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Destaque da Semana
eSocial Simplificado: ambiente de produção restrita estará disponível para todas as empresas a 
partir de 03 de março

eSocial - 02/03/2021

O leiaute do eSocial Simplificado v.S-1.0 estará disponível para testes a partir de amanhã (3). 
O ambiente de produção restrita é aberto a qualquer empresa - não só as desenvolvedoras 
de software - e não exige qualquer cadastro prévio. Ou seja, as empresas podem livremente 
enviar seus eventos, bastando para isso utilizar as ferramentas dos próprios sistemas de 
gestão de folha compatíveis com o eSocial. É importante ressaltar que não existe um am-
biente de testes na web.

Para ler na íntegra clique aqui
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Relator considera inconstitucional limitação territorial de sentenças em ação civil pública

Supremo Tribunal Federal - 04/03/2021

Pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu, nesta quinta-feira (5), o julgamen-
to do Recurso Extraordinário (RE) 1101937, que discute a constitucionalidade do artigo 
16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), que limita a eficácia dessas sentenças à 
competência territorial do órgão que a proferir. Até o momento, votaram seis ministros, 
todos pela inconstitucionalidade da norma. O recurso, com repercussão geral (Tema 
1075), servirá de parâmetro para a solução de 2669 processos com a mesma controvérsia 
que tramitam em outras instâncias.

Sindicato é advertido por expor versão distorcida dos fatos do processo

Tribunal Superior do Trabalho - 05/03/2021

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho ad-
vertiu o Sindicato das Empresas de Vigilância, Segurança, Transporte de Valores e Curso 
de Formação do Estado do Amazonas (Sindesp) em razão da exposição, por seu advogado, 
de versão distorcida dos fatos do processo. Segundo o relator, ministro Mauricio Godinho 
Delgado, os princípios da boa-fé e da lealdade processual exigem que todas as partes do 
processo, em especial os advogados, adotem comportamento diligente, transparente e 
confiável, e o descumprimento dos deveres éticos previstos na legislação pode ensejar a 
aplicação de penalidade processual.

TST mantém decisão que afastou suspensão da CNH e apreensão de passaporte de executivo

Tribunal Superior do Trabalho - 04/03/2021

Por maioria de votos, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribu-
nal Superior do Trabalho manteve decisão que afastou a suspensão da Carteira Nacional 
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de Habilitação (CNH) e a retenção do passaporte de um administrador de empresa. A 
medida suspensiva visava à satisfação de dívidas trabalhistas em ação proposta por uma 
ex-empregada da Veicon Comunicação Visual Ltda., de Curitiba (PR), da qual era sócio, 
mas os ministros consideraram a medida desproporcional e sem afinidade com a obri-
gação do pagamento do crédito.

Motorista não tem direito a horas extras na espera de carga e descarga de caminhão

Tribunal Superior do Trabalho - 04/03/2021

 A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um motorista da 
JBS S.A. que pretendia receber, como horas extras, o tempo em que ficava esperando a 
carga e a descarga do caminhão. Contudo, segundo o colegiado, o período não é compu-
tado na jornada de trabalho para a apuração de serviço extraordinário, e sim como tempo 
de espera. 

Bônus de contratação de gerente é incorporado apenas ao FGTS do mês do pagamento 

Tribunal Superior do Trabalho - 03/03/2021

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o bônus de con-
tratação pago pelo Banco Safra S.A. a uma gerente tenha repercussão apenas sobre o 
depósito do FGTS referente ao mês do pagamento e à indenização de 40% sobre o saldo. 
A decisão segue o entendimento consolidado do TST sobre a matéria. Com natureza sa-
larial, o bônus de contratação, ou hiring bonus, é uma parcela paga de forma a incentivar 
a contratação e a permanência de um bom profissional no emprego.

Mantida prescrição em ação baseada em risco potencial de exposição ao amianto

Tribunal Superior do Trabalho - 01/03/2021

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um ex-empre-
gado da Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. (sucessora 
da Brasilit) e da Eternit que pretendia o recebimento de indenização por ter trabalhado, 
durante três anos, exposto ao amianto. É que o empregado não apresentou, por mais de 
30 anos, qualquer doença decorrente do trabalho e baseou seu pedido na mera exposição 
ao produto, em razão do seu caráter nocivo e da potencialidade de desenvolver doenças 
graves. 

http://www.tst.jus.br/web/guest/-/motorista-n%C3%A3o-tem-direito-a-horas-extras-na-espera-de-carga-e-descarga-de-caminh%C3%A3o
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/b%C3%B4nus-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-gerente-%C3%A9-incorporado-apenas-ao-fgts-do-m%C3%AAs-do-pagamento%C2%A0
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/mantida-prescri%C3%A7%C3%A3o-em-a%C3%A7%C3%A3o-baseada-em-risco-potencial-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-ao-amianto


Notícias

Previdência lança guia para mulheres

Ministério da Economia - 04/03/2021

A Secretaria de Previdência lança nesta segunda-feira, 8, o Guia “Previdência Comple-
mentar para Mulheres (Guia para mulheres que querem cuidar do seu futuro)”. O lan-
çamento será realizado durante a live “Desafios das mulheres na aposentadoria: como 
a previdência privada pode ajudar?”, às 17 horas, no canal da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp no Youtube.

Economia abre consulta pública com contribuições anonimizadas sobre a atuação de 
reguladores federais

Ministério da Economia - 04/03/2021

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia (SEPEC/ME), por meio da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competi-
tividade (SEAE/SEPEC/ME), abriu nesta quarta-feira (3/3) a primeira consulta pública ano-
nimizada, na forma de tomada de subsídios, junto à população, para obter informações 
sobre a atuação de reguladores federais em diversos temas, como excessos regulatórios 
diretos e indiretos, omissão regulatória, inadequação interpretativa de normativos, atua-
ção indevida, entre outros.

Caixa faz chamada pública para investimentos de R$ 3 bilhões em projetos de infraestrutura

Ministério da Economia - 03/03/2021

O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) – admi-
nistrado pela Caixa Econômica Federal para investir recursos na construção, reforma, am-
pliação ou implantação de empreendimentos em infraestrutura – abriu na segunda-feira 
(1º/3) edital de chamada pública para financiar projetos nessa área.
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PGFN reabre negociações com benefícios a partir de 15 de março

Ministério da Economia - 01/03/2021

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou a Portaria PGFN/ME nº 2381, 
de 26 fevereiro de 2021, que reabre os prazos para adesão a negociações do Programa de 
Retomada Fiscal. Com isso, as modalidades Transação Extraordinária, Transação Tributá-
ria de Pequeno Valor e Transação Excepcional estarão disponíveis novamente a partir de 
15 março, no portal Regularize.

Fundacentro divulga Vitrine de Projetos

Fundacentro - 05/03/2021

Para permitir que o cidadão conheça as pesquisas realizadas pela Fundacentro, a institui-
ção criou uma nova área no portal: a Vitrine de Projetos. Inicialmente foram disponibiliza-
das informações sobre seis iniciativas, mas, em breve, novos projetos serão adicionados. 
Os materiais buscam levar o conteúdo para toda a sociedade de forma acessível.

Organizações com cultura de segurança proporcionam um ambiente de trabalho saudável

Fundacentro - 02/03/2021

As questões que envolvem a segurança e saúde no trabalho (SST) devem ser abordadas 
de forma multidisciplinar, com equipes compostas por profissionais de diferentes áreas 
do conhecimento. É o que defende o tecnologista da Fundacentro Flávio Maldonado 
Bentes. Essa é uma decisão significativa já que as organizações com cultura de seguran-
ça proporcionam um ambiente de trabalho saudável e mais produtivo.
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MPT em Pernambuco debate o alto índice de desemprego feminino no Dia Internacional da 
Mulher

Ministério Público do Trabalho - 03/03/2021

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco promove a live “Por que as mu-
lheres estão fora do mercado de trabalho?” na segunda-feira (8), Dia Internacional da 
Mulher. A transmissão ao vivo acontece a partir das 18h, através do canal da instituição no 
YouTube. Estarão presentes no evento, Melícia Carvalho Mesel, procuradora do Trabalho; 
Isabella de Roldão, vice-prefeita da cidade do Recife; e Milena Prado, economista e téc-
nica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 
As participantes irão analisar o alto índice de desemprego feminino e debater possíveis 
soluções para mudar esse cenário.
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Auditores-Fiscais do Trabalho resgatam oito pessoas escravizadas em obra de construção 
em Salvador

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 01/03/2021

Auditores-Fiscais do Trabalho do Grupo Especial de Combate ao Trabalho Análogo ao 
de Escravo na Bahia – Getrae/BA, da Superintendência Regional do Trabalho – SRT/BA, 
resgataram oito trabalhadores de condições análogas às de escravos em obra de cons-
trução civil em Salvador (BA). A operação teve início no dia 24 de fevereiro, a partir de uma 
denúncia, e o resgate ocorreu no dia 26. Ao verificar o alojamento, a equipe constatou a 
situação degradante a que os trabalhadores estavam expostos. A casa tinha aparência de 
abandonada e apresentava condições inaceitáveis, sem um mínimo de dignidade.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

Auditor Fiscal
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Operador receberá salário de férias em dobro por atraso no pagamento

Consultor Jurídico - 06/03/2021

A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) ao pagamento em dobro do salário de um operador de 
sistemas relativo às férias. Embora ele recebesse o abono de 1/3 do salário no prazo legal 
de até dois dias antes do período de descanso, o salário não era pago com antecedência.

Trabalhadora deve devolver valores recebidos em decorrência de sentença anulada

Consultor Jurídico - 02/03/2021

A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que uma arquivista que pres-
tou serviços para a ONU em Brasília devolva à União os valores recebidos em decorrência 
de sentença trabalhista posteriormente anulada mediante ação rescisória. Segundo a 
relatora, ministra Dora Maria da Costa, a medida tem amparo no princípio da vedação ao 
enriquecimento ilícito.

PL quer revogar honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho

Consultor Jurídico - 02/03/2021

No mês passado, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 409/2021, 
que sugere o fim da exigência de honorários sucumbenciais em processos trabalhistas. 
O texto altera a polêmica norma implantada na reforma trabalhista de 2017. A autoria 
do PL é do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT). Para ele, a nova regra se tornou um 
obstáculo para os trabalhadores que recorrem ao Judiciário contra seus empregadores, 
pois nem mesmo os beneficiários da Justiça gratuita estão isentos do pagamento desses 
honorários.
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TST limita pagamento de horas extras até entrada em vigor da reforma trabalhista

Consultor Jurídico  - 01/03/2021

O juízo da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu parcialmente os embargos 
de declaração de uma empresa que questionava decisão que a condenou ao pagamento 
de horas extras relativas ao tempo despendido por um trabalhador entre a portaria da 
empresa e seu local de trabalho. Para o colegiado, devem ser pagas apenas as horas ex-
tras trabalhadas até novembro de 2017, quando entrou em vigor a Lei nº 13.467/2017.

Ex-sócio terá parte da conta-salário penhorada para pagamento de dívidas

Consultor Jurídico  - 01/03/2021

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Tra-
balho determinou a penhora de 20% da conta-salário do sócio de um bar e restaurante de 
Goiânia para o pagamento de parcelas devidas a uma ex-empregada. A decisão leva em 
conta que a possibilidade de penhora para satisfação de parcelas de natureza alimentar 
e, também, a necessidade de garantir a subsistência do devedor.

https://www.conjur.com.br/2021-mar-01/tst-limita-horas-extras-entrada-vigor-reforma-trabalhista
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RESOLUÇÃO CNPS/ME Nº 1.343, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 (DOU de 01/03/2021 Seção 
I Pág. 29) - Recomenda que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autorize a ma-
nutenção do prazo estipulado na Resolução nº 1.339, de 17 de julho de 2020, para que o 
beneficiário ou seu representante legal possam autorizar o desbloqueio dos benefícios 
concedidos após 30 (trinta) dias contados da data de despacho do benefício para a reali-
zação de operações de crédito consignado.

PORTARIA PGFN /ME Nº 2.381, 26 DE FEVEREIRO DE 2021 (DOU de 01/03/2021 Seção I 
Pág. 29) - Reabre os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dá outras providências;

PORTARIA PGFN/ME Nº 2.382, 26 DE FEVEREIRO DE 2021 (DOU de 01/03/2021 Seção I 
Pág. 30) - Disciplina os instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa 
da União e do FGTS de responsabilidade de contribuintes em processo de recuperação 
judicial;

SOLUÇÃO DE CONSULTA RFB Nº 4.009, DE 2 DE MARÇO DE 2021 (DOU de 05/03/2021 
Seção I Pág. 29) - Contribuições Sociais Previdenciárias. Hipótese de Incidência. Aviso 
Prévio Indenizado. Terço Constitucional de Férias. Vale Transporte. Despesas Médicas e 
Odontológicas. Auxílio-Doença (primeiros 15 dias de afastamento).

Atos Normativos
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Quantidade de acidentes e doenças do trabalho na Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 
43) registrados pelo Ministério da Economia (antigo Ministério da Previdência Social) nos anos 
de 2017 à 2019:

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS

Dados estatísticos de Acidentes do Trabalho

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

41 12.466 12.624 12.551 10.257 10.586 10.870 8.394 8.750 9.151 1.719 1.723 1.609 144 113 110 2.209 2.038 1.681
42 11.171 10.895 10.896 9.424 9.297 9.428 8.050 7.863 8.198 1.260 1.306 1.122 114 128 108 1.747 1.598 1.468
43 6.897 6.953 7.197 5.959 6.017 6.421 4.451 4.502 4.905 1.420 1.421 1.430 88 94 86 938 936 776

Total 30.534 30.472 30.644 25.640 25.900 26.719 20.895 21.115 22.254 4.399 4.450 4.161 346 335 304 4.894 4.572 3.925

C N A E

Q U A N T I D A D E  D E  A C I D E N T E S  D O  T R A B A L H O  N A  I N D Ú S T R I A  D A  C O N S T R U Ç Ã O

T o t a l
C o m  C A T  R e g i s t r a d a

S e m  C A T  R e g i s t r a d a
T o t a l

M o t i v o
T í p i c o T r a j e t o D o e n ç a  d o  T r a b a l h o



EXPEDIENTE

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
José Carlos Martins 
Presidente

Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT/CBIC)
Fernando Guedes Ferreira Filho 
Presidente da CPRT

Gilmara Dezan 
Gestora de Projetos e Assessora da CPRT

Queiroz Neto Advocacia & Políticas Públicas 
Clovis Veloso de Queiroz Neto 
Consultor CBIC e Responsável Técnico 

Projeto Gráfico
Paulo Henrique Freitas de Paula


