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Destaque da Semana
Brasil fecha 2017 com mais 221,4 mil vagas e alcança 46,3 milhões de empregos formais

Ministério do Trabalho - 28/09/2018

O Brasil teve crescimento do estoque de empregos formais e alcançou 46.281.590 de vínculos em 2017, 
de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgado nesta sexta-feira (28) pelo 
Ministério do Trabalho. O número representa aumento de 0,5% em relação a 2016 – foram 221.392 postos de 
trabalho a mais.
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Corregedoria-Geral recomenda a inclusão dos valores da condenação nas sentenças

Tribunal Superior do Trabalho - 28/09/2018

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, editou nesta quinta-feira (27) a 
Recomendação 4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Segundo o documento, os juízes 
do trabalho, sempre que possível, devem proferir sentenças condenatórias líquidas, ou seja, contendo os 
valores devidos à parte vencedora.

Sistema de bloqueio bancário desenvolvido pelo TRT da 18ª Região será estendido aos demais TRTs

Tribunal Superior do Trabalho - 28/09/2018

Os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país assinaram nesta quinta-feira (27) termo de cooperação 
técnica que permitirá a utilização do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB). A ferramenta, 
desenvolvida pelo TRT da 18ª Região (GO), auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos 
em ações trabalhistas.

Autarquia não indenizará empregado por deixar de entregar marmitex

Tribunal Superior do Trabalho - 26/09/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta ao Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de Mogi-Guaçu (Samae) a determinação de pagamento de indenização a um 
auxiliar de serviços operacionais em razão da supressão do fornecimento de marmitas e refrigerantes. 
Segundo a decisão, o benefício era concedido por liberalidade da autarquia municipal, e sua retirada não 
configura alteração contratual lesiva.

Remarcação de férias sem autorização do chefe caracteriza insubordinação

Tribunal Superior do Trabalho - 25/09/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou cabível a pena de advertência aplicada pela 
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) a uma empregada que alterou suas férias no sistema sem 
comunicar a chefia imediata. Como a norma interna da empresa prevê a responsabilidade do gestor para 
a concessão e a programação das férias, a conduta foi considerada insubordinação.

Fornecimento de equipamento de proteção inadequado a pintor não afronta direitos da personalidade

Tribunal Superior do Trabalho - 24/09/2018
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A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação ao pagamento de indenização por 
dano moral a um pintor industrial da Facchini S.A. pelo não fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) adequados à sua atividade. Segundo a Turma, a situação, embora possa resultar em multa 
administrativa, não caracteriza afronta a direitos da personalidade.

Uso de produtos de limpeza doméstica não caracteriza insalubridade

Tribunal Superior do Trabalho - 24/09/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão em que a Mondelez Brasil Ltda., 
fabricante de marcas de alimentos como a Heinz, havia sido condenada a pagar o adicional de insalubridade 
a uma promotora de vendas que limpava prateleiras e gôndolas dos supermercados em que trabalhava 
usando produtos de uso doméstico. A decisão segue o entendimento do TST de que o manuseio de 
produtos de limpeza de uso doméstico não caracteriza atividade insalubre.

TST nega gratuidade de justiça a sindicato de trabalhadores

Tribunal Superior do Trabalho - 24/09/2018

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido 
de concessão do benefício da gratuidade de justiça feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico da Grande Porto Alegre (RS). Na decisão, a SDC 
considerou que a entidade não havia apresentado nenhum documento que comprovasse a impossibilidade 
de arcar com as despesas processuais.

Ministério do Trabalho lança painel que mapeia perfil dos aprendizes

Ministério do Trabalho – 27/09/2018

O Ministério do Trabalho lançou o Painel da Aprendizagem Profissional, com o perfil dos jovens que 
participam do programa. O lançamento ocorreu durante a segunda reunião do Fórum Nacional de 
Aprendizagem Profissional (FNAP), que congrega entidades governamentais, o Sistema Nacional 
de Aprendizagem, entidades sem fins lucrativos voltadas à qualificação profissional, representantes 
de conselhos federais, entidades da sociedade civil, representantes da classe dos trabalhadores e 
empregadores. Para ter acesso ao painel, basta entrar na página do Ministério do Trabalho na internet pelo 
endereço http://www.trabalho.gov.br/aprendizagem. 

Crédito consignado com FGTS pode chegar a R$ 126,8 bilhões

Ministério do Trabalho – 26/09/2018

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/uso-de-produtos-de-limpeza-domestica-em-prateleiras-de-mercado-nao-caracteriza-insalubridade?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
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-nega-concessao-de-gratuidade-de-justica-a-sindicato-de-trabalhadores?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
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6509-ministerio-do-trabalho-lanca-painel-que-mapeia-perfil-dos-aprendizes
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6508-credito-consignado-com-fgts-pode-chegar-a-r-126-8-bilhoes
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical


Notícias

O uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia para empréstimos consignados 
pode permitir a liberação de R$ 126 bilhões aos trabalhadores de todo o Brasil. A estimativa é do Ministério 
do Trabalho (MTb), após o lançamento da nova modalidade de crédito, na tarde desta quarta-feira (26), em 
cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Convocados para trabalhar na eleição têm direito a duas folgas por dia à disposição da Justiça Eleitoral

Ministério do Trabalho – 26/09/2018

Os trabalhadores que forem convocados para atuar nas seções eleitorais durante o pleito têm direito a 
dois dias de folga por cada dia à disposição da Justiça Eleitoral. Assim, se uma pessoa participa de um dia 
de treinamento e comparece no dia de votação em um turno, ela pode tirar quatro dias de descanso, sem 
prejuízo do salário. Se houver segundo turno, e o cidadão tiver de comparecer à Justiça Eleitoral por mais 
dois dias, por exemplo, ele tem direito a oito dias de folga.

Ministério discute futuro do trabalho em reunião da OIT no Panamá

Ministério do Trabalho - 26/09/2018

O ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, representará o Brasil na 19ª Reunião Regional Americana 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada de 2 a 5 de outubro, na Cidade do Panamá 
(Panamá). O tema central do encontro, realizado a cada quatro anos, será o Futuro do Trabalho. Este ano, o 
Brasil preside o grupo dos países da América Latina e Caribe (Grulac) na OIT.

Mais de 370 mil pessoas conseguiram emprego pelo Sine em 2018

Ministério do Trabalho - 25/09/2018

Desde o início do ano, 370.356 trabalhadores já conseguiram emprego no país graças ao serviço de 
intermediação de mão de obra do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Os dados são do Ministério do 
Trabalho (MTb) e contabilizam todas as colocações ocorridas de janeiro a agosto de 2018. As funções 
com mais colocações até agosto foram de alimentador de linha de produção (47.368), faxineiro (18.339), 
servente de obras (13.748), operador de telemarketing ativo e receptivo (11.513) e operador de caixa 
(11.021). 

Empresas podem cumprir a cota de forma alternativa

Ministério do Trabalho - 24/09/2018

A legislação brasileira prevê uma forma alternativa de cumprimento de cota de aprendizagem para as 
empresas que têm dificuldades práticas para alocar aprendizes em suas instalações, seja por causa da 
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característica das atividades desenvolvidas ou pelas limitações do local de trabalho. Isso acontece, por 
exemplo, nas empresas dos setores da construção pesada, segurança privada, asseio e conservação. O 
Decreto 8.740/2016 permite que a formação prática dos aprendizes contratados por essas empresas seja 
realizada em entidades concedentes – órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

MPT participa de lançamento de plataforma da ONU em Nova Iorque

Ministério Público do Trabalho - 25/09/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou na última segunda-feira (24) na Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova Iorque, do lançamento da plataforma da Aliança 8.7. A iniciativa reúne instituições 
que atuam no combate ao trabalho forçado, à escravidão moderna, ao tráfico de pessoas e ao trabalho 
infantil do mundo até 2030, metas estabelecidas pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
criado pela ONU.

Suspensas cláusulas de convenções que excluem função de servente da cota de aprendizagem

Ministério Público do Trabalho  - 25/09/2018

A Justiça determinou a suspensão dos efeitos de uma cláusula, presente em oito convenções coletivas 
de trabalho, que exclui a função de servente do cálculo da cota de aprendizagem. Esses instrumentos 
normativos estão em vigor e foram convencionados entre nove sindicatos, patronais e profissionais, do 
setor da construção civil. A liminar, da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, acata pedido de antecipação 
de tutela em uma ação civil pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Minas Gerais.

E-Social vai facilitar acesso a informações sobre saúde e segurança no trabalho

Ministério Público do Trabalho - 24/09/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) se beneficiará das novas funcionalidades do e-Social, relacionadas 
a saúde e segurança no trabalho. A partir de 2019, as empresas passarão a incluir na plataforma dados e 
informações sobre meio ambiente do trabalho, como acidentes, o que facilitará o trabalho dos órgãos de 
controle e a atuação do MPT na garantia dos direitos coletivos dos trabalhadores. O funcionamento dessas 
novas ferramentas do e-Social foram expostas em evento promovido pelo MPT nesta segunda-feira (24) na 
Procuradoria Geral do Trabalho (PGT).

Sinait é um dos idealizadores do Seminário Internacional sobre 30 anos da Constituição e um ano da 
reforma trabalhista

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/fe8978e5-8de1-4269-9555-66f3d2e2a4a5
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http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/995f089d-3b24-487c-bfc2-66545a5a4f6b
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16153/sinait%20e%20um%20dos%20idealizadores%20do%20seminario%20internacional%20sobre%2030%20anos%20da%20constituicao%20e%20um%20ano%20da%20reforma%20trabalhista
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Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 28/09/2018

O Sinait é um dos idealizadores do “Seminário Internacional – 30 anos da Constituição Cidadã e um ano 
da Reforma Trabalhista”, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de outubro, em Brasília (DF). O evento será na Sala 
de Sessões Plenárias Arnaldo Süssekind, localizada no andar térreo do Bloco B do Tribunal Superior do 
Trabalho – TST. Também são organizadores do evento a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – 
Anamatra, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e a Escola Nacional da Magistratura 
do Trabalho – Enamat. O Seminário conta com apoio institucional do Tribunal Superior do Trabalho – TST, 
da Confederação Iberoamericana de Inspeção do Trabalho – CIIT, da Associação Brasileira dos Advogados 
Trabalhistas – Abrat e Ministério Público do Trabalho – MPT.

MTb publica portaria para correição extraordinária em processos de requerimentos de registro sindical

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 26/09/2018

O Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial da União – DOU desta quarta-feira, 26 de setembro, 
a Portaria nº 789, de 25 de setembro de 2018, que determina à Corregedoria a instauração de correição 
extraordinária em processos relativos a requerimentos de registro sindical. A medida abrange os processos 
indicados pela Polícia Federal, relativos ao Inquérito Policial - IPL 0694/2017-4-SR/PF/DF - DELEFAZ e 
procedimentos praticados nos últimos cinco anos que possam conter vícios ou irregularidades apontados 
em requerimentos devidamente fundamentados, protocolados em qualquer unidade descentralizada do 
Ministério do Trabalho.

Empresas com faturamento de até R$ 78 milhões devem enviar suas tabelas até 09/10/2018

Portal eSocial - 28/09/2018

Conforme divulgação do eSocial em 31/08/2018, as empresas do segundo grupo - com faturamento de 
até R$ 78 milhões no ano base de 2016 - ganharam mais tempo para se preparar e poderão enviar suas 
tabelas até dia 09/10/2018.  A medida beneficia cerca de 3 milhões de empresas.

Já estão disponíveis vídeos com curso completo do eSocial

Portal eSocial - 26/09/2018

Membros da equipe técnica do eSocial apresentam os principais temas sobre eSocial. ENIT oferece curso 
online completo sobre o eSocial e vídeos da TV Receita abordam a relação entre eSocial, EFD-Reinf, 
DCTFWeb e seus reflexos no cálculo de contribuições previdenciárias
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/09/2018&jornal=515&pagina=85&totalArquivos=121
https://portal.esocial.gov.br/noticias/empresas-com-faturamento-de-ate-r-78-milhoes-devem-enviar-suas-tabelas-ate-09-10-2018
https://portal.esocial.gov.br/noticias/disponibilizados-videos-com-curso-completo-sobre-o-esocial


Atos Normativos

PORTARIA MTb Nº 789, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 (DOU de 26/09/2018 Seção I Pág. 85) - Determina à 
Corregedoria a instauração de correição extraordinária em processos relativos a requerimentos de registro 
sindical.

Dados Estatísticos de Acidentes

As informações apresentadas no gráfico abaixo referem-se aos dados estátiscos de acidentes tipicos em 
números absolutos, com emissão da comunicação de acidente de trabalho – CAT, registrados por Estado 
no ano de 2016, na Indústria da Construção (CNAE 41, 42 e 43). Entende-se por acidente tipico aquele 
decorrente da característica da atividade profissional desempenhada pelo trabalhador e, ainda, no horário 
de trabalho e no posto de trabalho.

 

Fonte: Anuário Estatístico de Acidente no Trabalho – AEAT 2016 - Secretaria de Previdência do Ministério 
da Fazenda. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/09/2018&jornal=515&pagina=85&totalArquivos=121


Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da NR 18 que mais embasaram “embargos” de canteiros de obra 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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