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Destaque da Semana

Desembargador Caio Vieira de Mello toma posse como ministro do Trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 10/07/2018

Tomou posse nesta terça-feira (10) como ministro de Estado do Trabalho o desembargador aposentado Caio 
Luiz de Almeida Vieira de Mello, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. O vice-presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, no exercício da Presidência, representou o TST na 
solenidade, que contou com a presença de magistrados e procuradores do Trabalho, além de autoridades do 
Poder Executivo.

Nascido no Rio de Janeiro em 23/7/1949, Caio Vieira de Mello é formado em direito pela Universidade Federal 
de Minas Gerais. Em vaga destinada à OAB, foi nomeado em 2001 para o cargo de desembargador do TRT da 
3ª Região, onde exerceu a Vice-Presidência judicial no biênio 2008/2009. Aposentou-se em março de 2012.

Na solenidade de posse, o presidente da República, Michel Temer, destacou que Caio Vieira de Mello é “nome 
de grande experiência, que traz para a equipe do governo décadas de atuação na área jurídica, sobretudo 
na Justiça do Trabalho”. Em entrevista ao final da solenidade, o novo ministro destacou que fará um trabalho 
técnico à frente do ministério.

Para ler na íntegra clique aqui

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/desembargador-caio-vieira-de-mello-toma-posse-como-ministro-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
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/desembargador-caio-vieira-de-mello-toma-posse-como-ministro-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


Notícias

Empresa é responsabilizada por homicídio ocorrido no horário e no local de trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 10/07/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Ruah Indústria e Comércio de Móveis Ltda., 
de Sobral (CE), a indenizar os herdeiros de uma empregada morta por um colega de serviço. A Turma 
entendeu estar configurada a responsabilidade objetiva da empresa pelo ato praticado por empregado 
no local e no horário de trabalho.

Falta de pedido imediato não impede reconhecimento de rescisão indireta

Tribunal Superior do Trabalho - 09/07/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a um vigilante da Savoy Indústria de 
Cosméticos S.A. em Senador Canedo (GO) o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho pela não 
concessão regular do intervalo intrajornada. Apesar de o empregado ter feito o pedido mais de dois anos 
depois do início da irregularidade, o colegiado entendeu que a demora não era motivo para rejeitá-lo.

Reunião discute detalhes para a realização de seminário sobre choques elétricos

Fundacentro - 13/07/2018

O evento que terá temas voltados tanto para o segmento da construção civil (NR18), como para as instalações 
elétricas e serviços com eletricidade (NR10), tem como objetivo a disseminação de conhecimentos sobre 
proteções contra choques elétricos, tendo como público alvo os profissionais da área de SST. Além disso, 
de acordo com os organizadores, será um momento de oportunizar melhorias das condições e meio 
ambiente de trabalho aos trabalhadores dos setores.

MPT entrega material sobre Reforma Trabalhista para centrais sindicais

Ministério Público do Trabalho - 11/07/2018

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) entregou, nesta semana, para oito 
centrais sindicais, sediadas no Estado, cartilhas e folders sobre as mudanças implementadas pela Reforma 
Trabalhista. O material foi produzido pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de 
Trabalho (Conafret) do MPT, para ser distribuído em todo o Brasil. Os folders e cartazes contêm orientações 
a empregados e empregadores sobre a legislação em vigor. O MPT solicitou que as centrais distribuam o 
material aos sindicatos associados. Os cartazes devem ser afixados nos murais dos sindicatos. As orientações 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empresa-e-responsabilizada-por-homicidio-ocorrido-no-horario-e-no-local-de-trabalho?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/falta-de-pedido-imediato-nao-impede-reconhecimento-de-rescisao-indireta?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-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
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
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http://www.prt4.mpt.mp.br/procuradorias/prt-porto-alegre/7568-mpt-entrega-material-sobre-reforma-trabalhista-para-centrais-sindicais
http://www.prt4.mpt.mp.br/images/Ascom/2018/07/12/cartaz-reforma-trabalhista.pdf
http://www.prt4.mpt.mp.br/images/Ascom/2018/07/12/FOLDER_Ref_Trab-Verso-3-OTIMIZADO.pdf


Notícias

contidas no material devem ser seguidas pelos sindicatos.

Artigo – A indisponibilidade da saúde do trabalhador frente à reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 13/07/2018

O Sinait recebeu do Auditor-Fiscal do Trabalho Cléber Nilson Ferreira Amorim Júnior, lotado na 
Superintendência Regional do Trabalho do Maranhão – SRTb/MA, o artigo “A reforma trabalhista e o 
princípio da indisponibilidade da saúde do trabalhador”. O autor reflete sobre as mudanças impostas 
pela nova legislação, mas manifesta sua convicção de que a Constituição Federal preserva os direitos do 
trabalhador à saúde e segurança no trabalho.

Trabalho escravo - Equipe de Fiscalização resgata dez trabalhadores em Fortaleza (CE)

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 12/07/2018

Os homens trabalhavam com reformas em apartamentos de luxo. Porém, a situação do local onde moravam 
era bem diferente. De acordo com os Auditores-Fiscais do Trabalho, os trabalhadores dormiam em redes e 
camas improvisadas, com chão ainda no reboco, cozinha suja e o lixo era depositado em uma vala. Havia 
um único banheiro para todos eles, apenas com um chuveiro. As necessidades fisiológicas eram feitas em 
um matagal próximo ao prédio abandonado, que servia de alojamento.

GO: 14 trabalhadores escravizados foram resgatados de obra de frigorífico e de atividade de extração de 
areia

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 10/07/2018

Foram resgatadas 12 trabalhadores do canteiro de obras da construção de um frigorífico, no Distrito 
Agroindustrial do município de Goiás (GO). Os Auditores-Fiscais constataram diversas infrações, 
principalmente relacionadas às normas de saúde e segurança dos operários. Todos os trabalhadores 
estavam sem registro em Carteira de Trabalho, sem EPIs e expostos a riscos de eletrocussão e quedas 
em altura, sem utilizar cintos de segurança. Outros 2 trabalhadores atuavam na extração de areia do Rio 
Caximbu.

Implantação do ambiente eSocial Web Empresas acontecerá no próximo dia 16

Portal eSocial -13/07/2018

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15906/artigoa%20indisponibilidade%20da%20saude%20do%20trabalhador%20frente%20a%20reforma%20trabalhista
https://www.sinait.org.br/arquivos/artigos/Artigo_238.pdf
https://www.sinait.org.br/arquivos/artigos/Artigo_238.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15903/trabalho%20escravoequipe%20de%20fiscalizacao%20resgata%20dez%20%20trabalhadores%20em%20fortaleza%20ce
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15892/go%20%2014%20trabalhadores%20escravizados%20foram%20resgatados%20de%20obra%20de%20frigorifico%20e%20de%20atividade%20de%20extracao%20de%20areia
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15892/go%20%2014%20trabalhadores%20escravizados%20foram%20resgatados%20de%20obra%20de%20frigorifico%20e%20de%20atividade%20de%20extracao%20de%20areia
https://portal.esocial.gov.br/noticias/implantacao-do-ambiente-esocial-web-empresas-acontecera-no-proximo-dia-16
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/permanencia-em-area-de-abastecimento-nao-garante-adicional-de-periculosidade-a-motorista-de-caminhao?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

Começa na próxima segunda-feira, dia 16 de julho, a obrigatoriedade do eSocial para as empresas, conforme 
estabelecido no cronograma de faseamento previsto na Resolução nº 02 do Comitê Diretivo do eSocial. 
Com a entrada das demais empresas, serão feitas diversas melhorias nos módulos web já existentes, além 
de ser disponibilizado o módulo eSocial Web MEI Simplificado.

Micro e pequenas empresas e MEIs com empregados poderão ingressar no eSocial a partir do mês de 
novembro

Portal eSocial – 11/07/2018

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (11/7) a Resolução nº 4 do Comitê Diretivo do eSocial.  
A medida permite que micro e pequenas empresas – que são aquelas com faturamento anual de até R$ 
4,8 milhões – e Microempreendedores Individuais (MEIs) possam ingressar no eSocial a partir do mês 
de novembro. É importante deixar claro que somente os MEIs que possuam empregados – e que hoje 
totalizam um público de aproximadamente 155 mil empregadores – precisarão prestar informações ao 
eSocial.

eSocial: Reformulação do cronograma de implantação

Portal Contábeis – 13/07/2018

Dentre as alterações promovidas pela nova Resolução CDeS nº 04/2018 está a inclusão do tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), ao Microempreendedor Individual (MEI) que contrata empregado, ao Segurado Especial e ao pequeno 
Produtor Rural Pessoa Física. Conforme o art. 4º desse dispositivo, esses empregadores/contribuintes 
poderão optar pelo envio dos eventos ao Ambiente Nacional do eSocial de forma cumulativa, ou seja, 
transmissão das fases 1 e 2 no mesmo prazo estabelecido para o envio da fase 3.

Em 2017, auxílio por acidentes e doença somaram R$ 544,2 milhões em SP

Agência Brasil – 12/07/2018

Ao longo de 2017, foram concedidos 50,5 mil benefícios a acidentados e adoecidos em todo o estado. 
As fraturas do punho e da mão foram a maior causa desses afastamentos, com 7,5 mil casos. Além das 
fraturas, há ainda os ferimentos nessa região, que somam 1,4 mil ocorrências e as amputações da mão, 1,2 
mil. Foram registradas ainda 3,4 mil fraturas do antebraço. As fraturas da perna, pé e tornozelo somaram 8,5 
mil casos. Em todo o país, foram 196,7 mil afastamentos por problemas de saúde relacionados ao trabalho.

https://portal.esocial.gov.br/noticias/micro-e-pequenas-empresas-e-meis-com-empregados-poderao-ingressar-no-esocial-a-partir-do-mes-de-novembro
https://portal.esocial.gov.br/noticias/micro-e-pequenas-empresas-e-meis-com-empregados-poderao-ingressar-no-esocial-a-partir-do-mes-de-novembro
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
https://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/resolucao-do-comite-diretivo-do-esocial-no-4-de-04-de-julho-de-2018
http://www.contabeis.com.br/artigos/4823/esocial-reformulacao-do-cronograma-de-implantacao/
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/em-2017-auxilio-por-acidentes-e-doenca-somaram-r-5442-milhoes-em-sp


Atos Normativos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 6 DE JULHO DE 2018 (DOU de 09/07/2018 Seção I Pág. 56) - Dispõe sobre 
cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas quando da execução indireta de obras públicas, no âmbito 
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2018 (DOU de 10/07/2018 Edição Extra Seção II Pág. 01) - Nomeia CAIO LUIZ 
DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO, para exercer o cargo de Ministro de Estado do Trabalho;

RESOLUÇÃO CDeS Nº 4, DE 4 DE JULHO DE 2018 (DOU de 11/07/2018 Seção I Pág. 82) - Altera a Resolução 
do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre o Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);

PORTARIA MTb Nº 507, DE 11 DE JULHO DE 2018 (DOU de 12/07/2018 Seção I Pág. 393) - Suspende todos 
os procedimentos de análise, bem como as publicações relativas a processo de registro sindical pelo prazo 
de 90 (noventa) dias;

CIRCULAR CEF N° 817, DE 12 DE JULHO DE 2018 (DOU de 13/07/2018 Seção I Pág. 34) - Divulga versão 
atualizada do Manual Operacional do Agente Operador do FGTS.
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Dr. Clovis Veloso de Queiroz Neto
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queirozneto.adv.br
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