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Destaque da Semana

Nova ferramenta de monitoramento de disponibilidade do eSocial entra em operação

Portal eSocial - 03/09/2018

Uma nova ferramenta disponibilizada pelo eSocial permite aos usuários verificarem se o sistema está operando 
normalmente ou se há algum problema no tráfego de informações. Com ela, é possível checar se há acúmulo 
de eventos processados pelo eSocial, o que provocaria demora no envio das respostas aos usuários ou mesmo 
se o sistema está fora do ar.
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Presidente do TST incentiva participação na 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho - 06/09/2018

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 
ministro Brito Pereira, enviou ofício a todos os magistrados da Justiça do Trabalho para incentivar a 
concentração de esforços na 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. A Semana, que este ano será 
realizada de 17 a 21/9, visa à conclusão do maior número possível de processos em fase de execução.

Empresa de telefonia é condenada por condições degradantes de trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 03/09/2018

A Telsul Serviços S. A., do Rio de Janeiro (RJ), e a Telemar Norte Leste S. A. foram condenadas por submeter 
trabalhadores a condições precárias e degradantes de trabalho. No julgamento de recurso de revista, a 
Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu o valor de R$ 200 mil arbitrado no primeiro 
grau a título de indenização por dano moral coletivo. A empresa Telsul havia arregimentado trabalhadores 
na Bahia para trabalhar na construção de galerias e na colocação de tubos subterrâneos para cabeamento 
da rede de telecomunicações no Rio de Janeiro.

Ministério do Trabalho e Banco do Brasil discutem ampliação do PAT

Tribunal Superior do Trabalho - 05/09/2018

A ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi tema da reunião entre o diretor do 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) do Ministério do Trabalho, Kleber Silva e a equipe 
responsável pelo PAT com representantes do Banco do Brasil, nesta terça-feira (4), na sede do Ministério, 
em Brasília.  A necessidade de ampliar a divulgação do PAT, a fim de desmistificar o programa, e de expandir 
o número de empresas participantes foram os principais pontos debatidos durante o encontro. 

Participação de imigrantes no mercado formal de trabalho brasileiro cresce no segundo trimestre do ano

Ministério do Trabalho - 03/09/2018

A presença dos imigrantes no mercado formal de trabalho brasileiro aumentou no segundo trimestre 
deste ano. O saldo de vagas, que é a diferença entre as admissões e demissões, ficou em 2.406 nos meses 
de abril, maio e junho. Foi menor do que no trimestre anterior, quando tinham sido abertos 3.452 postos 
para trabalhadores não brasileiros, mas ainda foi positivo.
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Seminário em Pernambuco debate a Constituição Federal e a Reforma Trabalhista

Fundacentro - 06/09/2018

No dia 5 de outubro de 2018, no auditório da Fundacentro em Recife será realizado o seminário “30 anos 
da Constituição Federal e a Reforma Trabalhista: como ficam a segurança e a saúde do trabalhador”?. Sob 
coordenação de Luiz Antonio de Melo (chefe técnico) e Jose Hélio Lopes (educador), ambos da Fundacentro 
de Pernambuco, o seminário contará com a expositora, Luciana Paula Conforti, magistrada do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª. Região (PE) e com a presença dos debatedores, João Rufino do Egito Filho, Luis 
Carlos Saraiva Neves e Jailda Eulidia da Silva Pinto, Procuradora do Trabalho da 6ª. Região. 

Previdência Complementar atualiza Coletânea de Normas

Secretaria de Previdência - 06/09/2018

A nova Coletânea de Normas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), atualizada até 
julho de 2018, já está disponível. O documento contempla todo o arcabouço normativo de previdência 
complementar, como leis, decretos, resoluções, instruções e portarias.

V Encontro de Coetraes decide pelo encaminhamento da Carta-Compromisso contra o trabalho escravo 
aos candidatos

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 06/09/2018

Alternativas para combater o Trabalho Escravo e o Tráfico de Pessoas foram debatidas no V Encontro 
Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho Escravo (Coetraes), realizado em Ilhéus, 
no sul da Bahia, de 4 a 6 de setembro. O Sinait e o Movimento Ação Integrada – MAI foram representados 
no encontro pela diretora do sindicato Vera Jatobá. Pela primeira vez, o evento buscou uma abordagem 
coordenada, associando o tráfico de pessoas à exploração do trabalho análogo ao de escravos.

Em reunião com ministro do Trabalho, Auditores-Fiscais protestam contra redução de vagas na 
aprendizagem

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 05/09/2018

Dirigentes do Sinait e Auditores-Fiscais do Trabalho ligados à aprendizagem levaram ao ministro do 
Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, o protesto contra a pretendida mudança no Código Brasileiro 
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de Ocupações – CBO, que pode reduzir as funções que necessitam de aprendizagem. Na visão do grupo, 
a medida resultará na diminuição das vagas do Programa Jovem Aprendiz, considerado pelas instituições 
do mundo do trabalho um dos instrumentos mais importantes no combate ao trabalho infantil.  Confira 
aqui o documento.

Dia Nacional de Luta: Caravana a Brasília será no dia 13 de setembro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 03/09/2018

O protesto pede a revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016, que congela o orçamento dos serviços 
sociais até 2036; é contra as reformas trabalhista e da Previdência; contra a nova Lei da Terceirização – 
Lei 13.429/2017, que precariza as condições de trabalho e sucateia os serviços públicos, e, ainda, por 
serviço público gratuito e de qualidade. Um texto para ser utilizado no Dia Nacional de Luta também foi 
apresentado aos dirigentes sindicais. Veja aqui.

INSS: Justiça amplia direito ao tempo especial para trabalhadores

Jornal Extra – 05/09/2018

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que trabalharam expostos a agentes cancerígenos 
podem ter o tempo especial reconhecido com maior facilidade pelo órgão. Isso porque a Turma Nacional 
de Uniformização, dos Juízados Especiais Federais, decidiu que a simples exposição ou presença do 
trabalhador no ambiente de trabalho com agentes cancerígenos — constantes da Lista Nacional de 
Agentes Cancerígenos para Humanos (Linach) —, é suficiente para a comprovação de efetiva exposição, o 
que dá direito à contagem de tempo especial para requerer e consequentemente adiantar a aposentadoria.

Atos Normativos

DESPACHO GM/MTb DE 31 DE AGOSTO DE 2018 (DOU 03/09/2018 Seção I Pág. 94) - Retifica o Despacho 
publicado no DOU de 15 de junho de 2018 Seção I Pág. 78, para que o item “2” da Ordem de Serviço 
n° 08/2015 passe a constar com a seguinte redação: “é obrigatória a observação se cada dirigente eleito 
integra a categoria representada pela entidade”;

PORTARIA MTb N.º 713, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 05/09/2018 Seção II Pág. 54) - 
Altera a composição do COMITÊ DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE O FUTURO DO TRABALHO. 
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18.13.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
projeção e materiais

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.

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

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.

18.28.1 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.

18.13.4 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.

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

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

18.13.2 As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.
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