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Destaque da Semana
Emprego formal no primeiro semestre ficou 452% maior do que na primeira metade de 2017

Ministério do Trabalho - 13/09/2018

O saldo de empregos do mercado formal deu um salto de 452,37% no primeiro semestre deste ano em relação 
ao mesmo período do ano passado. Enquanto de janeiro a junho de 2017 a diferença entre admissões e 
demissões foi 71.050, nos mesmos meses de 2018 o número ficou em 392.461. Foram 321.411 novos empregos 
a mais. Dos oito setores da economia, sete tiveram saldo positivo nos primeiros seis meses deste ano. 
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Notícias

Ministro Dias Toffoli assume o STF propondo pacto entre os Poderes fundado no diálogo

Supremo Tribunal Federal - 13/09/2018

Ao tomar posse, nesta quinta-feira (13), na Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Dias Toffoli propôs aos demais Poderes da República um Pacto Nacional 
mediante um diálogo franco e propositivo. “Somos parceiros no compromisso e no dever de construir, 
no Brasil, uma sociedade mais livre, justa e solidária”, afirmou, dirigindo-se aos presidentes da República, 
Michel Temer, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício de Oliveira.

Reportagem: jornada exaustiva pode gerar direito à desconexão do trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 13/09/2018

Os efeitos negativos da jornada de trabalho exaustiva na vida de empregados é tema da reportagem 
especial do programa Jornada desta semana. Uma líder de vendas, que não quis se identificar, falou da 
experiência de ser cobrada a todo instante por seus superiores, sempre por meio de telefonemas ou 
de mensagens instantâneas em aplicativos como o WhatsApp. Ela conta que era obrigada a atender às 
demandas inclusive em período de férias. “Algumas coisas eram cobradas muito mais fora do trabalho do 
que dentro”, afirma.

Condenação por jornada exaustiva dispensa provas de prejuízo para empregado

Tribunal Superior do Trabalho - 12/09/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Companhia de Geração Térmica de Energia 
Elétrica (RS) a pagar R$ 20 mil de indenização a um eletricitário que cumpriu jornada exorbitante no período 
em que trabalhou para a empresa. Segundo o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, não se tratava 
de mero cumprimento habitual de horas extras, “mas de jornada exaustiva, indigna e inconstitucional”, 
situação em que o dano é presumido.

Norma que prevê pagamento de salários após quinto dia útil é inválida

Tribunal Superior do Trabalho - 11/09/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho considerou 
inválida a norma coletiva firmada entre os professores e uma instituição de ensino de Marília (SP) que 
autorizava o pagamento de salários depois do quinto dia útil. Prevaleceu, no julgamento, o entendimento 
de que a autonomia da norma coletiva não é absoluta e deve se submeter ao princípio da reserva legal.
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Notícias

Armazenamento de inflamáveis gera adicional de periculosidade a industriário

Tribunal Superior do Trabalho - 11/09/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Pirelli Pneus Ltda. a pagar o adicional 
de periculosidade a um industriário que trabalhava em área de risco em razão do armazenamento de 
produtos inflamáveis. Segundo a decisão, o adicional é devido independentemente da quantidade de 
produto armazenado.

Privação de férias por dois anos não caracteriza dano existencial a vigilante

Tribunal Superior do Trabalho - 10/09/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a Franca Serviços de Vigilância e Segurança 
Patrimonial Ltda., de Aracaju (SE), do pagamento de indenização por dano existencial a um vigilante que 
não pôde usufruir dois períodos sucessivos de férias. Segundo a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, 
para a caracterização do dano é necessário que o ato ilícito cause graves transtornos ao indivíduo, o que 
não ocorreu no caso.

Trabalhadores terão crédito mais barato a partir de 26 de setembro

Ministério do Trabalho - 12/09/2018

Trabalhadores da iniciativa privada em dificuldades para quitar dívidas, limpar o nome, fazer pequenas 
reformas ou um novo investimento contarão até o fim do mês com uma nova opção de crédito: o empréstimo 
consignado com uso do FGTS como garantia. A Caixa será o primeiro banco a operar a modalidade, que 
entra em funcionamento em duas semanas, no dia 26 de setembro. A nova linha de financiamento terá 
taxas mais baratas e estará à disposição de 36,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Conselho aprova utilização de recursos do fundo em projetos de revitalização urbana

Ministério do Trabalho – 11/09/2018

O Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) contará com uma nova linha de financiamento 
com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A decisão foi tomada em votação na 166ª 
Reunião Ordinária do Conselho Curador do FGTS, realizada nesta terça-feira (11), na sede do Ministério do 
Trabalho, em Brasília (DF). O programa utilizará o orçamento das áreas de saneamento, infraestrutura e 
habitação do fundo. O objetivo é proporcionar aos estados e municípios condições para implantação de 
políticas voltadas para a revitalização de áreas urbanas.
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Notícias

Consulta pública sobre o futuro do trabalho vai até 18 de novembro

Ministério do Trabalho – 11/09/2018

O Ministério do Trabalho recebe até o dia 18 de novembro sugestões sobre os desafios do trabalho em um 
mercado cada vez mais impactado pela tecnologia. As sugestões da sociedade de entidades sociais devem 
ser enviadas para o e-mail futurodotrabalho@mte.gov.br, criado exclusivamente para as manifestações 
sobre o tema.

Definidos os integrantes do Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho

Ministério do Trabalho – 10/09/2018

Estão definidos os membros do Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho. Concebido 
pelo Ministério do Trabalho, o grupo será instalado oficialmente no dia 18 de setembro, às 15h, na sede da 
pasta, em Brasília, em cerimônia com a participação do ministro Caio Vieira de Mello. O comitê é  formado 
por representantes do governo, do Judiciário, do meio acadêmico, de entidades de classe e sindicais 
(de empregados e empregadores) e tem como principal missão discutir e propor formas de proteção ao 
emprego diante do avanço da automação.

Fundacentro participa da abertura solene do Simpósio Internacional do Seconci-SP

Fundacentro - 14/09/2018

O presidente da Seconci-SP, Haruo Ishikawa, comenta que a indústria da construção civil tem um papel 
fundamental no desenvolvimento do Brasil, e que a mão de obra dos trabalhadores dessa área são 
essenciais. “Preservar a saúde dos trabalhadores da construção civil e prevenir acidentes no canteiro de 
obras. Agradeço a presença de todos, em especial, aos palestrantes que abordarão temas importantes 
na área. A Seconci-SP, nesses 54 anos, desenvolve um trabalho importante para propiciar o bem estar do 
trabalhador da construção civil, aos técnicos e aos engenheiros”, salienta Haruo.

Assinado termo para inclusão de PcDs no mercado de trabalho

Ministério Público do Trabalho - 13/09/2018

As entidades participantes do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com 
Deficiência e Reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o FIMTPODER, assinaram hoje 
(12) um termo de cooperação para renovar o compromisso do colegiado. O evento solene foi realizado 
na sede do Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), onde estiveram presentes membros de 
associações representantes das pessoas com deficiência, do poder público e de entidades empresariais.
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http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/c89fe20b-a134-4f12-9586-6f4024719e09


Notícias

Seminário debate os 30 anos da Constituição Federal

Ministério Público do Trabalho - 12/09/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
promovem o seminário “Os 30 anos da Constituição e o Ministério Público do Trabalho”, no dia 2 de 
outubro, no auditório do Centro Empresarial CNC, em Brasília. O evento contará com a participação do 
constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho, professor da Universidade de Coimbra. O jurista 
português fará a palestra de abertura.

Fórum aborda desafios para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Ministério Público do Trabalho - 11/09/2018

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) participou do III Fórum Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Sinop/MT (CMDP) no mês passado. Convidado a ministrar palestra durante o evento, o procurador do MPT 
Douglas Nunes Vasconcelos falou sobre os ‘Mitos, dificuldades e avanços na contratação de pessoas com 
deficiência’.

Nota pública combate retrocesso na proteção ao trabalhador adolescente

Ministério Público do Trabalho  - 10/09/2018

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), por meio de sua Comissão Permanente da Infância 
e Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos, emitiu nota pública contra qualquer alteração 
legislativa ou regulamentar que venha a diminuir vagas de aprendizagem, retirar ou minorar a proteção 
do trabalhador adolescente.

Sinait articula, no Senado, o reforço do orçamento da Fiscalização do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 13/09/2018

O presidente do Sinait expôs as preocupações da entidade em relação ao contingenciamento de recursos 
destinados às fiscalizações. Segundo ele, é imprescindível o reforço do orçamento destinado à Secretaria 
de Inspeção do Trabalho - SIT, que está com recursos muito pequenos diante das necessidades para 
garantir a fiscalização em todo o País.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/320d2fa4-95d3-442c-8dcc-cc1fb6588d84
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/3b637d91-1527-42ba-b94e-d17d9527a348
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/c92c399c-18e8-47a8-ac99-852daf09340f
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16093/sinait%20articula,%20no%20senado,%20o%20reforco%20do%20orcamento%20da%20fiscalizacao%20do%20trabalho


Atos Normativos

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 64, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 10/09/2018 Seção I Pág. 
37) - Dispõe sobre o leiaute da EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais;

PORTARIA SIT Nº 758, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 10/09/2018 Seção I Pág. 86) - Altera a Portaria 
SIT n.º 451/2014;

PORTARIA SIT Nº 759, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 10/09/2018 Seção I Pág. 88) - Altera a Portaria 
SIT n.º 452/2014;

PORTARIA SIT Nº 760, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 10/09/2018 Seção I Pág. 89) - Altera a Portaria 
SIT n.º 453/2014;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 896, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 12/09/2018 Seção I Pág. 220) - 
DISPOR SOBRE A COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS do empregador, decorrentes de depósitos relativos a 
trabalhadores não optantes e débitos resultantes de competências em atraso;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 897, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 12/09/2018 Seção I Pág. 220) - Institui 
o Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), dentro da área de aplicação de Infraestrutura 
Urbana do FGTS;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 898, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 12/09/2018 Seção I Pág. 221) - Altera 
a Resolução nº 887, de 15 de maio de 2018, do Conselho Curador do FGTS, para autorizar a contratação de 
operações de crédito, no âmbito dos programas Pró-Moradia, Saneamento para Todos e Pró-Transporte, 
para a conclusão de empreendimentos financiados com recursos de transferências obrigatórias a que se 
refere a Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, contratados até 30 de junho de 2017;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 900, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 12/09/2018 Seção I Pág. 222) - Autoriza 
o resgate de cotas de recursos do FI-FGTS que foram objeto de desinvestimentos e retorno das aplicações 
em 2017;

NOTA DE DOCUMENTAÇÃO EVOLUTIVA eSOCIAL 01/2018 (14/09/2018) - Versão 2.0

http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40069625/do1-2018-09-10-ato-declaratorio-executivo-n-64-de-6-de-setembro-de-2018-40069482
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40067595/do1-2018-09-10-portaria-n-758-de-5-de-setembro-de-2018-40067462
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40067596/do1-2018-09-10-portaria-n-759-de-5-de-setembro-de-2018-40067429
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40067601/do1-2018-09-10-portaria-n-760-de-5-de-setembro-de-2018-40067466
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40549301/do1-2018-09-12-resolucao-n-896-de-11-de-setembro-de-2018-40549087
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40549343/do1-2018-09-12-resolucao-n-897-de-11-de-setembro-de-2018-40549100
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40549355/do1-2018-09-12-resolucao-n-898-de-11-de-setembro-de-2018-40549116
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40549229/do1-2018-09-12-resolucao-n-900-de-11-de-setembro-de-2018-40549075
https://portal.esocial.gov.br/agenda/2018-09-14-publicada-a-versao-2-0-da-nota-de-documentacao-evolutiva-01-2018


Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da NR 18 mais autuados (multas) pela Auditoria Fiscal do Trabalho na Indústria da 
Construção (CNAEs 41, 42 e 43) no ano de 2017:
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18.13.1 18.15.6 18.15.3 18.23.1 18.28.1 18.12.2 18.37.3 18.13.4 18.13.2 18.8.5

Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho / Ministério do Trabalho

18.13.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva 
onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
projeção e materiais.

18.15.6 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-
corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o 
perímetro, conforme subitem 18.13.5, com exceção do 
lado da face de trabalho.

18.15.3 O piso de trabalho dos andaimes deve ter 
forração completa, ser antiderrapante, nivelado e fixado 
ou travado de modo seguro e resistente.

18.23.1 A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, consoante as 
disposições contidas na NR 6 - Equipamento de Proteção
Individual - EPI.

18.28.1 Todos os empregados devem receber 
treinamentos admissional e periódico, visando a garantir 
a execução de suas atividades com segurança.
 

18.12.2 As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas 
para a circulação de pessoas e materiais devem ser de 
construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. 

18.37.3 É obrigatório o fornecimento gratuito pelo 
empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição, 
quando danificada.

18.13.4 É obrigatória, na periferia da edificação, a 
instalação de proteção contra queda de trabalhadores 
e projeção de materiais a partir do início dos serviços 
necessários à concretagem da primeira laje.

18.13.2 As aberturas no piso devem ter fechamento 
provisório resistente. 

18.8.5. É proibida a existência de pontas verticais de 
vergalhões de aço desprotegidas.
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