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Destaque da Semana
Comissão de peritos da OIT pede revisão de itens da ‘reforma’ brasileira

Rede Brasil Atual - 08/02/2019

Comitê de peritos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) voltou a pedir ao governo brasileiro que 
reveja dois artigos da Lei 13.467, de “reforma” trabalhista (611-A e 611-b), que tratam de acordos coletivos. A 
solicitação consta de relatório divulgado nesta sexta-feira (8) em Genebra, sede da entidade. 
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Notícias

Pagamento de pensão vitalícia em parcela única permite aplicação de redutor

Tribunal Superior do Trabalho - 07/02/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou redutor de 30% ao valor da pensão deferida a 
título de dano material a um montador da Mahle Metal Leve S.A. que teve perda total da capacidade de 
trabalho em razão de doença ocupacional. A pensão, devida até que o empregado complete 69 anos, será 
paga em parcela única.

Supervisor que usava carro fornecido pela empresa não receberá horas de deslocamento

Tribunal Superior do Trabalho - 07/02/2019

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da 
condenação imposta à Companhia Brasileira de Energia Renovável (Brenco) o pagamento de horas de 
deslocamento (in itinere) a um supervisor que tinha à sua disposição veículo fornecido pela empresa para 
que fosse ao trabalho por conta própria. Embora o local não fosse servido por transporte público regular, 
a SDI-1 entendeu que a situação se equipara ao uso de veículo próprio.

Jornada excessiva de motorista de caminhão não caracteriza dano moral

Tribunal Superior do Trabalho - 05/02/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à Transportes Albino Ltda. 
o pagamento de indenização por dano moral decorrente de jornada excessiva imposta a um motorista 
de caminhão. Segundo a Turma, não houve demonstração do fato nem da efetiva ofensa aos direitos da 
personalidade do empregado.

Contrapartidas validam norma coletiva que usa salário-base para cálculo de horas extras

Tribunal Superior do Trabalho - 04/02/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da norma coletiva da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que estipula o valor do salário-base como base de cálculo das 
horas extras. A decisão levou em consideração que, em contrapartida, o adicional foi majorado de 50% 
para 70% no que se refere às horas extras prestadas dias normais e para 200% no que se refere às horas de 
trabalho em fins de semana ou feriados.

Reintegração não afasta direito a pensão decorrente de doença ocupacional

Tribunal Superior do Trabalho - 04/02/2019
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Notícias

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a General Motors do Brasil Ltda. ao pagamento 
de pensão mensal vitalícia a um montador que já havia obtido o direito à reintegração. Segundo a Turma, 
a percepção de salários e a reintegração são circunstâncias que não afastam o direito à indenização por 
danos materiais na forma de pensão.

Empresas do Simples devem se cadastrar até 9 de abril

Ministério da Economia - 08/02/2019

As empresas optantes pelo Simples Nacional devem realizar o cadastramento no eSocial até 9 de abril 
de 2019. Esse terceiro grupo também é formado por empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), 
produtores rurais pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. As demais entidades empresariais, com 
faturamento no ano de 2016 de até R$ 78 milhões, fazem parte do segundo grupo, que também está em 
processo de implantação do eSocial. 

Dados da Inspeção do Trabalho revelam perfil dos resgatados

Ministério da Economia - 05/02/2019

Dados da fiscalização do combate ao trabalho análogo ao de escravo em 2018, computados pela Inspeção 
do Trabalho, demonstram que 45% dos trabalhadores maiores de 18 anos resgatados pelas equipes de 
fiscalização nunca possuíram um emprego formal antes da data do resgate, 57% deles tiveram nenhuma 
ou apenas uma admissão no mercado de trabalho formal e 72% obtiveram, no máximo, três admissões 
registradas no histórico laboral. 

Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas em 2018

Ministério da Economia - 04/02/2019

O número de Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) emitidas em 2018 em todo o Brasil foi 
de 5.084.515 – um aumento de 5% em relação a 2017, quando 4,8 milhões de trabalhadores receberam 
o documento. Foram 4.999.502 de carteiras para brasileiros e 85.013 para estrangeiros, segundo dados 
divulgados nesta segunda-feira (4) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia.

Acidente em Brumadinho já é considerado o acidente de trabalho com maior número de óbitos no Brasil

Fundacentro – 08/02/2019

Dados de hoje, 8 de fevereiro, mostram que são 157 óbitos e que 182 pessoas continuam desaparecidas. Em 
Nota Técnica elaborada por pesquisadores da Fundacentro, quanto ao acidente ocorrido em Brumadinho 
(MG), em 25 de janeiro, revela que a tragédia ambiental e humana já é considerada também a maior em 
acidente de trabalho.
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Notícias

MPT discute com a Vale propostas para familiares de atingidos por desastre em Brumadinho

Ministério Público do Trabalho - 08/02/2019

O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) apresentou à Vale uma proposta de acordo 
para assegurar o pagamento de, no mínimo, R$ 2 milhões de indenização por dano individual ao grupo 
familiar dos trabalhadores mortos ou desaparecidos no rompimento da barragem de rejeitos do Mina 
Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde que haja oitiva 
prévia e concordância expressa dos beneficiários. A indenização envolveria familiares de funcionários 
próprios e terceirizados que prestavam serviço para empresa.

PGT defende direitos sociais em sessão no Senado

Ministério Público do Trabalho - 07/02/2019

O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury, defendeu a proteção dos 
direitos sociais dos trabalhadores no Senado Federal, nesta quinta-feira (7). A fala ocorreu durante sessão 
em comemoração aos 40 anos da fundação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). 
“Essa Casa haverá de ter a sensibilidade de não transformar o nosso país em uma guerra fraticida entre 
trabalhadores e empregadores. É preciso que o Brasil cresça. Mas sem expor os brasileiros a condições 
análogas à escravidão”, enfatizou.

SP: Inspeção resulta em regularização de condições de segurança e saúde em obras do metrô

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/02/2019

Inspeção realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho resultou na correção de irregularidades trabalhistas 
averiguadas em canteiros de obras no metrô de São Paulo (SP). Oriundos, na maioria, do estado da Bahia, 
28 trabalhadores terceirizados estavam sem salário desde dezembro de 2018 e também não tinham 
recebido as parcelas do 13º salário. Foi feita a revisão de todos os guarda-corpos dos canteiros para 
regularização dos rodapés. Alguns guarda-corpos estavam em desacordo com o estabelecido na Norma 
Regulamentadora – NR 18 e no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção Civil – PCMAT. No curso da inspeção, tiveram que ser adequados, em razão de risco iminente 
aos empregados.

Na mídia: Reportagem da Folha afirma que “Empresas deixam de notificar doença mental”

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/02/2019

Depressão, ansiedade, angústia, Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (Ler/Dort) são doenças que movem o sistema de saúde e chamam a atenção no 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4aeddd40-c317-4255-bc84-c2174da2c3d6
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Notícias

mercado de trabalho. A Folha de São Paulo analisou que “Companhias tentam fugir de responsabilização 
por afastamentos decorrentes de transtornos como ansiedade e depressão”.

SFIT - TRF1 concede à SIT efeito suspensivo em sentença da Justiça Federal de Goiás

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/02/2019

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF, em Brasília, por meio da Desembargadora Federal Daniele 
Maranhão Costa, proferiu decisão que concede efeito suspensivo em Ação Civil Pública do Ministério 
Público Federal – MPF contra a União, por intermédio da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A ação 
inicial foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho – MPT, em Anápolis (GO). Em resumo, o MPT fazia 
exigências quanto aos procedimentos de fiscalização sem levar em conta as particularidades de cada ação 
fiscal.

Sindicato questiona secretário do Trabalho sobre erros nas mudanças da estrutura da Fiscalização

Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho - 06/02/2019

O SINAIT conversou nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, com Bruno Dalcolmo, secretário de Trabalho da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em Brasília. O presidente, Carlos 
Silva, a vice-presidente, Rosa Jorge, e o delegado sindical do Piauí, Alex Myller, questionaram o gestor 
quanto aos erros encontrados nas exonerações, nomeações e apostilamentos – confirmação de pessoas 
em cargos já existentes – publicados no dia 30 de janeiro. O desaparecimento de estruturas relativas 
à Auditoria-Fiscal do Trabalho, que tem dificultado o funcionamento e continuidade da fiscalização, 
processos em andamento e projetos, também foi abordado.

Base do CNIS é atualizada com informações do eSocial

Portal eSocial - 08/02/2019

O CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, base do INSS utilizada para reconhecimento de 
benefícios previdenciários foi novamente atualizada com dados do eSocial. Com isso, o reconhecimento 
do direito ao benefício passa a ser automático, ou seja, dispensa o segurado de apresentar documentos de 
comprovação do vínculo e remuneração ao órgão, até a data da atualização.

Instabilidade no fim do prazo para o fechamento da folha

Portal eSocial - 08/02/2019

Considerando os relatos de instabilidades do sistema ocorridas nos dias 06 e 07 de fevereiro, o Comitê 
Gestor reforça nota emitida em julho/2018 sobre as penalidades pelo descumprimento dos prazos 
previstos no “faseamento” do período de implantação do eSocial.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16523/sfittrf1%20concede%20a%20sit%20efeito%20suspensivo%20em%20sentenca%20da%20justica%20federal%20de%20goias
https://sinait.org.br/docs/acp_goias_-_decisao_do_trf1_df.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16518/sindicato%20questiona%20secretario%20do%20trabalho%20sobre%20erros%20nas%20mudancas%20da%20estrutura%20da%20fiscalizacao
https://portal.esocial.gov.br/noticias/base-do-cnis-e-atualizada-com-informacoes-do-esocial
https://portal.esocial.gov.br/noticias/instabilidade-no-fim-do-prazo-para-o-fechamento-da-folha
https://portal.esocial.gov.br/nota-sobre-fiscalizacao-durante-a-fase-de-implantacao-do-esocial


Atos Normativos

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 39, DE 30 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 05/02/2019 Seção I Pág. 22) - 
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Sindicato Patronal. Isenção. IRPJ. Consultoria;

PORTARIA CONJUNTA AGU-PGU Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2019 (DOU de 08/02/2019 Seção I Pág. 01) 
-  Disciplina os critérios e procedimentos relativos ao ajuizamento de ações regressivas pela Procuradoria-
Geral Federal no exercício da representação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

PROVIMENTO CGJT Nº 1, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019 (DEJT de 08/02/2019 Seção I Pág. 01) - Dispõe sobre 
o recebimento e o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) das 
sociedades empresariais, nos termos do artigo 855-A da CLT

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/61985517
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/62590479
https://dejt.jt.jus.br/cadernos/Diario_J_TST.pdf


Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora 07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
mais capitulados como  “Notificação”  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

*Notificação: 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 solicitados 
as empresas a comprovação de regularidade ou a identificação de irregularidade durante a ação 
de fiscalização realizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho. Esse quantitativo não está atrelado 
obrigatoriamente ao número de “autuações” , “regularizados na ação fiscal”, “Embargo” ou “Interdição” 
realizadas pela auditoria fiscal do Ministério da Economia. Os atos fiscais do ME 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;

7.4.4.3. O ASO deverá conter no mínimo:

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

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. 

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

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.

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

7.2.4. O PCMSO deverá ser planejado e implantado 
com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 
especialmente os identificados nas avaliações 

previstas nas demais NR.

7.2.3. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos 
à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 
natureza subclínica, além da constatação da 
existência de casos de doenças profissionais ou 
danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

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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