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Destaque da Semana
Suspenso o envio de eventos de remuneração S-1200 da competência JANEIRO/2019 até publicação da 
portaria com tabelas de alíquotas do INSS e salário-família para 2019

Portal eSocial - 04/01/2019

A recepção dos eventos S-1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) da 
competência JANEIRO/2019 está suspensa até que seja publicada a portaria governamental que reajusta as 
faixas salariais que definem as alíquotas de desconto previdenciário do segurado (8%, 9% ou 11%) e o direito 
a percepção de salário família para 2019. Tal medida se faz necessária porque o eSocial precisa da tabela de 
alíquotas atualizada para retornar os eventos de totalização S-5001 para os empregadores.
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Notícias

Ministro aplica regra do novo CPC sobre custeio de perícias a ações coletivas propostas pelo Ministério 
Público

Supremo Tribunal Federal - 02/01/2019

Na decisão em que acolheu o argumento da União, o ministro Lewandowski observou que entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da matéria – firmado na vigência do antigo Código 
de Processo Civil (CPC) e mantido após o advento do CPC de 2015 – deve ser repensado. Para o STJ, o 
adiantamento dos honorários periciais na ação civil pública deve ficar a cargo da Fazenda Pública a que está 
vinculado o Ministério Público, por que não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente 
nem transferir ao réu o encargo de financiar ações movidas contra ele.

SDI-1 mantém justa causa que usina aplicou em função de atestados médicos falsos

Tribunal Superior do Trabalho - 04/01/2019

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a 
Usina São Martinho S.A. de pagar verbas rescisórias a servente de lavoura por dispensa imotivada, com o 
entendimento de que não se exige a gradação de sanções se a gravidade do ato justifica a sumária dispensa 
por justa causa. A empresa aplicou essa sanção após o empregado apresentar dois atestados médicos 
falsos. Enquanto estava suspenso do emprego em razão da apresentação do primeiro, ele divulgou o 
segundo documento falsificado. 

Gratificação paga sem critério objetivo será concedida a construtor que não a recebia

Tribunal Superior do Trabalho - 02/01/2019

De acordo com a jurisprudência do TST, mesmo se a parcela for paga por mera liberalidade, o empregador 
deve conceder tratamento isonômico a todos os empregados. Não pode deferir determinados benefícios 
a alguns deles e a outros não, sem apresentar critérios objetivos e razoáveis.

Nota à imprensa - “tese” de supressão da Justiça do Trabalho

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - 04/01/2019

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)  vem a público manifestar-
se, com respeito sobre às declarações feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista 
divulgada nesta quinta p.p. (3/1), nos seguintes termos. 1. No que toca à gestão pública, se o problema que 
o presidente da República identifica é o de uma legislação trabalhista excessivamente protecionista, a gerar 
mais litígios trabalhistas do que os necessários - tese a se discutir com profundidade junto à sociedade civil 
e ao Parlamento brasileiro -, a proposta de suprimir a jurisdição trabalhista especializada simplesmente 
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Notícias

não condiz com o diagnóstico feito. Há um claro equívoco na relação entre causa e consequência, em que 
se busca culpar a janela pela paisagem.

Extinção do Ministério do Trabalho é contestada em ADPF

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 03/01/2019

A Federação Nacional dos Advogados entrou com Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) no Supremo Tribunal Federal - STF nesta quarta-feira, 2 de janeiro, contra a extinção do Ministério 
do Trabalho, estabelecida na Medida Provisória 870/2019, do último dia 1º de janeiro, primeira Medida 
provisória editada pelo novo governo. A entidade pede uma liminar (decisão provisória) para suspender a 
extinção do Ministério do Trabalho e a mudança de competências para outras pastas.

Novo valor do salário mínimo é de R$ 998

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 02/01/2019

O valor do salário mínimo passou de R$ 954 para R$ 998 e já está em vigor, desde a noite desta terça-feira 
1º de janeiro, quando foi publicado o Decreto 9.661. O texto estabelece, ainda, o valor diário do salário 
mínimo em R$ 33,27, e o valor por hora em R$ 4,54. Tradicionalmente, esse decreto é publicado nos últimos 
dias de dezembro, mas Michel Temer deixou a tarefa para seu sucessor. O aumento do salário mínimo foi 
de R$ 44, isto é, 4,6% em relação ao anterior.

Fiscalização do Trabalho está no Ministério da Economia

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 02/01/2019

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 1º de janeiro de 2019, trouxe a Medida Provisória nº 870. 
O documento estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. 
As atribuições do Ministério do Trabalho foram divididas, teoricamente, entre os Ministérios da Justiça e 
Segurança Pública e Economia. 

Como registrar o reajuste salarial no eSocial

Portal eSocial – 02/01/2019

A alteração de salário não é feita automaticamente pelo sistema, devendo ser realizada pelo empregador, 
antes de encerrar a folha do mês. Mas atenção nos casos de férias: o empregador deverá primeiramente 
fazer a alteração salarial e, só então, registrar as férias, para que os novos valores sejam considerados no 
recibo e na folha de pagamento. Se o empregado estiver gozando férias em 1º de janeiro, iniciadas em 
dezembro, a alteração deverá ser feita com data de início de vigência após seu retorno ao trabalho. Não se 
preocupe, o sistema aplicará o reajuste normalmente na folha do mês de janeiro.
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Atos Normativos

CIRCULAR CEF N° 842, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 31/12/2018 Seção I Pág. 70) - Aprova e 
divulga alteração no cronograma de implantação do eSocial;

PORTARIA RFB Nº 2.176, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 31/12/2018 Seção I Pág. 77) - Estabelece 
parâmetros para indicação de pessoa jurídica a ser submetida ao monitoramento econômico-tributário 
diferenciado e ao monitoramento especial a serem realizados durante o ano de 2019;

PORTARIA RFB Nº 2.177, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 31/12/2018 Seção I Pág. 77) - Estabelece 
parâmetros para indicação de pessoa física a ser submetida ao monitoramento econômico-tributário 
diferenciado ou especial a serem realizados durante o ano de 2019;

PORTARIA MTb Nº 1.224, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 31/12/2018 Seção I Pág. 164) - Estabelece 
procedimentos para a elaboração e revisão de normas regulamentadoras relacionadas à segurança e 
saúde no trabalho e às condições gerais de trabalho;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 870, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 (DOU 01/01/2019 Seção I Especial - Pág.01) - 
Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios;

DECRETO Nº 9.660, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 01/01/2019 Seção I - Especial - Pág. 13) - Dispõe 
sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta;

DECRETO Nº 9.661, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 (DOU 01/01/2019 Seção I - Especial - Pág. 15) - Regulamenta 
a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de 
valorização de longo prazo;

DECRETO Nº 9.679, DE 2 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 02/01/2019 Seção I Extra Pág. 08) - Aprova a Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério 
da Economia, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE;

PORTARIA ME Nº 1.221, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 03/01/2019 Seção I Pág. 156) - Aprova para 
o exercício de 2019, na conformidade dos anexos I, II, III e IV, a proposta orçamentária do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI;

LEI Nº 13.793, DE 3 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 04/01/2018 Seção I Pág. 02) - Altera as Leis n os 8.906, 
de 4 de julho de 1994, 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), para assegurar a advogados o exame e a obtenção de cópias de atos e documentos de 
processos e de procedimentos eletrônicos.
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Dados Estatísticos de Acidentes do Trabalho

As informações apresentadas no gráfico abaixo referem-se aos dados estáticos de acidentes “sem registro 
da comunicação de acidente de trabalho - CAT” , em números absolutos, registrados por Estado, no ano de 
2016, na indústria da construção (CNAE 41, 42 e 43). 

A título de esclarecimento são considerados acidentes “sem registros da CAT” a soma dos acidentes e 
doenças do trabalho que deram origem a benefícios de natureza acidentária para os quais não há CAT 
informada.

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



Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora 05 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA) 
mais capitulados como  “Regularizado na Ação Fiscal”  durante a  fiscalização do Ministério do Trabalho na 
Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) no ano de 2017:

Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT/MTb

* Regularizado na Ação Fiscal: É uma rubrica utilizada pela fiscalização do Ministério do Trabalho para 
contabilizar os itens da legislação trabalhista (CLT ou Segurança e Saúde no Trabalho) que foram 
corrigidos pelas empresas ao longo da ação de fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho. 
Esse quantitativo não está atrelado obrigatoriamente ao número de “notificações” ou “autuações” 
realizadas pela auditoria fiscal do Ministério do Trabalho. Os atos fiscais do MTb são assim contabilizados: 
RF 1 - Regular; RF 2 - Regularizado na Ação Fiscal; RF 3 - Irregular (autuação); RF 4 - Notificado; RF 
5 - Embargo; RF 6 - Levantamento de Embargo; RF 7 - Interdição; RF 8 - Levantamento de Interdição. 
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Dados Estatísticos de Fiscalização

5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar 
no Quadro I, a empresa designará um responsável 
pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo 
ser adotados mecanismos de participação dos 
empregados, através de negociação coletiva. 

5.32.2 As empresas que não se enquadrem no 
Quadro I, promoverão anualmente treinamento 
para o designado responsável pelo cumprimento do 
objetivo desta NR. 

5.2 Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e 
mantê-la em regular funcionamento as empresas 
privadas, públicas, sociedades de economia 
mista, órgãos da administração direta e indireta, 
instituições beneficentes, associações recreativas, 
cooperativas, bem como outras instituições que 
admitam trabalhadores como empregados. 

5.48 A contratante e as contratadas, que atuem num 
mesmo estabelecimento, deverão implementar, 
de forma integrada, medidas de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da 
presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de 
proteção em matéria de segurança e saúde a todos 
os trabalhadores do estabelecimento.

5.32 A empresa deverá promover treinamento para 
os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da 
posse.

5.17  Cabe ao empregador proporcionar aos 
membros da CIPA os meios necessários ao 
desempenho de suas atribuições, garantindo tempo 
suficiente para a realização das tarefas constantes 
do plano de trabalho.

5.33 O treinamento para a CIPA deverá contemplar, 
no mínimo, os seguintes itens:

5.34 O treinamento terá carga horária de vinte horas, 
distribuídas em no máximo oito horas diárias e será
realizado durante o expediente normal da empresa. 

5.6 A CIPA será composta de representantes do 
empregador e dos empregados, de acordo com o
dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, 
ressalvadas as alterações disciplinadas em atos 
normativos para setores econômicos específicos. 

5.14.2 O empregador deve fornecer cópias das 
atas de eleição e posse aos membros titulares e 
suplentes da CIPA, mediante recibo.
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