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Destaque da Semana
Portaria consolida cronograma de implantação do eSocial, com prorrogação de prazos

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 05/07/2019

O Diário Oficial da União – DOU traz nesta sexta-feira, 5 de julho, a publicação da Portaria 716, de 4 de julho de 
2019, que consolida o cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Esse cronograma era, anteriormente, definido por meio de resolução 
do Comitê Diretivo do sistema.
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Ministro determina suspensão de processos sobre validade de norma coletiva que restringe direito traba-
lhista

Supremo Tribunal Federal - 02/07/2019

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os 
processos que envolvam a discussão sobre a validade de norma coletiva que limite ou restrinja direito 
trabalhista não assegurado constitucionalmente. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE) 1121633, interposto contra a Mineração Serra Grande S/A, de Goiás, em que se discute a 
validade de cláusula de acordo coletivo que prevê o fornecimento de transporte para deslocamento dos 
empregados ao trabalho (horas in itinere) e a supressão do pagamento do tempo de percurso.

Evandro Pereira Valadão Lopes toma posse no cargo de ministro do TST

Tribunal Superior do Trabalho - 04/07/2019

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, empossou, nesta quinta-feira (4), 
Evandro Pereira Valadão Lopes, no cargo de ministro do TST em vaga decorrente da aposentadoria da 
ministra Maria de Assis Calsing.

Isenção de depósito recursal não exime empresa em recuperação judicial de pagar custas

Tribunal Superior do Trabalho - 04/07/2019

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, entendeu que a empresa em recuperação 
judicial não se equipara à massa falida para ficar isenta do depósito recursal e das custas processuais, pres-
supostos para recorrer. Por isso, a Turma manteve a deserção do recurso ordinário da URB Topo Engenharia 
e Construções Ltda., que, em recuperação judicial, não pagou as custas processuais. Pela Lei 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista), a empresa, nessa condição, só está isenta do depósito recursal.

Empresa de alimentos é condenada por fixar horário para uso de banheiro

Tribunal Superior do Trabalho - 02/07/2019

Um ajudante de produção da Seara Alimentos em Forquilha (SC) conseguiu, em recurso de revista julgado 
pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o reconhecimento do direito ao pagamento de 
indenização em razão da restrição ao uso do banheiro imposta pela empresa. Para a Turma, a conduta 
extrapola os limites do poder diretivo do empregador.

Lide simulada e coação motivam anulação de sentença que homologou acordo

Tribunal Superior do Trabalho - 02/07/2019

Por considerar que houve lide simulada e vício de consentimento (coação) no acordo entre um motorista 
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e a empresa Carlos Donizeti Galerani-ME, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do 
Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de validação de sentença homologatória que o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas (SP), tinha rescindido.  A transação foi con-
siderada sem nenhum valor pelo TRT, em razão da constatação de manobra feita pela empresa, uma vez 
que, no acordo, a vontade do empregado não foi validamente manifestada.

Papel ocupado pelas mulheres no mercado de trabalho é destaque no Jornada

Tribunal Superior do Trabalho - 02/07/2019

O quinto episódio da primeira temporada do Jornada já está disponível no canal oficial do TST no YouTube. 
Essa edição destaca o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho formal. Já são 45% 
dos postos de trabalho ocupados por mulheres no Brasil. Apesar de todos os avanços, o programa mostra 
que ainda não há motivos para comemorar. Em relação aos cargos de chefia nas empresas, as mulheres 
ainda são minoria, mesmo representando quase 52% da população do País.

TST encerra primeiro semestre judiciário com queda no tempo médio de tramitação dos processos

Tribunal Superior do Trabalho - 01/07/2019

O Tribunal Superior do Trabalho julgou, nos seis primeiros meses de 2019, mais de 159 mil processos, e o 
tempo médio de tramitação dos Recursos de Revista e dos Agravos de Instrumento teve uma queda de 
7% em relação ao ano passado. De janeiro a junho deste ano, o TST recebeu 199.107 processos. A produ-
tividade da Corte e a boa convivência entre magistrados e servidores foram destacadas pelo presidente 
do TST, ministro Brito Pereira, durante a sessão do Órgão Especial realizada nesta segunda-feira (1º/7), que 
encerrou o primeiro semestre judiciário de 2019.

Campanha da Justiça do Trabalho vai mostrar a importância da prevenção de acidentes de trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 01/07/2019

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 
24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), vão lançar, nesta terça-feira (2), a campanha “25 motivos para 
prevenir acidentes de trabalho: essa história não pode se repetir” nos perfis dos tribunais no Facebook.  A 
ação é uma iniciativa do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho.

Fórum debate desafios para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Ministério da Economia ( Trabalho) - 02/07/2019

Cerca de 50% das empresas brasileiras cumprem a Lei de Cotas (Lei 8.213/91), referente à inclusão de 
pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho. Foi o que informou o diretor de Programas da 
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Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Benedito Adalberto Brunca, nesta terça-feira (2), durante o 
Fórum Nacional de Empregabilidade das Pessoas com Deficiência, realizado pela Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados.

SST: Educação para adultos e análise de acidentes de trabalho são temas de cursos

Fundacentro - 05/07/2019

A Fundacentro destaca que a segurança no ambiente de trabalho é fundamental para assegurar a saúde 
dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito a reduzir riscos e otimizar a qualidade de vida dos 
profissionais. A técnica de análise de acidentes de trabalho, o qual fará parte de um curso a ser realizado no 
período de 09 a 11 de julho, turma fechada, será proferida pela técnica do Centro Estadual do Rio Grande 
do Sul (CERS), Maria Muccillo, e pelo tecnologista do Escritório de Representação de Campinas (ERCA), cujo 
tema será “Aportes Técnicos para Análise de Acidentes de Trabalho”

Primeiro ciclo de palestras em SST aborda o assédio moral no trabalho

Fundacentro - 02/07/2019

O primeiro Ciclo de Palestras de Segurança e Saúde no Trabalho, evento coordenado pela Fundacentro 
(Centro Regional do Distrito Federal), realizou, na última semana de junho, a palestra Assédio Moral no 
Trabalho. O objetivo foi apresentar e discutir temas, conceitos e soluções relacionados à gestão da SST, em 
atendimento à demanda dos profissionais do setor que anseiam por inovações tecnológicas e normativas, 
além de propiciar aos participantes novas ideias e reflexões sobre as intervenções que contribuam para a 
melhoria das condições de trabalho.

Relatório é aprovado na comissão especial

Ministério da Economia (Previdência) - 05/07/2019

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados criada para analisar a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 06/2019 aprovou o relatório da Nova Previdência em reunião iniciada na quinta-feira (4) e encerrada na 
madrugada desta sexta-feira (5). O relatório seguirá para análise em plenário. A Comissão retirou da PEC 
a mudança no Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC) destinado a idosos em condição de 
miserabilidade. O item que autorizava a criação de um regime de capitalização também foi eliminado.

Instituições emitem nota conjunta para alertar sobre os riscos do trabalho infantil

Ministério Público do Trabalho - 05/07/2019

Documento é assinado pelo MPT, Conselho Federal da OAB, ANPT, ABRAT e FNPETI.
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Audiência debate banimento do amianto do país

Ministério Público do Trabalho - 04/07/2019

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou, na última terça-feira (2), de audiência sobre o bani-
mento do amianto do país. O debate foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e contou com representantes de diversos setores da sociedade. O objetivo é debater o assunto, 
diante do surgimento de iniciativas que pretendem liberar novamente o uso da substância no país.

MPT debate sobre criação de leis para maior transparência nas cadeias produtivas do país

Ministério Público do Trabalho - 03/07/2019

Iniciativas legislativas para promover uma maior transparência nas cadeias produtivas do país foram o 
foco do debate realizado nesta terça-feira, 2 de julho, na Câmara dos Deputados, com a participação do 
Ministério Público do Trabalho. O objetivo foi reforçar o combate às violações trabalhistas e promover o 
trabalho digno, na exploração das atividades econômicas.

Lançado na Câmara plano de proteção a trabalhadoras gestantes e lactantes

Ministério Público do Trabalho - 03/07/2019

Foi lançado nesta quarta-feira (3), na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da 
Câmara dos Deputados, o Plano de Proteção à Gestante e Lactante Trabalhadora. Elaborado pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) em parceria com diversas instituições, o plano tem como objetivo fornecer 
informações a parlamentares para a criação de leis em prol da defesa dos direitos das mulheres.

Novo observatório aprimora divulgação de dados de trabalho escravo e tráfico de pessoas

Ministério Público do Trabalho - 02/07/2019

Com o objetivo de apresentar dados de forma mais intuitiva e contextualizada, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) lançou a nova versão do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de 
Pessoas. A ferramenta traz como novidade a divulgação de dados municipais para que gestores analisem 
e formulem políticas públicas efetivas sobre o tema. Clique aqui para acessar o site.

MPT cria lista nacional de condenações por tráfico de pessoas e trabalho escravo

Ministério Público do Trabalho - 01/07/2019

Resolução do Ministério Público do Trabalho acaba de criar uma lista nacional que vai reunir as pessoas 
físicas e jurídicas condenadas pela Justiça do Trabalho por tráfico de pessoas e/ou submissão de trabalha-
dores a condições análogas às de escravo, em ações ajuizadas pelo próprio MPT.
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Projeto de lei de senadora do PSL quer o fim do desconto em folha da contribuição sindical

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 04/07/2019

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) apresentou no dia 2 de julho o Projeto de Lei – PL 3.814/19, que 
tenta resgatar o conteúdo da Medida Provisória – MP 873/2019, de caráter antissindical, para inviabilizar o 
desconto da contribuição sindical na folha salarial de servidores públicos e de trabalhadores da iniciativa 
privada. A MP expirou no dia 28 de junho.

Dirigentes do SINAIT cobram da SIT defesa de questões de interesse da categoria

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 03/07/2019

O presidente do SINAIT, Carlos Silva, acompanhado da vice-presidente Rosa Jorge e das diretoras Ana 
Palmira Camargo e Vera Jatobá, reuniu-se com o subsecretário de Inspeção do Trabalho, Celso Amorim, 
para cobrar a elaboração de Nota Técnica em defesa da competência de Auditores-Fiscais do Trabalho para 
embargar obras e interditar máquinas e equipamentos. A reunião ocorreu, no dia 2 de julho, no gabinete 
do subsecretário, no Ministério da Economia, em Brasília (DF).

Em entrevista à CBN, presidente do SINAIT critica redução das NRs

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 02/07/2019

Em reportagem veiculada no dia 28 de junho, a CBN informa que o SINAIT denunciou o governo brasileiro 
à Organização Internacional do Trabalho – OIT por causa da proposta de redução das Normas Regulamen-
tadoras – NRs de Segurança e Saúde do Trabalho.

PGR questiona pontos da reforma trabalhista que afetam autonomia do TST

Consultor Jurídico - 05/07/2019

Ao regular matéria interna do Judiciário, dispositivos da reforma trabalhista atentaram contra a autonomia 
dos tribunais e, por isso, afrontaram o princípio constitucional da separação dos poderes. Com este argu-
mento, a Procuradoria-Geral da República apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade contra artigos 
da reforma trabalhista que criam critérios para que o Tribunal Superior do Trabalho altere e edite súmulas 
e orientações jurisprudenciais.

TRT-5 declara inconstitucionalidade de dispositivos da reforma trabalhista

Consultor Jurídico - 04/07/2019

O Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região declarou a inconstitucionalidade de dois 
parágrafos da reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017, art. 844, §§ 2º e 3º) que obrigam o trabalhador 
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https://www.conjur.com.br/2019-jul-05/pgr-questiona-artigos-reforma-afetam-autonomia-tst
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Notícias

que faltar à audiência inicial do processo a pagar custas, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, e 
ainda estabelecem como pré-requisito para ajuizar uma nova demanda o cumprimento desta obrigação.

Demissão sem motivo de portador de HIV é discriminação, diz TRT-4

Consultor Jurídico - 03/07/2019

Demitir um funcionário portador do vírus HIV sem comprovar o motivo é dispensa discriminatória. Com 
base nesse entendimento, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou uma em-
presa por ter demitido um trabalhador seis meses depois de ele ter dito aos chefes que é portador de HIV.

Medida provisória que proibia desconto sindical em folha perde a validade

Consultor Jurídico - 03/07/2019

A Medida Provisória 873, que proibia os sindicatos de descontar a contribuição sindical diretamente da 
folha de salários, perdeu a validade. Assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o comunicado 
foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (3/7).

Advogados trabalhistas repudiam mudanças na MP da liberdade econômica

Consultor Jurídico - 03/07/2019

“Houve desprezo a princípios de solidariedade e de proteção, de garantias e de afirmação democrática e 
poderá ter caminhos legislativos atalhados, frustra a própria atividade parlamentar e exclui a sociedade 
do debate de tão significativas alterações.” Com este argumento, a Associação Brasileira de Advogados 
Trabalhistas (Abrat) manifestou preocupação com as mudanças da MP 881, da Liberdade Econômica.

Toffoli pauta ação contra limites em indenizações por dano moral trabalhista

Consultor Jurídico - 02/07/2019

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para o dia 3 de outubro o julga-
mento da ação que questiona a constitucionalidade do trecho da reforma trabalhista que impõe limites a 
indenizações por danos morais.

Usar carro da empresa fora do expediente é justa causa, decide TRT-4

Consultor Jurídico - 02/07/2019

O uso do carro da empresa para fins pessoais, fora do expediente de trabalho, inclusive em desrespeito 
às leis de trânsito, configura mau procedimento do empregado e é justa causa para demissão. O entendi-
mento é da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) ao confirmar despedida por justa 
causa de um trabalhador.

http://que faltar à audiência inicial do processo a pagar custas, mesmo sendo beneficiário da justiça gratu
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Atos Normativos

RESOLUÇÃO CSMPT Nº 168, DE 24 DE JUNHO DE 2019 (DOU de 01/07/2019 Seção I Pág. 201) - Institui, 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a Lista Nacional de Condenações por Tráfico de Pessoas ou 
por Submissão de Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo em ações propostas pelo Ministério 
Público do Trabalho;

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 43, DE 2019 (DOU de 
03/07/2019 Seção I Pág. 01) - A Medida Provisória nº 873, de 1º de março de 2019, que “Altera a Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”, teve seu prazo de 
vigência encerrado no dia 28 de junho do corrente ano;

RESOLUÇÃO CGSN Nº 146, DE 28 DE JUNHO DE 2019 (DOU de 03/07/2019 Seção I Pág. 17) - Dispõe sobre 
a possibilidade de retorno ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de optantes excluídos desse 
regime em 1º de janeiro de 2018;

RESOLUÇÃO CGSN Nº 147, DE 28 DE JUNHO DE 2019 (DOU de 03/07/2019 Seção I Pág. 18) - Extingue a pos-
sibilidade de agendamento da formalização da opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 8.011, DE 13 DE MAIO DE 2019 (DOU de 03/07/2019 Seção I Pág. 
28) - Lucro Real. Custos e Despesas Compartilhados entre Empresas do mesmo Grupo Econômico. Dedu-
ção. Possibilidade;

PORTARIA MPT Nº 833, DE 11 DE JUNHO DE 2019 (DOU de 03/07/2019 Seção I Pág. 59) - Os Ofícios Gerais de 
1º grau da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região integrarão 3 (três) Divisões temáticas 
especializadas;
 
PORTARIA Nº 716, DE 4 DE JULHO DE 2019 (DOU de 05/07/2019 Seção I Pág. 52) - Dispõe sobre o cronogra-
ma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial).

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.898, DE 4 DE JULHO DE 2019 (DOU de 05/07/2019 Seção I Pág. 54) - 
Reduz de 30 (trinta) dias para 3 (três) dias úteis o prazo previsto no § 3º do art. 10 da Instrução Normativa 
RFB nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital para 
juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;

RESOLUÇÃO INSS Nº 687, DE 4 DE JULHO DE 2019 (DOU de 05/07/2019 Seção I Pág. 55) - Estabelece a 
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Atos Normativos

pontuação para aferição da produtividade na análise dos processos de reconhecimento de direitos, 
compensação previdenciária e apuração de indícios de irregularidade no âmbito do Instituto Nacional do 
Seguro Social;

RESOLUÇÃO CGSirc Nº 4, DE 28 DE MAIO DE 2019 (DOU de 05/07/2019 Seção I Pág. 74) - Dispõe sobre o 
compartilhamento de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc;

PORTARIA MPT Nº 948, DE 3 DE JULHO DE 2019 (DOU de 05/07/2019 Seção I Pág. 78) - Os Ofícios Gerais da 
Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ªRegião integrarão 2 (duas) Divisões Temáticas Especia-
lizadas;
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Dados Estatísticos de Fiscalização

Os 10 (dez) itens da Norma Regulamentadora 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção ) mais capitulados como “Regularizado na Ação Fiscal”  durante a  fiscalização do Ministério da 
Economia (antigo Ministério do Trabalho) na Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) no período de 
2012 a 2017:

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

*Regularizado na Ação Fiscal: É uma rubrica utilizada pela fiscalização do Ministério da Economia (antigo Mi-
nistério do Trabalho) para contabilizar os itens da legislação trabalhista (CLT ou Segurança e Saúde no Traba-
lho) 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 da Economia. Os atos fiscais do ME na área das relações de  trabalho 
são assim contabilizados: RF 1 - Regular; RF 2 - Regularizado na Ação Fiscal; RF 3 - Irregular (autuação); RF 4 - No-
tificado; RF 5 - Embargo; RF 6 - Levantamento de Embargo; RF 7 - Interdição; RF 8 - Levantamento de Interdição.
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Dados Estatísticos de Fiscalização

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. 

18.28.1. Todos os empregados devem receber 
treinamentos admissional e periódico, visando 
a garantir a execução de suas atividades com 
segurança. 

18.13.1. É obrigatória a instalação de proteção 
coletiva onde houver risco de queda de traba-
lhadores ou de projeção de materiais.

18.4.2.9.3. Os vestiários devem:
f ) ter armários individuais dotados de fechadura 
ou dispositivo com cadeado;

18.28.2. O treinamento admissional deve ter 
carga horária mínima de 6 (seis) horas, ser mi-
nistrado dentro do horário de trabalho, antes de 

o trabalhador iniciar suas atividades, constando de:

a) informações sobre as condições e meio ambiente 

de trabalho; 

b) riscos inerentes a sua função; 

c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; 

d) informações sobre os Equipamentos de Proteção 

Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. 

18.4.2.3. As instalações sanitárias devem:

a) ser mantidas em perfeito estado de conservação 

e higiene; 

18.29.1. O canteiro de obras deve apresentar-se 

organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas 

vias de circulação, passagens e escadarias.

18.13.2. As aberturas no piso devem ter fechamento 

provisório resistente. 

18.23.3. O cinto de segurança tipo pára-quedista 

deve ser utilizado em atividades a mais de 2,00m 

(dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco 

de queda do trabalhador. 
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