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Destaque da Semana
O Cadastro Nacional de Obras (CNO) já está disponível

Receita Federal - 21/01/2019

O Cadastro Nacional de Obras (CNO) foi instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 
2018 para substituir o Cadastro Específico do INSS – CEI, conhecido como Matrícula CEI de Obras. Trata-se de 
um banco de dados que contém informações cadastrais de obras de construção civil e de seus responsáveis, 
pessoas físicas ou jurídicas. As obras anteriormente obrigadas à inscrição no CEI/6 (obras de pessoas físicas) e 
no CEI/7 (obras de pessoas jurídicas) passarão a ser cadastradas no CNO.
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Notícias

Falta de registro em carteira de trabalho não gera dano moral a analista de TI

Tribunal Superior do Trabalho - 24/01/2019

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à Sompo Seguros S. A. 
o pagamento de indenização em razão da falta de registro na carteira de trabalho e do pagamento das 
verbas rescisórias. Segundo o relator do recurso de revista, ministro Ives Gandra Martins Filho, o dano 
moral somente pode ser deferido quando houver comprovação da repercussão do ato praticado pelo 
empregador na imagem, na honra, na intimidade ou na vida privada do empregado, o que não ocorreu 
no caso.

Produtividade do TST aumenta quase 12% em 2018

Tribunal Superior do Trabalho - 23/01/2019

O Tribunal Superior do Trabalho julgou, em 2018, 319.727 processos. Os dados correspondem a um aumento 
de 11,9% na produtividade em relação a 2017, quando foram julgados 285.743. O número representa uma 
média de 30.274 ações julgadas por mês. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST 
e podem ser acessados no Relatório de Movimentação Processual do TST.

Aviso-prévio indenizado está livre da incidência de contribuição previdenciária

Tribunal Superior do Trabalho - 21/01/2019

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da contribuição previdenciária 
sobre o aviso- prévio indenizado recebido por um vendedor-propagandista de medicamentos da EMS S.A. 
De acordo com a decisão, a parcela não tem natureza salarial, mas indenizatória.

Brasil fecha 2018 com saldo positivo de 529,5 mil novos empregos

Ministério da Economia - 23/01/2019

O Brasil fechou 2018 com saldo positivo de 529,5 mil novos empregos formais, segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Foi o melhor resultado desde 2013 e o primeiro saldo 
positivo desde 2014, quando houve geração de 420,6 mil empregos formais. No acumulado do ano, o 
emprego celetista cresceu em todas as regiões do país. O Sudeste teve o melhor desempenho, com 251,7 
mil novos postos (+1,27%), seguido pelo Sul (102,2 mil postos, +1,45%), Nordeste (80,6 mil postos, +1,30%), 
Centro-Oeste (66,8 mil postos, +2,14%) e Norte (28,1 mil postos, +1,65%).

Debates de V Congresso Internacional ajudam a pensar mundo do trabalho e saúde do trabalhador
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Notícias

Fundacentro - 24/01/2019

Não é possível refletir sobre as principais atividades da Fundacentro em 2018 sem pensar o 5° Congresso 
Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, que reuniu mais de 300 participantes. 
Os palestrantes, das mais variadas formações, discutiram trabalho, mundo atual, saúde, direitos, 
precarizações e mobilização social. Todo esse conteúdo está servindo de subsídios para a elaboração de 
uma revista, que será lançada no primeiro semestre de 2019.

Atualização: Flagrantes de trabalho escravo chegam a 1.723 em 2018

Ministério Público do Trabalho - 25/01/2019

O número de trabalhadores flagrados em condições análogas às de escravo chegou a 1.723 em 2018. 
É o que mostram dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), ligada ao Ministério da Economia. 
Segundo o levantamento, foram flagrados 523 trabalhadores em condições análogas às de escravo em 
área urbana enquanto que no meio rural houve 1.200 casos. Em 2017, a SIT registrou 645 trabalhadores 
encontrados nessa situação.

GT atua para melhorar aprendizagem profissional

Ministérioi Público do Trabalho - 24/01/2019

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou, nesta quarta-feira (23), na sede da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Brasília, de reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre Aprendizagem 
Inclusiva. No quinto encontro sobre o assunto, procuradores do MPT, representantes de secretarias do 
antigo Ministério do Trabalho, e da OIT, que integram o GT, discutiram a formulação de um modelo de 
aprendizagem profissional inclusiva, com aplicação piloto em municípios escolhidos do estado de Goiás.

SINAIT apresenta questionamentos a secretário de Trabalho sobre estruturação da Inspeção no novo 
ministério

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 23/01/2019

O SINAIT reuniu-se nesta segunda-feira, 21 de janeiro, com Bruno Dalcolmo, secretário da Secretaria 
de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em Brasília. O 
presidente, Carlos Silva, e a vice-presidente, Rosa Jorge, expuseram diversos questionamentos acerca do 
Decreto 9.679, de 2/1/2019, que estrutura o Ministério da Economia. Entre outros pontos, a medida, que 
começa a vigorar em fevereiro, transforma a Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT em Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho. Também trata dos cargos em comissão e das funções de confiança.
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Notícias

OIT lança relatório produzido pela Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 22/01/2019

A Organização Internacional do Trabalho – OIT divulgou nesta segunda-feira, 21 de janeiro, relatório 
produzido pela Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho. O objetivo foi o de identificar os maiores 
desafios do mundo do trabalho e apresentar recomendações práticas sobre como poderão ser abordados 
no futuro. De acordo com o relatório, o mundo do trabalho está passando por um grande processo de 
mudança, com importantes transformações que vão desde o desenvolvimento de tecnologias e o impacto 
das mudanças climáticas até o caráter mutável da produção e do emprego.

SINAIT participa de ato em defesa da Justiça do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/01/2019

O presidente do SINAIT, Carlos Silva, e a vice-presidente Rosa Maria Campos Jorge levaram seu apoio aos 
magistrados e procuradores do Trabalho na manhã desta segunda-feira, 21 de janeiro. Eles participaram, 
na sede da Justiça do Trabalho, em Brasília – DF, do Ato em Defesa dos Direitos Sociais e da Justiça do 
Trabalho convocado nacionalmente pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – Abrat com a 
adesão de diversas entidades de classe, instituições e organizações da sociedade civil.

Atos Normativos

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 17, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 21/01/2019 Seção I Pág. 23) 
- Contribuições Sociais Previdenciárias. Hipótese de Incidência. Trabalho Intermitente. Férias. Terço 
Constitucional;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 19, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 21/01/2019 Seção I Pág. 23) 
- Contribuições Sociais Previdenciárias. Contribuição Previdenciária. Diversos Serviços de Mão de Obra. 
Caracterização. Retenção. Destaque;

SÚMULA TNU Nº 86, DE 12 DE DEZEMBRO 2018  (DOU de 21/01/2019 Seção I Pág. 54)  - Não cabe incidente 
de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que 
ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante. 

NOTA ORIENTATIVA eSOCIAL Nº 14/2019 (23/01/2019) - Utilização de Certificado Digital por contabilidades 
e outros prestadores de serviço;
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Atos Normativos

DECRETO Nº 9.690, DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 18) - Altera o Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso 
à Informação;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 3, DE 3 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 37) - 
Obrigações Acessórias. Escrituração Fiscal Digital De Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF). 
Conceito de Faturamento;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 15, DE 4 DE JANEIRO DE  2019 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 37)  - 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Crédito Presumido. Alteração Infralegal 
da Descrição de item da NCM contido na lei. Impossibilidade de alteração da lei por ato infralegal;

PORTARIA MPT Nº 2.132, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 65) - Estabelece 
diretrizes para a expedição eletrônica de notificações no âmbito do Ministério Público do Trabalho;

RESOLUÇÃO CFM N° 2.220, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 67) - Dispõe 
sobre o Registro de Qualificação de Especialidade Médica em virtude de documentos e condições 
anteriores a 15 de abril de 1989;

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.221, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 (DOU de 24/01/2019 Seção I Pág. 67) - Homologa 
a Portaria CME nº 1/2018, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas 
pela Comissão Mista de Especialidades;

RESOLUÇÃO Nº 674, DE 24 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 25/01/2019 Seção I Pág. 09) - Aprova o Manual 
de Extrações - Saúde do  Trabalhador;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 31, DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 25/01/2019 Seção I Pág. 09) 
- Contribuições Sociais Previdenciárias. Contribuições Sociais Previdenciárias. Aviso Prévio Indenizado. 
Jurisprudência Vinculante;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 35, DE 23 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 25/01/2019 Seção I Pág. 09) 
Contribuições Sociais Previdenciárias. Alimentação. Pagamento em Pecúnia. Incidência.

OBS: A Solução de Consulta N.° 35, de 23 de Janeiro de 2019, reformou posição da RFB anteriormente 
publicada na Solução de Consulta N.° 288, de 26 de dezembro de 2018, excluindo a partir de 11 de novembro 
de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-alimentação ou cartão alimentação da base de 
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo das empresas e dos segurados empregados.
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Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora 07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
mais capitulados como  “Irregular (Autuação)”  durante a  fiscalização do Ministério da Economia (antigo 
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

* Irregular (Autuação): 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 capitulados nos autos 
de infração lavrados em desfavor das empresas durante a ação de fiscalização realizada pelos Auditores 
Fiscais do Trabalho. Esse quantitativo não está atrelado obrigatoriamente ao número de “notificações” ou 
“regularizados na ação fiscal” 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

7.3.1. Compete ao empregador:
a) garantir a elaboração e efetiva implementação do 
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 
obrigatória dos exames médicos:
a) admissional;  

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 
compreendem:
b) exames complementares, realizados de acordo 
com os termos específicos nesta NR e seus anexos.

7.4.4.3. O ASO deverá conter no mínimo:

7.4.3.1. No exame médico admissional, deverá ser 
realizada antes que o trabalhador assuma suas 
atividades; 

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 
obrigatória dos exames médicos:
b) periódico;

7.4.2.1. Para os trabalhadores cujas atividades 
envolvem os riscos discriminados nos Quadros I e 
II desta NR, os exames médicos complementares 
deverão ser executados e interpretados com 
base nos critérios constantes dos referidos 
quadros e seus anexos. A periodicidade de 
avaliação dos indicadores biológicos do Quadro 
I deverá ser, no mínimo, semestral, podendo ser 

reduzida a critério do médico coordenador, ou 
por notificação do médico agente da inspeção 
do trabalho, ou mediante negociação coletiva de 
trabalho. 

7.4.4.1. A primeira via do ASO ficará arquivada no 
local de trabalho do trabalhador, inclusive frente 
de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da 
fiscalização do trabalho. 

7.4.3.2. No exame médico periódico, de acordo 
com os intervalos mínimos de tempo abaixo 
discriminados:
a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério 
do médico encarregado, ou se notificado pelo 
médico agente da inspeção do trabalho, ou, 
ainda, como resultado de negociação coletiva 
de trabalho;

7.3.2. Compete ao médico coordenador:
a) realizar os exames médicos previstos no item 
7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional 
médico familiarizado com os princípios da 
patologia ocupacional e suas causas, bem como 
com o ambiente, as condições de trabalho 
e os riscos a que está ou será exposto cada 
trabalhador da empresa a ser examinado;
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