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Destaque da Semana
Empresas: Fechamento da folha da competência 08/2018 somente deverá ser feito a partir do início da 
DCTFWeb

Portal eSocial - 08/08/2018

O início da DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 
Entidades e Fundos marcará o recebimento dos eventos de fechamento de folha no eSocial (S-1299) para a 
competência agosto/2018. A previsão é de que entre em operação no próximo dia 27 de agosto. A DCTFWeb 
é o sistema integrado ao eSocial responsável pela geração das guias de pagamento das contribuições 
previdenciárias. 

Para que haja a integração com a DCTFWeb, as empresas deverão aguardar até o dia 27/08 para enviar o 
evento de encerramento da folha da competência agosto/2018.

A medida não altera qualquer prazo de envio de eventos do eSocial, uma vez que apenas os encerramentos 
antecipados da competência agosto/2018 seriam impactados. O prazo permanece até o dia 7 do mês seguinte, 
ou seja, 07/09/2018. Caso o empregador envie o S-1299 antes da DCTFWeb entrar em operação, ou seja, 
antes de 27/08, não haverá a integração com aquele sistema e, nesse caso, deverá reabrir e encerrar a folha 
novamente após a entrada da DCTFWeb.

Para ler na íntegra clique aqui

https://portal.esocial.gov.br/noticias/empresas-fechamento-da-folha-da-competencia-08-2018-somente-estara-liberada-a-partir-do-inicio-da-dctfweb
https://portal.esocial.gov.br/noticias/empresas-fechamento-da-folha-da-competencia-08-2018-somente-estara-liberada-a-partir-do-inicio-da-dctfweb
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
https://portal.esocial.gov.br/noticias/empresas-fechamento-da-folha-da-competencia-08-2018-somente-estara-liberada-a-partir-do-inicio-da-dctfweb


Notícias

Gestante dispensada no fim do contrato de aprendizagem tem direito à estabilidade provisória

Tribunal Superior do Trabalho - 10/08/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à estabilidade provisória a uma 
aprendiz da Inbrands S.A. que estava grávida quando foi dispensada na data estabelecida para o fim do 
contrato de dois anos. A decisão segue o entendimento do TST de que a gestante tem direito à estabilidade 
mesmo quando for admitida mediante contrato por tempo indeterminado.

TST define lista tríplice para vaga de ministro

Tribunal Superior do Trabalho - 08/08/2018

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho escolheu, nesta quarta-feira (8), os nomes dos desembargadores 
que comporão a lista tríplice para preenchimento de vaga de ministro destinada à magistratura de carreira. 
Os nomes escolhidos foram os dos desembargadores Luiz José Dezena da Silva, Sérgio Torres Teixeira e 
Marcello Maciel Mancilha.

Pedreiro consegue demonstrar responsabilidade de empregador por hérnia de disco

Tribunal Superior do Trabalho - 06/08/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu 
a responsabilidade do empregador de um pedreiro que ficou incapacitado para o trabalho devido 
a uma hérnia de disco desenvolvida no exercício da atividade. A decisão leva em conta que as tarefas 
desempenhadas expõem o pedreiro a risco elevado de comprometimento da coluna.

TST vai sediar seminário em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1988

Tribunal Superior do Trabalho - 06/08/2018

O Tribunal Superior do Trabalho vai sediar nos dias 8 e 9 de outubro o seminário “30 anos da Constituição 
Cidadã e um ano de Reforma Trabalhista”. O evento é promovido pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) em parceria com a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
(SINAIT) e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/gestante-dispensada-ao-fim-do-contrato-de-aprendizagem-tem-direito-a-estabilidade-provisoria?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-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/tst-define-lista-triplice-para-vaga-de-minist-1?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-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://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/pedreiro-consegue-demonstrar-responsabilidade-de-empregador-por-hernia-de-disco?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-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
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Notícias

Saiba o que a lei trabalhista assegura aos pais

Ministério do Trabalho - 10/08/2018

A figura paterna é de fundamental importância para a criação e processo educativo de crianças. A 
participação no acompanhamento do desenvolvimento dos filhos é tarefa tanto de pais quanto de mães. 
Neste Dia dos Pais, o Ministério do Trabalho reforça dois direitos fundamentais garantidos: a licença-
paternidade e o direito de se afastar do trabalho para cuidar dos filhos, sem prejuízos.

Ministério define grupo para atuar na prevenção ao câncer no trabalho

Ministério do Trabalho - 09/08/2018

Um Grupo de Estudo Tripartite (GET), formado no âmbito do Ministério do Trabalho, deve apresentar até 
o fim deste ano propostas sobre medidas e procedimentos de prevenção à exposição de trabalhadores 
a agentes cancerígenos. O GET foi constituído pela Portaria nº 741, publicada no último dia 31 de julho 
no Diário Oficial da União, e será composto de até seis membros efetivos, representando o governo, 
empregadores e trabalhadores. O câncer ocupacional representa de 2% a 4% dos casos da doença, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Escola do Trabalhador lança mais dois cursos

Ministério do Trabalho - 07/08/2018

A Escola do Trabalhador está com inscrições abertas para dois novos cursos: Excel Intermediário e 
Identidade Visual e Gestão de Clientes. Com isso, o número de cursos oferecidos pela plataforma virtual de 
ensino à distância do Ministério do Trabalho chega a 23 (veja no fim do texto a lista completa). Os cursos 
são gratuitos e não há pré-requisitos para matrícula. Também não existe escolaridade mínima exigida. 
Basta fazer um pré-cadastro e iniciar a qualificação.

Conselho Nacional de Previdência aprova proposta orçamentária para 2019

Secretaria de Previdência – 09/08/2018

O Conselho Nacional de Previdência (CNP) aprovou, na manhã desta quinta-feira (9), a Proposta 
Orçamentária da Previdência para 2019. A previsão de gastos com o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social (FRGPS) é de R$ 637,9 bilhões. Esse valor inclui os benefícios rurais e urbanos, a compensação 
Previdenciária (COMPREV) e as sentenças judiciais.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6305-saiba-o-que-a-lei-trabalhista-assegura-aos-pais
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6304-ministerio-define-grupo-para-atuar-na-prevencao-ao-cancer-no-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6303-escola-do-trabalhador-lanca-mais-dois-cursos
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
http://www.previdencia.gov.br/2018/08/conselho-nacional-de-previdencia-aprova-proposta-orcamentaria-para-2019/


Notícias

Audiência pública debate relações de trabalho, terceirização e desemprego

Ministério Público do Trabalho – 09/08/2018

A subcomissão do Estatuto do Trabalho do Senado Federal promoveu na manhã desta quinta-feira (9) 
audiência pública sobre as relações do trabalho, a terceirização e o desemprego no Brasil. O debate teve a 
participação do procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, 
coordenador nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública (Conap) 
da instituição. O procurador representou também a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) na sessão.

Gastos com acidentes e doenças do trabalho chegam a R$ 67 bi em 6 anos, aponta Observatório

Ministério Público do Trabalho – 06/08/2018

De 2012 a 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) gastou cerca de R$ 67 bilhões com pagamentos 
a vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, segundo novas informações do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança no Trabalho divulgadas nesta semana.

Sinait convida Auditores-Fiscais do Trabalho a produzirem artigos científicos sobre a reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 10/08/2018

O Sinait lança nesta sexta-feira, 10 de agosto, a Carta Circular nº 001/2018, convidando Auditores-Fiscais 
do Trabalho a produzirem artigos científicos sobre a reforma trabalhista e os prejuízos causados aos 
trabalhadores em quase um ano de vigência da Lei 13.467/2017. Os artigos, após análise de uma banca, 
serão publicados em um livro. 

Estatuto do Trabalho: Sinait reforça proteção da força de trabalho do homem

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 09/08/2018

Renato Bignami, representando o Sindicato Nacional, relatou ideias e posições sobre o tema “Terceirização 
e Relação de Emprego no Estatuto do Trabalho”. Declarou o esforço do Sinait na construção do Estatuto do 
Trabalho como uma alternativa a reforma trabalhista – Lei nº 13.467/2017 aprovada no ano passado. Ele 
destacou que o anteprojeto da reforma trabalhista, a Sugestão Legislativa – SUG nº 12/2018, conhecido 
como Nova Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, foi um esforço que envolveu várias entidades, como 
Sinait, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT, Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho – Anamatra e Associação dos Juízes para a Democracia – AJD.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/6f426d4d-f54c-4e5d-9bf2-e1e2c6c4a21a
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/b1e7dd1a-ab3e-479d-b89e-6a017c91bdbe
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
https://observatoriosst.mpt.mp.br/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16000/sinait%20convida%20auditores-fiscais%20do%20trabalho%20a%20produzirem%20artigos%20cientificos%20sobre%20a%20reforma%20trabalhista
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15995/estatuto%20do%20trabalho%20sinait%20reforca%20protecao%20da%20forca%20de%20trabalho%20do%20homem


Notícias

MTb exclui trabalhadores de Comitê de Estudos sobre o Futuro do Trabalho, denunciam centrais

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/08/2018

Um comitê instituído pelo Ministério do Trabalho - MTb para discutir o futuro do trabalho excluiu 
trabalhadores de sua composição, denunciam centrais sindicais. O grupo – Comitê de Estudos Avançados 
sobre o Futuro do Trabalho – foi criado pela Portaria 621/2018, publicada no Diário Oficial da União nesta 
terça-feira, 7 de agosto, com composição tripartite. Mas de acordo com as centrais, o MTb não buscou 
diálogo com as entidades representativas de trabalhadores.

Enquanto Espanha reage à reforma trabalhista, Brasil avança no desmonte da proteção de seus trabalhadores

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 07/08/2018

Enquanto a Espanha avança no sistema de proteção social dos trabalhadores, com o aumento de 25% 
sobre o quadro de pessoal de agências e do orçamento em 30 milhões de Euros ao longo dos próximos 
dois anos, o Sinait observa que o governo brasileiro segue na direção contrária, impondo retrocessos com 
a reforma trabalhista e ameaças de extinguir instituições de proteção ao trabalhador. Um exemplo claro 
são os ataques ao Ministério do Trabalho.

Atos Normativos

PORTARIA MTb Nº 616, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 06/08/2018 Seção I Pág. 95) - Altera a Portaria 
MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, que dispõe sobre os procedimentos para elaboração e revisão 
as Normas Regulamentadoras;

PORTARIA MTb Nº 621, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 07/08/2018 Seção II Pág. 52) – Institui no âmbito 
do Ministério do Trabalho o COMITÊ DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE O FUTURO DO TRABALHO;

PORTARIA MTb Nº 634, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 (DOU 10/08/2018 Seção I Pág. 139) - Altera a Portaria nº 
723, de 23 de abril de 2012, que criou o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP, destinado 
ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas no art. 
8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005;
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15987/mtb%20exclui%20trabalhadores%20de%20comite%20de%20estudos%20sobre%20o%20futuro%20do%20trabalho,%20denunciam%20centrais
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/08/2018&jornal=515&pagina=139&totalArquivos=185

