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Destaque da Semana
FAP com vigência em 2019 já está disponível para consulta

Secretaria de Previdência - 21/09/2018

A portaria MF nº 409/2018, que dispõe sobre o Fator Acidentário de Prevenção (FAP 2018, com vigência em 
2019), juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade e custo, foi publicada nesta sexta-feira 
(21) no Diário Oficial da União. Levantamento feito pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 
mostra que 91,98% dos estabelecimentos empresariais brasileiros estão na faixa bônus do FAP – multiplicador 
calculado anualmente que incide sobre a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT).

Para ler na íntegra clique aqui

Sumário

- Destaque da Semana

- Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)

- Notícias do Executivo

- Notícias do Ministério Público do Trabalho

- Notícias do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho

- Atos Normativos

- Dados estatísticos de Fiscalização

http://www.previdencia.gov.br/2018/09/fap-com-vigencia-em-2019-esta-disponivel-para-consulta/
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41781612/do1-2018-09-21-portaria-n-409-de-20-de-setembro-de-2018-41781342
http://www.previdencia.gov.br/2018/09/fap-com-vigencia-em-2019-esta-disponivel-para-consulta/


Notícias

Reforma trabalhista é objeto de novas ações no STF

Supremo Tribunal Federal - 17/09/2018

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu três novas ações que têm por objeto as alterações introduzidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). As Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 tratam dos dispositivos relativos aos índices de atualização dos 
débitos e depósitos trabalhistas. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6002 questiona a exigência 
de indicação do valor do pedido na reclamação trabalhista.

Restrição de acesso ao local de assembleia invalida criação de novo sindicato

Tribunal Superior do Trabalho - 21/09/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou os atos constitutivos da criação do Sindicato 
dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do 
Ceará (Sindiproface) em razão das restrições de acesso ao local da assembleia. Com a anulação, a Turma 
afastou a representatividade sindical da nova entidade.

Auxílio-creche para pais: acordo pode prever benefício só em casos especiais

Tribunal Superior do Trabalho - 20/09/2018

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente pedido de um técnico da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que pretendia receber o auxílio-creche fora dos critérios fixados 
pela norma coletiva da categoria. Segundo a Turma, é válida a cláusula coletiva que concede o benefício à 
empregada mãe e, apenas excepcionalmente, a empregados.

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.

Plano de saúde não pode ser cancelado no caso de aposentadoria por invalidez
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Tribunal Superior do Trabalho - 20/09/2018

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR) por ter cancelado o plano de saúde e odontológico de uma industriária aposentada por invalidez. 
A decisão segue o entendimento do TST de que a situação enseja a reparação por danos morais.

Redução de intervalo é inválida em empresa que usa compensação de horas

Tribunal Superior do Trabalho - 20/09/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o regime de compensação semanal 
de horas invalida a redução do intervalo intrajornada para descanso e alimentação aplicado pela WEG 
Equipamentos Elétricos S.A. com base em autorização do Ministério do Trabalho. Com esse entendimento, 
a Turma condenou a empresa a pagar horas extras a um operador de retífica em razão da redução do 
intervalo.

Justiça do Trabalho inicia mutirão para solucionar processos na fase de execução

Tribunal Superior do Trabalho - 17/09/2018

A Justiça do Trabalho deu início nesta segunda-feira (17) à oitava edição da Semana Nacional da Execução 
Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Até sexta-feira (21), as 
unidades judiciárias intensificarão o rastreio e o bloqueio de bens, leilões e outras ações para garantir 
o pagamento de dívidas trabalhistas nos processos em fase de execução, ou seja, quando o devedor, já 
condenado, não cumpriu a decisão judicial.

Emprego formal cresce em agosto e gera 110.431 novas vagas no Brasil

Ministério do Trabalho - 21/09/2018

O emprego apresentou novamente crescimento no Brasil. O mês de agosto fechou com +110.431 novas 
vagas no mercado formal, um acréscimo de +0,29% em relação ao mês anterior. Esse desempenho foi 
resultado de 1.353.422 admissões e de 1.242.991 desligamentos. Com isso, o estoque de empregos no país 
também aumentou e chegou a 38.436.882 vínculos. 

Ministério realiza 5ª edição do Dia D de inserção de pessoas com deficiência

Ministério do Trabalho – 21/09/2018

A Inserção de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no mercado de trabalho será o foco do Dia 
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D de Inclusão de PcDs que acontece em vários estados nesta sexta-feira (21). Promovido anualmente pelo 
Ministério do Trabalho, o evento, em sua 5ª edição, ocorre nas várias superintendências, numa parceria 
com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Comitê discute o futuro do trabalho no Brasil

Ministério do Trabalho – 18/09/2018

A proteção do emprego passa pela qualificação dos trabalhadores brasileiros, de maneira que tenham 
condições de enfrentar um futuro com novas tecnologias e grandes desafios relacionados ao aumento da 
produtividade e competitividade. Essa foi a tônica da 1ª Reunião do Comitê de Estudos Avançados sobre o 
Futuro do Trabalho, realizada nesta terça-feira (18), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília. 

44ª Reunião da Comissão Nacional Tripartite Temática ocorre na Fundacentro

Fundacentro – 17/09/2018

Nos dias 12 e 13 de setembro, na sala do conselho da Fundacentro, a Comissão Nacional Tripartite 
Temática da Norma Regulamentadora nº 12 – (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos), 
representada pela bancada de governo, trabalhadores e empregadores discutiram pontos sobre o anexo 
XII – Equipamentos de Guindar para Elevação de Pessoas e Realização de Trabalho em Altura e outros 
assuntos.

MPT atua para a inserção de PCDs no mercado de trabalho

Ministério Público do Trabalho - 21/09/2018

Em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, também conhecido como “Dia D”, o Ministério 
Púbico do Trabalho (MPT) lança, nesta sexta-feira (21), campanha de conscientização para incentivar 
a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A iniciativa é composta por imagens e 
vídeos para difusão em redes sociais. Além da campanha, o MPT participa de uma série de atividades em 
diversas partes do Brasil. Dados do MPT apontam que foram ajuizadas 599 ações civis públicas e firmados 
609 termos de ajuste de conduta (TACs) sobre descumprimento de cotas de PCDs desde 2014. 

TST reconhece a competência do CEREST na fiscalização de normas de saúde e segurança do trabalho

Ministério Público do Trabalho - 19/08/2018

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Ministério 
Público do Trabalho, proferindo decisão judicial que declara a competência do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST) para fiscalizar e autuar empresas pelo descumprimento de normas de 
saúde e segurança do trabalho. O acórdão foi proferido nos autos de uma ação anulatória ajuizada em 
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em 2012 pela empresa Pirelli Pneus Ltda. em face do Município de Campinas.

Montes Claros: Auditor-Fiscal do Trabalho é ameaçado em fiscalização na construção civil

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/09/2018

Em ação fiscal que resultou no resgate de três trabalhadores de condições degradantes em uma obra da 
construção civil na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, o Auditor-Fiscal do Trabalho Hélio 
Ferreira Magalhães sofreu ameaças do responsável pelo canteiro de obras. A fiscalização ocorreu na
terça-feira, 18 de setembro, após uma denúncia. A Polícia Militar foi acionada e a ação fiscal demorou cerca 
de três horas para começar, sob proteção policial. A obra foi embargada pelas irregularidades encontradas 
e os trabalhadores afastados.

Web Services do eSocial estão operacionais

Portal eSocial - 20/09/2018

Problema que provocou a interrupção temporária dos Web Services do eSocial já foi resolvido e sistema 
está funcionando normalmente.

Atos Normativos

PORTARIA MTb Nº 761, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 19/09/2018 Seção I Pág. 86) - Institui 
procedimentos para formação de lista tríplice para indicação de especialista em saúde do trabalhador 
como membro da CTNBio.

PORTARIA MTb Nº 762, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 19/09/2018 Seção I Pág. 86) - Designa a 
Associação Nacional de Medicina do Trabalho para coordenar a elaboração de lista tríplice da qual serão 
indicados membros para compor a CTNBio.

PORTARIA MF N° 409, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 21/09/2018 Seção I Pág. 25) - Dispõe sobre a 
publicação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, calculados em 2018, e sobre a disponibilização do resultado do 
processamento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP em 2018, com vigência para o ano de 2019, e 
dispõe sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas 
em face do índice FAP a elas atribuído.

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.183, DE 21 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 21/09/2018 Seção I Pág. 206) - Dispõe de 
normas específicas para médicos que atendem o trabalhador.
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Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da NR 18 que mais embasaram interdições pela Auditoria Fiscal do Trabalho na Indústria 
da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) no ano de 2017:

 

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

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. 

18.22.2 Devem ser protegidas todas as partes móveis dos 
motores, transmissões e partes perigosas das máquinas 
ao alcance dos trabalhadores. 

18.21.16 As estruturas e carcaças dos equipamentos 
elétricos devem ser eletricamente aterradas

18.15.9 O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira 
segura
 

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

18.15.1 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura 
de sustentação e fixação, deve ser realizado por 
profissional legalmente habilitado.

18.14.21.16 As torres do elevador de material e do 
elevador de passageiros devem ser equipadas com 
chaves de segurança com ruptura positiva que dificulte a 
burla e impeça a abertura da barreira (cancela), quando o 
elevador não estiver no nível do pavimento. 

18.7.2 A serra circular deve atender às disposições a 
seguir: 

18.15.10 Os montantes dos andaimes devem ser apoiados 
em sapatas sobre base sólida e nivelada capazes de resistir 
aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. 
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