) no Rio 
Grande do Sul apurou a morte de 506 trabalhadores no Estado, em 2016, em decorrência de acidentes 
de trabalho. O estudo revela o número de mortes em categorias não abrangidas pelas estatísticas oficiais, 
como trabalhadores autônomos, rurais sem CTPS, informais e servidores públicos estatutários.

MPT debate a violência de gênero e o impacto no trabalho e na economia

Ministério Público do Trabalho - 26/04/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo realiza no dia 3 de maio a audiência pública “Impacto 
da violência na igualdade de gênero no trabalho”. O evento é organizado pela Coordenadoria Nacional de 
Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) 
do MPT e aberto a todos os interessados mediante inscrição.

MPT assina acordo de cooperação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Ministério Público do Trabalho - 25/04/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) terá um procurador atuando diretamente na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), uma das entidades que integram o Sistema Interamericano 
de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), ao lado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O acordo 
de cooperação com a comissão foi assinado, na última sexta-feira (20), pelo procurador-geral do MPT, 
Ronaldo Fleury, e pelo secretário-executivo da CIDH, Paulo Abrão, em Washington, nos Estados Unidos. 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/fad8ee53-0fb5-4a80-a55a-6fdccb2a7305
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4d3db77d-7583-4508-83e2-7ea7bdd3585f
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/305e0ff3-b0da-47ca-a5dd-90f2c9145b29
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/601fbecf-092d-4b62-b926-3bb229a4ac08
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28 de Abril – Acidentes do trabalho e adoecimentos ocupacionais matam mais do que guerras

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 27/04/2018

Dados produzidos pela Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, preliminares, a partir de informações 
fornecidas pela Previdência Social, apontam 447.857 acidentes e adoecimentos ocupacionais em 2017 
com Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. A SIT obtém os dados a partir de um acordo com a 
Previdência para ter acesso a relatórios elaborados ao longo de cada ano. O resultado consolidado somente 
será conhecido quando da publicação do Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS, que inclui 
outras fontes além das CATs. Por essa razão, as estatísticas da SIT e da Previdência apresentam diferenças. 
Mesmo com a existência de 36 Normas Regulamentadoras – NRs que dispõem sobre segurança e saúde 
no trabalho, no ano passado 1.111 trabalhadores morreram no trabalho.

Estatuto do Trabalho: Entidades revisam texto final de projeto

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 27/04/2018

O diretor do Sinait, Bob Machado, participou nesta terça-feira, 17 de abril, de uma reunião com partidos 
e entidades de servidores e trabalhadores sobre a construção de uma pauta unificada a ser apresentada 
na Câmara dos Deputados para fazer alterações na Lei 13.467/2017, a chamada reforma trabalhista. O 
grupo pretende elaborar uma minuta de projeto de lei que faça mudanças na reforma, a fim de recuperar 
o patamar mínimo de proteção ao trabalhador que foi destruído pela referida lei.

Senado aprova Substitutivo ao PLC 69 e matéria retorna à Câmara

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 25/04/2018

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 24 de abril, o Substitutivo do relator, senador Armando 
Monteiro (PTB/PE), ao Projeto de Lei da Câmara – PLC 69/2014, com emendas. Os diretores do Sinait José 
Antônio Pastoriza Fontoura e Francisco Luís Lima acompanharam a votação.  De autoria do deputado Bruno 
Araújo (PSDB/PE), a proposta altera dispositivos da legislação sobre desconsideração da personalidade 
jurídica, o que pode implicar barreiras para a atuação dos Auditores-Fiscais do Trabalho, inclusive nas 
ações de combate ao trabalho escravo.

Falta de fiscalização de condições de saúde e segurança no trabalho desrespeita direito fundamental, 
denuncia Sinait

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 24/04/2018

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15621/28%20de%20abrilacidentes%20do%20trabalho%20e%20adoecimentos%20ocupacionais%20matam%20mais%20do%20que%20guerras
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15626/estatuto%20do%20trabalho%20entidades%20revisam%20texto%20final%20de%20projeto
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15614/senado%20aprova%20substitutivo%20ao%20plc%2069%20e%20materia%20retorna%20a%20camara
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15613/falta%20de%20fiscalizacao%20de%20condicoes%20de%20saude%20e%20seguranca%20no%20trabalho%20desrespeita%20direito%20fundamental,%20denuncia%20sinait
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15613/falta%20de%20fiscalizacao%20de%20condicoes%20de%20saude%20e%20seguranca%20no%20trabalho%20desrespeita%20direito%20fundamental,%20denuncia%20sinait
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O diretor do Sinait Francisco Luís Lima detalhou o panorama de acidentes e adoecimentos ocupacionais 
no Brasil, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH do 
Senado Federal. “No meio de tudo isso a carreira responsável por fiscalizar as normas de segurança e saúde 
de trabalho está numa situação difícil. São 2.325 Auditores-Fiscais do Trabalho, entre eles 62 médicos do 
trabalho e 171 engenheiros, para fiscalizar as cerca de 8 milhões de empresas que existem no Brasil, os 46 
milhões de trabalhadores, e uma População Economicamente Ativa – PEA de 105 milhões de pessoas.”

Disponibilização de ambiente de testes da DCTFWeb

Portal eSocial - 26/04/2018

A partir do dia 8 de maio de 2018, estará disponível para testes, em ambiente de produção restrita, a 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb). A nova declaração substituirá a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social (GFIP) como instrumento de confissão de débitos previdenciários e de terceiros, conforme o disposto 
no art. 13 da IN RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018.
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Atos Normativos
RESOLUÇÃO Nº 138, DE 19 DE ABRIL DE 2018 (DOU de 23/04/2018 Seção I Pág. 64) - Dispõe sobre o 
Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes 
pelo Simples Nacional (Pert-SN);

CIRCULAR N° 806, DE 23 DE ABRIL DE 2018 (DOU de 24/04/2018 Seção I Pág. 23) - Divulga a versão 6 do 
Manual de Orientação ao Empregador Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições 
Sociais;

ATO DECLARATÓRIO Nº 22, DE 24 DE ABRIL DE 2018 (DOU de 25/04/2018 Seção I Pág. 98) - O Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
faz saber que a Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017, que “Altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”, teve seu prazo de vigência 
encerrado no dia 23 de abril do corrente ano;

NOTA TÉCNICA CONALIS/MPT N.º 01, DE 27 DE ABRIL DE 2018 (27/04/2018) - Contribuição Sindical (CLT, 
arts. 578 a 610) natureza jurídica tributária. Inconstitucionalidade formal e material da Lei n.º 13.467/17 
(Reforma Trabalhista).

https://portal.esocial.gov.br/noticias/receita-federal/disponibilizacao-de-ambiente-de-testes-da-dctfweb
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/04/2018&jornal=515&pagina=64&totalArquivos=326
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2018&jornal=515&pagina=23&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2018&jornal=515&pagina=98&totalArquivos=106
https://drive.google.com/file/d/1OgZAVRZBjLihwJg4vSlYkAFQO1KCQG_M/view?usp=sharing

