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NOTA À IMPRENSA

Ministério do Trabalho - 10/05/2018

1. A Modernização Trabalhista é aplicável de forma geral, abrangente e imediata a todos os contratos de 
trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive àqueles iniciados antes da vigência da 
Lei nº 13.467/2017.

2. Este é o entendimento do Parecer nº 00248/2018, emitido pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério, 
aprovado pelo ministro do Trabalho e publicado na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial da União.

3. A aprovação pelo ministro gera efeito vinculante para a Administração no âmbito do Ministério do Trabalho, 
e traz segurança jurídica, sobretudo na atuação fiscalizatória dos servidores desta Pasta, que deverão 
obrigatoriamente segui-lo.

4. O Parecer, elaborado pela unidade da Advocacia Geral da União (AGU), conclui que a perda de eficácia, em 
23 de abril de 2018, da Medida Provisória (MP) nº 808/2017 não modifica o fato jurídico de que a Modernização 
Trabalhista é aplicável a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT, inclusive àqueles iniciados antes da 
vigência da nova Lei, e que continuaram em vigor após 11 de novembro de 2017.

Para ler na íntegra clique aqui

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5878-nota-a-imprensa
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://www.trabalho.gov.br/images/Imagens/Noticias/MAIO-2018/despacho-de-14-de-maio-2018-diario-oficial-da-uniaao-imprensa-nacional.pdf
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5878-nota-a-imprensa


Notícias

CPC de 2015 garante a sindicato prazo para apresentar registros que comprovem sua legitimidade

Tribunal Superior do Trabalho - 17/05/2018

Autor de ação coletiva em que pleiteava o recálculo de horas extras, o sindicato de Teófilo Otoni não juntou 
aos autos o seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho para a comprovação da sua 
legitimidade para atuar em juízo em nome de seus filiados, em desacordo com a exigência da Orientação 
Jurisprudencial 15 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do TST. Por esse motivo, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) deu provimento ao recurso ordinário do Bradesco, condenado no 
primeiro grau, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 

Comissão de ministros entrega parecer sobre a Reforma Trabalhista à Presidência do TST

Tribunal Superior do Trabalho - 16/05/2018

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu nesta quarta-feira (15) 
parecer da comissão de ministros criada para estudar a aplicação da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17). 
O documento foi entregue pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão.  
As conclusões serão encaminhadas aos demais ministros para julgamento pelo Pleno  do TST em sessão 
com data ainda a ser definida.

Ação que discute se MTb emitiu nota técnica para beneficiar empreiteiras será julgada pela Justiça Federal

Tribunal Superior do Trabalho - 16/05/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a declaração de incompetência da Justiça do 
Trabalho para julgar ação civil pública na qual o Ministério Público do Trabalho (MPT) sustenta que o 
Ministério do Trabalho (MTb), por motivação política, teria emitido nota técnica para isentar empreiteiras de 
cumprir instrução normativa do próprio órgão relativa ao recrutamento e ao transporte de trabalhadores 
para atuarem em grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos eventos esportivos 
que seriam sediados pelo Brasil (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016). Segundo a Turma, a 
questão é de natureza administrativa, pois trata de suposto conflito entre normas de proteção do trabalho 
editadas pelo órgão competente.

Programa Jornada tira dúvidas sobre controle de ponto

Tribunal Superior do Trabalho - 15/05/2018

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/cpc-de-2015-garante-a-sindicato-prazo-para-apresentar-registros-que-comprovem-sua-legitimidade?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/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://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=15&s2=bddc.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://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=15&s2=bddc.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/comissao-de-ministros-entrega-parecer-sobre-a-reforma-trabalhista-a-presidencia-do-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
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://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Parecer+Comiss%C3%A3o.pdf/adfce987-afaf-c083-89ea-459f08f25209
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/acao-que-discute-se-mt-emitiu-nota-tecnica-para-beneficiar-empreiteiras-sera-julgada-pela-justica-federal?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/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/programa-jornada-tira-duvidas-sobre-controle-de-ponto?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

Controlar a jornada de trabalho de um empregado não é tarefa assim tão fácil. As empresas têm liberdade 
para decidir que tipo de registro de ponto vão adotar, mas é preciso observar a legislação trabalhista 
e as normas do Ministério do Trabalho. Conforme a CLT, o controle da jornada pode ser realizado por 
meio de ponto manual, mecânico ou eletrônico. A única exigência é que o registro seja feito pelo próprio 
empregado. Saiba mais sobre o tema na reportagem especial do programa Jornada desta semana.

Projeto da Enamat traz vídeos com palestras de professores da Universidade de Lisboa

Tribunal Superior do Trabalho - 15/05/2018

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat) deu início nesta 
segunda-feira (14) ao Projeto Grandes Aulas, que prevê a abordagem de temas impactantes do Direito 
do Trabalho por nomes de referência nacional e internacional e a publicação do conteúdo no portal da 
Enamat. O primeiro material publicado é o registro em vídeo de aulas dos professores Pedro Romano 
Martinez (Teletrabalho) e Barreto Menezes Cordeiro (Proteção de dados), da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.

Empresa terá prazo para regularizar depósito recursal efetuado em valor inferior

Tribunal Superior do Trabalho - 15/05/2018

A sentença atribuiu à condenação o valor de R$ 65 mil, o que exigiria depósito de R$ 17.919,26, limite 
estipulado pelo Ato GP 326/16 da Presidência do TST para a interposição de recurso de revista. A empresa, 
no entanto, recolheu o valor de R$ 17.916,26. Por isso, o TRT declarou a deserção e negou seguimento ao 
recurso.

Secretária será indenizada pelo uso do seu nome em site da empresa após demissão

Tribunal Superior do Trabalho - 14/05/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista de ex-secretária 
da Associação Paranaense de Cultura – APC para lhe deferir indenização de R$ 5 mil, a título de danos 
de morais. A ex-empregada teve seu nome utilizado na página da associação na Internet após a rescisão 
do contrato. Para os ministros, a conduta da ACP foi ilegal pela inexistência de autorização expressa da 
secretária para a divulgação.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/projeto-da-enamat-traz-videos-com-palestras-de-professores-da-universidade-de-lisboa?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/empresa-tera-prazo-para-regularizar-deposito-recursal-efetuado-em-valor-menor?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
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/91144?search-result=true&query=326%2F2016&current-scope=20.500.12178%2F1&filtertype_0=author&filtertype_1=especieato&filter_0=Brasil.+Tribunal+Superior+do+Trabalho+%28TST%29.+Gabinete+da+Presid%C3%AAncia+%28GP%29&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Ato&filter_relational_operator_0=equals&rpp=20&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/secretaria-sera-indenizada-pelo-uso-do-seu-nome-em-site-da-empresa-apos-demissao?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

“Faremos o necessário pela paz social e segurança jurídica nas relações de trabalho”

Ministério do Trabalho – 18/05/2018

“Faremos o que for necessário para trazer paz social e segurança jurídica nas relações de trabalho”, 
assegurou o ministro do Trabalho, Helton Yomura, em sua participação na 54ª edição do Prêmio Mérito 
Industrial 2018, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e o Centro da 
Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), nesta quinta-feira (17), no Clube do Trabalhador, em Manaus. 

Na OIT, ministro destacará combate à violência e ao assédio no trabalho

Ministério do Trabalho – 18/05/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, participará da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça, que começa no dia 28 de maio. Em seu 
pronunciamento, no dia 6 de junho, o ministro abordará os principais temas da reunião, como violência 
e assédio contra homens e mulheres e igualdade de gênero no local de trabalho, além de apresentar 
dados sobre a retomada do emprego no Brasil, a partir das ações adotadas pelo governo federal. “Será uma 
oportunidade de mostrarmos os avanços da economia e do mercado de trabalho no Brasil, mas também 
a importância do combate a esses problemas que ainda afetam trabalhadores em todo o mundo”, disse o 
ministro.

Brasil cria 115.898 novos postos de trabalho em abril, aponta Caged

Ministério do Trabalho – 18/05/2018

O melhor desempenho foi do setor de Serviços, que abriu 64.237 vagas, 0,38% a mais do que em março. 
Os principais responsáveis por esse resultado foram o comércio e administração de imóveis, valores 
mobiliários e serviços técnicos (+16.461 postos); transportes e comunicações (+14.837) e serviços de 
alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação (+11.495). A segunda melhor performance 
de abril ficou por conta da Indústria de Transformação, que abriu 24.108 postos, puxada pela indústria 
química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria (+8.763 postos) e a indústria de produtos 
alimentícios, bebidas e álcool etílico (+7.820 postos). Em seguida, vieram a Construção Civil (+14.394), 
Comércio (+9.287), Agropecuária (+1.591), Administração Pública (+980), Extrativa Mineral (+720), Serviços 
Industriais de Utilidade Pública (+581).

Conselho aprova Programação Anual das Aplicações do FAT para 2018

Ministério do Trabalho - 17/05/2018

http://www.trabalho.gov.br/component/content/article?id=5899
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5896-na-oit-ministro-destacara-combate-a-violencia-e-ao-assedio-no-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5895-brasil-cria-115-898-novos-postos-de-trabalho-em-abril-aponta-caged
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5891-conselho-aprova-programacao-anual-das-aplicacoes-do-fat-para-2018


Notícias

De acordo com o ministro do Trabalho, Helton Yomura, os projetos terão em vista o aumento das 
oportunidades de emprego à população, estímulo aos pequenos negócios e melhoria da qualidade de 
vida do trabalhador. “O Codefat tem aprovado a destinação dos recursos do FAT para financiar projetos 
de investimentos e de capital de giro para empresas com faturamento de até R$ 10 milhões, potenciais 
geradores de emprego e renda, além do fomento ao desenvolvimento econômico, à agricultura familiar e 
ao microcrédito”, explicou o ministro.

Quase 20 mil empresas são autuadas por falhas na prevenção a acidentes em 2017

Ministério do Trabalho - 16/05/2018

O Ministério do Trabalho autuou 19.870 empresas devido ao descumprimento às normas de proteção à 
saúde do trabalhador em 2017. No total, foram 72.294 autuações por infrações cometidas – média de 3,6 
por empresa. O não cumprimento de exigências do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
previsto na Norma Regulamentadora nº. 7, é o caso mais frequente registrado pela fiscalização. Foram 
9.517 estabelecimentos autuados (47,90% do total). Nos primeiros quatro meses deste ano, já foram 2.678 
empresas com autos lavrados pela mesma razão.

MTb intensifica combate a negociações sobre redução de cotas de PcDs e aprendizes

Ministério do Trabalho - 15/05/2018

A redução das cotas de pessoas com deficiência (PcDs) e aprendizes por meio de negociações coletivas 
entre sindicatos de trabalhadores e empresas e/ou sindicatos patronais é ilegal e está na mira das equipes 
de fiscalização do Ministério do Trabalho. O alerta foi feito na tarde desta terça-feira (15), na sede do órgão, 
em Brasília, após assinatura de protocolo de atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho (MPT), 
que poderá adotar medidas judiciais para anular as cláusulas de convenções que reduzam a base de cálculo 
das cotas. 

Conselho aprova empréstimo suplementar para conclusão de obras inacabadas 

Ministério do Trabalho  - 15/05/2018

Prefeituras e governos estaduais que buscaram financiamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para projetos de habitação, saneamento e mobilidade, mas não conseguiram acabar as obras, 
poderão fazer novo empréstimo. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira (15) a possibilidade 
desses municípios e estados tomarem um financiamento suplementar para retomarem e concluírem os 
trabalhos que ficaram inacabados.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5889-quase-20-mil-empresas-autuadas-por-irregularidades-na-prevencao-a-acidentes-do-trabalho-em-2017
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5887-ministerio-do-trabalho-intensifica-combate-a-negociacoes-envolvendo-reducao-das-cotas-de-pcds-e-aprendizes
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5884-conselho-aprova-emprestimo-suplementar-a-estados-e-municipios-com-obras-inacabadas


Notícias

Orçamento do Fundo de Garantia para 2018 é ratificado e fica em R$ 85,51 bilhões

Ministério do Trabalho - 15/05/2018

A maior parte dos recursos irá para a habitação, que receberá R$ 69, 47 bilhões, o equivalente a 81,23% do 
total. Quase todo o valor, R$ 62 bilhões, é destinado à habitação popular. Se toda a rubrica for utilizada, 528 
mil pessoas poderão ser beneficiadas com financiamentos de moradias. 

Barreiras mentais impedem a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Fundacentro - 18/05/2018

De acordo com o especialista Stefan Tromel do Setor de Igualdade de Oportunidades da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), alguns instrumentos que incluem a pessoa com deficiência no mercado 
de trabalho, como por exemplo, a Lei de Cotas para o Trabalho de Pessoas com Deficiência, a Agenda 
2030 da ONU e a Convenção 159 (promulgada em maio de 1991) foram capazes de mudar a percepção 
da sociedade para com as pessoas com deficiência, mas ainda persistem as barreiras mentais. “Mais de 
60 países possuem sistemas de cotas que ajudam na integração, mas isso não muda necessariamente a 
mentalidade das empresas”, destacou o especialista.

MPT e Ministério do Trabalho firmam compromisso para garantir respeito às cotas legais

Ministério Público do Trabalho - 16/05/2018

Acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho não podem suprimir ou reduzir as cotas legais de 
aprendizagem e de pessoas com deficiência. A proibição não foi alterada pela reforma trabalhista, mas 
não tem sido respeitada pelas entidades sindicais. Para garantir a proteção a essa parcela da população, 
o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho assinaram o Protocolo de Ação Conjunta 
001/2018, em Brasília.

Reforma trabalhista – Comissão do TST decide que regras não valem para contratos anteriores à lei

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 17/05/2018

O Sinait entende que o parecer da Comissão de ministros do TST confronta diretamente o parecer da 
Consultoria Jurídica – Conjur do Ministério do Trabalho, recém divulgado. Aprovado pelo ministro do 
Trabalho, Helton Yomura, o parecer indica a aplicabilidade da reforma trabalhista a todos os contratos 
vigentes, incluindo os anteriores a 11 de novembro de 2017. Segue a lógica defendida pela Medida 
Provisória 808/2017, editada pelo governo e que perdeu sua eficácia por não ter sido apreciada pelo 
Congresso Nacional.
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Sinait divulga Nota Pública sobre aplicabilidade da reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 16/05/2018

Diretores do Sinait e Delegados Sindicais redigiram nesta quarta-feira, 16 de maio, em Brasília, uma Nota 
Pública que teve como gatilho o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho a respeito da 
aplicabilidade da Lei 13.464/2017, a reforma trabalhista. O parecer foi aprovado pelo ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, cujo despacho foi publicado ontem, 15 de maio, no Diário Oficial da União.

CPRT/CBIC encerra trabalhos no 90º Enic com debate sobre as normas regulamentadoras de impacto na 
indústria da construção

CBIC - 18/05/2018

“As Normas Regulamentadoras de impacto na indústria da construção” foi a temática de encerramento 
dos trabalhos da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC, com a correalização 
do Serviço Social da Indústria – Sesi Departamento Nacional, na 90ª edição do Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (Enic), que terminou nesta sexta-feira, em Florianópolis/SC. O objetivo foi 
atualizar os empresários e trabalhadores do setor da construção sobre as mudanças realizadas nas normas 
regulamentadoras que impactam a indústria da construção e reforçar a importância do tripartismo no 
setor.

Indústria da Construção avalia consequências da implementação do eSocial para as empresas do setor 
durante 90º Enic

CBIC - 18/05/2018

Tendo em vista o grande impacto que o eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais e 
Previdenciárias e Trabalhistas) terá para as empresas do setor da construção e do mercado imobiliário a 
partir do próximo mês de julho, o painel “Indústria da Construção, o que muda com o eSocial” foi um dos 
destaques da tarde desta sexta-feira (18/05) do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), 
em Florianópolis/SC. “O eSocial é um evento que vai mudar radicalmente a vida das empresas do setor da 
construção”, ressaltou o presidente da CPRT/CBIC, Fernando Guedes, na abertura do painel realizado pela 
Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC, com a correalização do Sesi Nacional.

Cartilha sobre encargos previdenciários e trabalhistas é lançada no Enic

ENIC - 17/05/2018

O coordenador do Banco de Dados da CBIC, Daniel Furletti, disse que a cartilha é um material indispensável 
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para tomada de decisões mais assertivas por parte dos gestores e empresários do setor. “A cartilha traz 
uma metodologia de cálculo  que específica as horas efetivamente trabalhadas (HET), evidenciando o real 
custo com a mão de obra para as empresas construtoras”, ressaltou. A apropriação dos custos com mão 
de obra, inclusive considerando os encargos sociais, é muito importante haja vista que mais de 50% dos 
custos de construção dizem respeito à mão de obra tendo em vista que o setor da construção é intensivo 
de trabalho.

Setor da construção debate questões da reforma trabalhista durante o 90º Enic

CBIC - 17/05/2018

As atualizações trabalhistas, com foco nos primeiros meses de vigência da nova lei trabalhista e o papel das 
negociações coletivas nas relações de trabalho, foram destaque do segundo painel da Comissão de Política 
de Relações Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em conjunto com 
o Conselho Jurídico (Conjur) da entidade, com a correalização do Sesi Nacional, nesta quinta-feira (17/05), 
durante o 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), em Florianópolis/SC. De grande 
relevância e impacto para o setor da construção, o advogado, consultor e especialista trabalhista, Leone 
Pereira, destacou que um dos resultados já observados após a reforma das leis do trabalho foi a queda no 
ajuizamento de Ações Trabalhistas.

Hotsite da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção – CANPAT Construção 
é lançado durante o 90º Enic

CBIC - 17/05/2018

Mostrar o que está sendo desenvolvido no País na área e Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no setor da 
construção é um dos grandes objetivos do hotsite da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na 
Indústria da Construção – Canpat Construção, lançado nesta quinta-feira (17/05), durante o primeiro painel 
da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), com apoio do Sesi Nacional, por ocasião do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção 
(Enic), em Florianópolis/SC.

Líder de SST da CBIC destaca os desafios da responsabilidade social na indústria da construção

CBIC - 15/05/2018

Em artigo que aborda os desafios da responsabilidade social na indústria da construção, o vice-presidente 
de Capital-Trabalho e Responsabilidade Social do SindusCon-SP, presidente do Seconci-SP, líder de SST 
na CBIC e coordenador da Bancada Patronal do CPN da NR-18, Haruo Ishikawa, destaca as iniciativas de 
responsabilidade social exercidas pelo setor da construção.
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Atos Normativos

PARECER n.º 00248/2018/CONJURMTB/CGU/AGU (DOU de 15/05/2018 Seção I Pág. 59) - Aplicabilidade da 
modernização trabalhista (lei 13.467/2017) aos contratos de trabalho;

PORTARIA MTb Nº 326, DE 14 DE MAIO DE 2018 (DOU de 15/05/2018 Seção I Pág. 61) - Altera a Norma 
Regulamentadora n.º 12 (NR-12) - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

PORTARIA MTb Nº 335, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 16/05/2018 Seção I Pág. 123) - Aprova o Plano 
Nacional de Aprendizagem Profissional;

PORTARIA MTb Nº 328, DE 14 DE MAIO DE 2018 (DOU de 16/05/2018 Seção I Pág. 128) - Instituir o Programa 
de Integridade com a finalidade de promover a prevenção, a detecção e a correção da prática de desvios 
éticos, ilícitos administrativos, fraude e corrupção no âmbito do Ministério do Trabalho;

PORTARIA MTb Nº 340, DE 16 DE MAIO DE 2018 (DOU de 17/05/2018 Seção II Pág. 53) - Nomeia EDUARDO 
GENNER DE SOUSA AMORIM para exercer o cargo em comissão de Superintendente Regional do Trabalho 
no Estado de Goiás;

PORTARIA MTb Nº 341, DE 16 DE MAIO DE 2018 (DOU de 17/05/2018 Seção II Pág. 53) - Nomeia ANTONIO 
CARLOS FONTOURA, para exercer o cargo em comissão de Superintendente Regional do Trabalho no 
Estado do Rio Grande do Sul;

LEI Nº 13.667, DE 17 DE MAIO DE 2018 (DOU de 18/05/2018 Seção I Pág. 02) - Dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), criado pelo Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 1975;

NOTA TÉCNICA N.º 90/2018/DEFIT/DSST/CGT/SIT (18/05/2018) - Lei nº 6.019/74. Prestação de Serviços 
a Terceiros. Terceirização Lícita. Infrações a questões de Segurança e Saúde no Trabalho. Autuação da 
Contratante. Possibilidade. Inteligência dos arts. 5º-A, §3º e 19-A.

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018 (DOU de 18/05/2018 Seção II Pág. 01) - Designa os representantes 
dos trabalhadores para participarem da 107ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, que será realizada no período de 28 de maio a 8 de junho de 2018, na 
cidade de Genebra;

http://www.trabalho.gov.br/images/Imagens/Noticias/MAIO-2018/despacho-de-14-de-maio-2018-diario-oficial-da-uniaao-imprensa-nacional.pdf
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3DXenS24uT%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=14283505&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=portaria-n-326-de-14-de-maio-de-2018-14283501&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D0%26_3_keywords%3DPORTARIA%2BN%25C2%25BA%2B326%252C%2BDE%2B14%2BDE%2BMAIO%2BDE%2B2018%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_2017322%252C15_PORTLET_2017335%252C15_PORTLET_2017350%252C15_PORTLET_2017480%252C15_PORTLET_2017493%252C15_PORTLET_2017441%252C15_PORTLET_2017454%252C15_PORTLET_2017467%252C15_PORTLET_2017428%252C15_PORTLET_2016945%252C15_PORTLET_2016958%252C15_PORTLET_2021965%252C15_PORTLET_2017706%252C15_PORTLET_2018252%252C15_PORTLET_2018265%252C15_PORTLET_2018226%252C15_PORTLET_2019138%252C15_PORTLET_2019229%252C15_PORTLET_2019242%252C15_PORTLET_2019047%26_3_modifieddayFrom%3D18%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D18%252F05%252F2018%26_3_formDate%3D1526858598230%26_3_modified%3D%26_3_modifieddayTo%3D18%26_3_modifiedto%3D18%252F05%252F2018%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3Ddo1%252C%2Bdo1e%252C%2Bdo1a%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearTo%3D2018%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearFrom%3D2018%26_3_modifiedmonthFrom%3D5%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D5&inheritRedirect=true
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2018&jornal=515&pagina=123&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2018&jornal=515&pagina=128&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2018&jornal=529&pagina=53&totalArquivos=68
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2018&jornal=529&pagina=53&totalArquivos=68
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2018&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=156
https://drive.google.com/file/d/1oeXXdD5JJVl3c-EORQokd-nL3lywEnDp/view?usp=sharing
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2018&jornal=529&pagina=1&totalArquivos=80

