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Destaque da Semana
Reforma trabalhista deve ser aplicada de acordo com a Constituição Federal, decide Plenária do 19º Conamat

Anamatra - 05/04/2018

A Lei nº 13.467/2017, relativa à reforma trabalhista, não pode ser aplicada aos processos ajuizados antes de 11 
de novembro de 2017. A reforma deve ser aplicada de acordo com a Constituição Federal e as convenções e 
tratados internacionais e os juízes do Trabalho, em suas decisões, não podem ser tolhidos na sua livre convicção 
motivada. Essas e outras diversas questões foram decididas na Plenária que encerrou, neste sábado (5/5), o 19º 
Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).

A Plenária aprovou 103 de um total de 111 encaminhadas pelas comissões. O evento tem cunho deliberativo 
e vincula a atuação política da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), que 
reúne mais de 90% dos juízes trabalhistas em todo o Brasil.

Os magistrados decidiram, por exemplo, que o regime de sucumbência em honorários advocatícios não 
pode ser aplicado aos processos ajuizados anteriormente à vigência da Lei; que os créditos trabalhistas não 
podem ser atualizados pela TR (taxa referencial); que não está de acordo com a Constituição Federal exigir do 
reclamante, beneficiário da justiça gratuita, o pagamento de custas para ajuizamento de nova ação em caso 
de arquivamento da anterior; que o autor de ação, que esteja desempregado, tem direito à justiça gratuita, não 
importando o valor de seu último salário; que  é inconstitucional que o crédito trabalhista seja utilizado para 
pagamento dos honorários dos advogados da reclamada; entre outras várias questões. 

Para ler na íntegra clique aqui

https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat


Notícias

Ministro Edson Fachin, do STF, fará conferência no TST sobre Hermenêutica Constitucional e Direito Social

Tribunal Superior do Trabalho - 04/05/2018

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), fará a conferência de abertura do Seminário 
sobre Hermenêutica Constitucional e Direito Social, que acontecerá, nos dias 24 e 25 de maio, no Tribunal 
Superior do Trabalho. As inscrições para o evento podem ser feitas aqui. 

Fabricante de elevadores indenizará técnico que sofreu perda auditiva em decorrência do trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 04/05/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$ 20 mil a indenização por danos morais a 
ser paga a técnico em manutenção de elevadores que sofreu perda auditiva em decorrência do trabalho 
realizado em casas de máquinas. A decisão deu provimento a recurso de revista da Thyssenkrupp Elevadores 
S.A., que pedia a redução do valor da condenação, fixado em R$ 60 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região (SP).

TST defere rescisão indireta pelo não pagamento de horas extras e recolhimento incorreto do FGTS

Tribunal Superior do Trabalho - 03/05/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta para auxiliar de limpeza 
da Boa Esperança Agropecuária Ltda., de Mato Grosso, pelo não pagamento de horas extraordinárias, 
o que resultou no recolhimento incorreto dos depósitos do FGTS. A Turma fundamentou a decisão no 
entendimento da jurisprudência do TST de que o não pagamento de horas extras constitui falta grave do 
empregador e autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho.

Vigilante de eventos que atuou antes de norma ministerial não receberá adicional de periculosidade

Tribunal Superior do Trabalho - 03/05/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu recurso da Empresa Porto Alegrense de Vigilância 
Ltda. para afastar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade a vigilante de eventos que 
atuou na Arena Grêmio em período anterior à edição da portaria do Ministério do Trabalho que incluiu 
a atividade entre aquelas que dão direito à parcela. Para a Turma, o adicional é devido somente após a 
publicação da Portaria 1.885/MT, de 2/12/2013, e o último evento no qual o vigilante atuou ocorreu antes 
dessa data. 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ministro-edson-fachin-do-stf-fara-conferencia-no-tst-sobre-hermeneutica-constitucional-e-direito-social?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://www.enamat.jus.br/?page_id=15658
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/fabricante-de-elevadores-indenizara-tecnico-que-sofreu-perda-auditiva-em-decorrencia-do-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%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-defere-rescisao-indireta-pelo-nao-pagamento-de-horas-extras-e-recolhimento-incorreto-de-fgts?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/vigilante-de-eventos-que-atuou-antes-de-norma-ministerial-nao-recebera-periculosidade?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://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

Turma rejeita limitação de páginas para envio eletrônico de documentos processuais

Tribunal Superior do Trabalho - 02/05/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região (BA) cerceou o direito de defesa do Itaú Unibanco S.A. ao não receber documento enviado 
eletronicamente porque teria ultrapassado o número de páginas permitidas de peticionamento eletrônico 
(e-Doc) do órgão. Segundo a Turma, não há fundamento legal para esse tipo de restrição.

Empresa consegue retirar 13º proporcional deferido a auxiliar despedido por justa causa

Tribunal Superior do Trabalho - 02/05/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação à Souza Cruz S.A. o pagamento 
do 13º salário proporcional a auxiliar de produção dispensado por justa causa em função de abandono 
de emprego. De acordo com os ministros, o 13º proporcional, previsto no artigo 3º da Lei 4.090/1962, só é 
devido nas rescisões sem justa causa do empregado.

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.

TST lança série de vídeos sobre direitos trabalhistas

Tribunal Superior do Trabalho – 01/05/2018

Em comemoração ao Dia do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho lançou, na última terça-feira, dia 1º, 
a série de vídeos Tome Nota, que apresentará informações sobre os direitos trabalhistas de forma didática 
e dinâmica. Toda semana um vídeo novo será divulgado no canal oficial do TST no YouTube, destacando 
aspectos específicos de temas como adicional noturno, férias, décimo terceiro salário, entre outros. 

Empregador tem responsabilidade objetiva no caso de pedreiro com hérnia por causa do trabalho

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-rejeita-limitacao-de-paginas-para-envio-eletronico-de-documentos-processuais?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://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/empresa-consegue-retirar-13-proporcional-deferido-a-auxiliar-despedido-por-justa-causa?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/tst-lanca-serie-de-videos-sobre-direitos-trabalhistas?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
https://www.youtube.com/user/tst
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empregador-tem-responsabilidade-objetiva-no-caso-de-pedreiro-com-hernia-por-causa-do-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


Notícias

Tribunal Superior do Trabalho – 30/04/2018

Pela natureza da atividade de pedreiro que teve hérnia de disco em função de esforço repetitivo no serviço, 
a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a 
responsabilidade civil do empregador pelo dano é objetiva e não depende da comprovação de sua ação 
ou omissão no evento que causou a doença ocupacional.

Brasil contratou mais de 124 mil aprendizes nos três primeiros meses de 2018 

Ministério do Trabalho – 04/05/2018

Mais de 124 mil jovens entraram no mercado de Trabalho no Brasil este ano por meio da Lei da 
Aprendizagem Profissional. Um balanço apresentado pelo Ministério do Trabalho aponta a admissão 
de 124.730 trabalhadores na condição de aprendizes entre janeiro e março de 2018. O estado que mais 
contratou foi São Paulo, seguido de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Fórum de Participação Social será realizado no dia 11 em São Paulo

Ministério do Trabalho - 04/05/2018

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) realiza a 2ª Atividade do Fórum de Participação Social, no próximo 
dia 11, das 9h às 17h30, na Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro), em São Paulo.  O objetivo 
do evento é esclarecer à sociedade civil as principais mudanças trazidas pela nova lei de migração (Lei nº 
13.445/2017), que entrou em vigor no dia 21 de novembro de 2017. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas na hora.

Dia do Trabalho é marcado pela retomada do emprego em todo o Brasil

Ministério do Trabalho - 30/04/2018

O trabalhador brasileiro tem motivos para olhar para o futuro com esperança neste 1º de maio, nas 
comemorações do Dia do Trabalho. Os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) vêm confirmando, mês a mês, a tendência de recuperação do mercado de trabalho depois de três 
anos com números negativos no saldo anual. “Apesar de o índice de desemprego ainda ser expressivo, 
as medidas adotadas pelo governo federal desde 2016 estão revertendo essa situação e o trabalhador já 
pode ter otimismo. Os empregos estão de volta”, disse o ministro do Trabalho, Helton Yomura.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5830-brasil-contratou-mais-de-124-mil-aprendizes-nos-tres-primeiros-meses-de-2018
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5828-forum-de-participacao-social-sera-realizado-no-dia-11-em-sao-paulo
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5817-dia-do-trabalho-e-marcado-pela-retomada-do-emprego-em-todo-o-brasil


Notícias

Parecer do MPT é favorável à licença maternidade dupla para casal de mulheres

Ministério Público do Trabalho - 02/05/2018

O pleno do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) julgou o recurso administrativo que 
permitiu a concessão de licença maternidade dupla, por ocasião da primeira gravidez de um casal de 
mulheres. O pedido, feito pela mãe que não gestou, havia sido negado, sendo a licença equiparada à de 
um pai (20 dias). Em razão do recurso, o caso foi analisado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
Pernambuco, que emitiu parecer favorável ao reconhecimento do direito da requerente.

Mudanças na contribuição sindical são inconstitucionais, diz MPT

Ministério Público do Trabalho - 30/04/2018

As mudanças na contribuição sindical promovidas pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) são 
inconstitucionais. É o que diz nota técnica divulgada nesta segunda-feira (30) pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT). O documento aponta que alterações como o fim da obrigatoriedade da contribuição 
dependem de lei complementar por ser recurso de natureza tributária. Além disso, a instituição defende 
que a autorização para desconto em folha da contribuição sindical deve ser definida em assembleia com 
participação de toda a categoria.

Maio Lilás lembra importância de sindicatos na defesa dos direitos trabalhistas

Ministério Público do Trabalho  - 30/04/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) promove, neste mês de maio, diversas atividades no sentido de 
lembrar a importância de discutir a liberdade sindical e da participação dos trabalhadores e trabalhadoras 
na atuação dos sindicatos para a promoção da defesa dos seus direitos. A ações da campanha Maio Lilás 
incluem debates, exposições, iluminação de prédios públicos, entre outras atividades promovidas pela 
Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) e pelas procuradorias regionais, nos estados. O lançamento oficial 
da campanha será no dia 7 de maio, na sede da PGT, em Brasília, em conjunto com a Procuradoria Regional 
do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins (PRT 10) e contará com uma mesa-redonda sobre o tema 
“Liberdade sindical e reforma trabalhista”, bem como com o lançamento da revista em quadrinhos sobre 
“sindicatos” e do site www.reformadaclt.com.br, que traz informações para trabalhadores e empregadores 
sobre a reforma trabalhista. Acesse aqui a programação.

Sinait discute com SIT mudanças no texto da Portaria 643 do MTb

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/05/2018

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/dd5be5b2-5064-43dc-ad03-16362457cfad
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/52012d7d-31a6-41d4-83f7-56243896d80e
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/3700ed1f-5e75-4aa1-a97a-9546e94fe7e4/Nota+Tecnica_n_1-2018_CONALIS-MPT-Contribuicao+Sindical-27-04-2018-assinada.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mcoaAW5
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/8eaf873c-d91c-48a5-94be-aac20505fb14
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/e57d2363-60c8-4ba3-8707-8e8c6bb03c58/MaioLilas.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mcDBdAx
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15650/sinait%20discute%20com%20sit%20mudancas%20no%20texto%20da%20portaria%20643%20do%20mtb


Notícias

O presidente do Sinait, Carlos Silva, e a vice-presidente Rosa Maria Campos Jorge entregaram, nesta sexta-
feira, 4 de maio, um documento à secretária de Inspeção do Trabalho, Maria Teresa Pacheco Jensen. O 
documento tem considerações e contribuições do Sindicato ao texto que regulamentará a Portaria 643 do 
Ministério do Trabalho. A iniciativa tem como objetivo evitar retrocessos na carreira da Auditoria-Fiscal do 
Trabalho.

Exposição do Sinait sobre trabalho escravo estará no Senado de 7 a 18 de maio

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/05/2018

A exposição fotográfica “Sobre o peso das correntes nos teus ombros”, que retrata chagas sociais combatidas 
pelos Auditores-Fiscais do Trabalho – trabalho escravo e trabalho infantil – estará aberta para visitação 
pública no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima do Senado Federal, de 7 a 18 de maio. O Sinait organizou 
a exposição com fotografias de autoria do Auditor-Fiscal do Trabalho e fotógrafo Sérgio Carvalho. São 37 
fotos coloridas e em preto e branco, sendo que 14 retratam o trabalho infantil.

Santos: Cerca de 90% dos casos de acidentes têm relação com cultura empresarial

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 03/05/2018

Durante o IV Seminário Unificado sobre Segurança e Saúde do Trabalhador e Trabalhadora da Baixada 
Santista, os Auditores-Fiscais Lúcia Keiko Oukawa e Paulo Rogério Moreira, da Gerência Regional do 
Trabalho em Santos – GRT/Santos, disseram que 90% dos casos de acidentes têm relação com a política de 
gestão e cultura empresarial. O alerta foi dado em palestra no dia 27 de abril, no auditório do Sindicato dos 
Petroleiros do Litoral Paulista – SindiPetro, em Santos (SP). O evento integrou as atividades do Movimento 
Abril Verde, “Em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho”.

Publicada Nota Orientativa nº 06, de 02/05/2018, sobre o envio de eventos periódicos de grandes empresas.

Portal eSocial - 02/05/2018

A partir do dia 08/05, o web service estará disponível para o envio dos eventos periódicos das grandes 
empresas, com faturamento superior a R$78 milhões. Veja as principais orientações contidas na Nota 
Orientativa nº 06, de 02/05/2018. A partir desta fase, o eSocial utilizará a versão 2.4.02 do leiaute, incluindo 
os ajustes constantes nas Notas Técnicas nº 01, 02 e 03.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2016&jornal=1&pagina=179&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2016&jornal=1&pagina=179&totalArquivos=304
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15649/exposicao%20do%20sinait%20sobre%20trabalho%20escravo%20estara%20no%20senado%20de%207%20a%2018%20de%20maio
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15647/santos%20cerca%20de%2090%%20dos%20casos%20de%20acidentes%20tem%20relacao%20com%20cultura%20empresarial
https://portal.esocial.gov.br/noticias/entes-esclarecem-as-principais-duvidas-sobre-os-eventos-periodicos
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-006-2018.docx
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-006-2018.docx
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-01-2018.zip
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-02-2018.pdf
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-03-2018.pdf
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Atos Normativos

NOTA ORIENTATIVA Nº 06, DE 02 DE MAIO DE 2018 (23/04/2018) - Orientações sobre o envio de eventos 
periódicos para o eSocial.
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