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Destaque da Semana
Inspeção do Trabalho anuncia Semana CANPAT Construção 2021 de 4 a 8/10

Câmara Brasileira da Indústria da Construção - 21/07/2021

Resultado da parceria entre a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério da 
Economia e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção será realizada no próximo mês 
de outubro a Semana CANPAT Construção 2021, dentro da CANPAT 2021. A ação nacional 
voltada para a conscientização da prevenção de acidentes de trabalho na construção civil 
ocorrerá de 4 a 8 de outubro.

Para ler na íntegra clique aqui
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Peritos do INSS questionam forma de concessão de auxílio por incapacidade temporária

Supremo Tribunal Federal - 19/07/2021

A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) ajuizou no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6928 contra dispositivo da 
Lei 14.131/2021, que autoriza, até 31/12/2021, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 
conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária mediante apresentação de 
atestado médico e de documentos complementares que comprovem a doença.

TST divulga novos valores dos limites de depósito recursal

Tribunal Superior do Trabalho - 21/07/2021

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou os novos valores referentes aos limites de 
depósito recursal. Os reajustes entram em vigor no dia 1º de agosto de 2021. Pela nova 
tabela, o limite do depósito para a interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 
10.986,80. Nos casos de recurso de revista, embargos e recurso em ação rescisória, o valor 
será de R$ 21.973,60. Os novos valores constam no Ato SegJud.GP 175/2021 e foram reajus-
tados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) 
no período de julho de 2020 a junho de 2021.

Aplicar multa para cumprimento da sentença atenta contra devido processo legal

Tribunal Superior do Trabalho - 21/07/2021

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a Unimed de Belém - Coope-
rativa de Trabalho Médico do pagamento de multa de 10% no caso de não pagamento 
das verbas rescisórias devidas a um agente de portaria no prazo estabelecido para cum-
primento da sentença. Conforme entendimento do colegiado no TST, a multa ofende o 
princípio do devido processo legal.

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)
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Amaury Rodrigues Pinto e Alberto Bastos Balazeiro são nomeados ministros do TST

Tribunal Superior do Trabalho - 20/07/2021

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (20) o decreto do pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, que nomeia o desembargador do TRT da 24ª Re-
gião Amaury Rodrigues Pinto Junior e o procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos 
Balazeiro, como ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Eles passam a ocupar, 
respectivamente, as vagas decorrentes das aposentadorias do ministro Márcio Eurico 
Vitral Amaro e do ministro João Batista Brito Pereira.

Radialista não terá hora de intervalo intrajornada computada como horas de trajeto

Tribunal Superior do Trabalho - 19/07/2021

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão que condenou a 
Rádio e Televisão Record S.A., de São Paulo (SP), a pagar a um radialista horas extras de 
intervalo intrajornada. O empregado pedia que fosse computado no intervalo intrajorna-
da o tempo que levava de casa para a empresa, mas o colegiado concluiu que o tempo 
de percurso não é trabalho em sobrejornada em sentido estrito. 

http://www.tst.jus.br/web/guest/-/alberto-balazeiro-e-amaury-rodrigues-pinto-s%C3%A3o-nomeados-ministros-do-tst
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http://www.tst.jus.br/web/guest/-/radialista-n%C3%A3o-ter%C3%A1-hora-de-intervalo-intrajornada-computada-como-horas-de-trajeto


Notícias

Segundo processamento para declaração da Rais 2020 tem o prazo encerrado no dia 30 
de agosto

Ministério da Economia - 23/07/2021

O segundo prazo para as empresas que estão obrigadas a fazer a declaração da GDRAIS 
se encerra em 30 de agosto. Àquelas que não conseguiram cumprir o prazo estabelecido 
no primeiro processamento da RAIS, cujo prazo era até 30 de abril, tem até 30 de agosto 
para fazer a sua declaração. As empresas abertas em 2020 que fizeram opção pelo Sim-
ples retroativa à data de abertura, mas cujo deferimento ocorreu a partir de 15 de janeiro 
de 2021, poderão cumprir as obrigações legais por meio dos programas GDRAIS.

Obra é embargada em Maceió após acidente com pintor

Ministério da Economia - 22/07/2021

Na tarde da última quarta-feira (21/07), auditores-fiscais do Trabalho da Superintendên-
cia Regional do Trabalho em Alagoas (SRTb/AL) embargaram os serviços de pintura que 
estavam sendo realizados na fachada de um condomínio do bairro da Santa Amélia, na 
capital Maceió. No mesmo dia, pela manhã, um pintor que desempenhava suas ativida-
des no prédio faleceu ao levar um choque elétrico e cair da cobertura do edifício de cinco 
andares.

CANPAT realiza webinário com aulas sobre gerenciamento de riscos

Ministério da Economia - 22/07/2021

Para comemorar o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, nos dias 26 e 27 
de julho a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) realizará webinários sobre o tema 
no âmbito da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT). En-
tre os destaques do evento está uma aula do auditor-fiscal do Trabalho Rodrigo Vieira Vaz 
sobre o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento 
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https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/julho/segundo-processamento-para-declaracao-da-rais-2020-tem-o-prazo-encerrado-no-dia-30-de-agosto
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https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-consegue-vitoria-no-tst-e-ministerio-da-economia-volta-a-atualizar-nrs-de-seguranca-e-saude-no-trabalho
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/julho/obra-e-embargada-em-maceio-apos-acidente-com-pintor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/julho/canpat-realiza-webinario-com-aulas-sobre-gerenciamento-de-riscos


de Riscos (PGR), previstos na Norma Regulamentadora n° 1.

Canpat realiza eventos para Dia Nacional de Prevenção

Fundacentro: 22/07/2021

A Canpat 2021 (Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho) 
realiza eventos em 26 e 27 de julho voltados para o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho. A Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (Enit) transmite uma capacitação 
sobre Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR). Já a Fundacentro realiza webinar com o tema “Aplicações da nova NR 18 
frente ao GRO”. A transmissão ocorre no canal da Enit no YouTube.

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2021/julho/canpat-realiza-eventos-para-dia-nacional-de-prevencao
http://www.youtube.com/enit-escola/live


Vice-Presidente do Conselho Superior do MPT, José de Lima, assume como Procurador-
-Geral do Trabalho

Ministério Público do Trabalho - 21/07/2021

O Subprocurador-Geral do Trabalho José de Lima Ramos Pereira assumiu, em sessão do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT) realizada nesta quarta-feira 
(21), o cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Alberto Bastos Balazeiro deixou o cargo 
nesta quarta e assumiu como Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em vaga 
do quinto constitucional destinada ao Ministério Público do Trabalho.

MPT e INSS firmam parceria para promover reabilitação profissional de trabalhadores 
incapacitados

Ministério Público do Trabalho - 20/07/2021

O Ministério Público do Trabalho (MPT) assinou nesta terça-feira (20) acordo de coopera-
ção técnica com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para promover medidas 
de reabilitação profissional de trabalhadores segurados incapacitados para o trabalho 
por motivo de acidente ou doença. A parceria também visa implementar melhorias na 
acessibilidade de unidades do INSS.

Notícias do Ministério Público do Trabalho
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DEN se reúne e analisa novo cenário político frente a possibilidade de recriação do Ministério 
do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 23/07/2021

A Diretoria Executiva Nacional (DEN) do SINAIT reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 
22 de julho, para debater o novo cenário político frente as informações de recriação do 
Ministério do Trabalho. Com o objetivo, de obter mais detalhes sobre o assunto, o SINAIT 
requereu audiência com o ministro Paulo Guedes e com o secretário Especial de Previ-
dência e Trabalho, Bruno Bianco, para tratar sobre a possibilidade de recriação da pasta. 
No entanto, a agenda ainda não foi confirmada.

Lei de Cotas completa 30 anos neste 24 de julho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 23/07/2021

A Lei 8.213, Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, completa 30 anos neste dia 24 de 
julho. A norma determina a contratação de um percentual de pessoas com deficiências 
e reabilitados da Previdência Social nas empresas de acordo com o número de 100 ou 
mais empregados. Apesar dos avanços, a lei ainda não é cumprida por grande parte dos 
empregadores.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

Auditor Fiscal
do Trabalho
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Novas orientações sobre a implantação da versão 1.5.1 da EFD-Reinf

eSocial - 20/07/2021

A implantação da versão S.1.0 do eSocial ocorreu com sucesso em 19/07/2021, trazendo os 
seguintes impactos na EFD-Reinf:

a) A disponibilização do evento R-2055 que faz parte da versão 1.5.1 dos leiautes da EFD-
-Reinf será feita no dia 21/07/2021;

b) Em função do descrito no item “a”, as informações de aquisição de produção rural, 
doravante devem ser informadas exclusivamente na EFD-Reinf através desse evento, 
mesmo que seja de competências anteriores a julho/2021. O manual do usuário da EFD-
-Reinf deve ser consultado para maiores explicações;

c) O envio de eventos da EFD-Reinf por pessoas físicas, nas situações permitidas, também 
será permitido a partir de 21/07/2021, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho 
de 2021.

eSocial Doméstico atualizado para a nova versão do eSocial

eSocial - 19/07/2021

Os módulos web do eSocial foram atualizados para a nova versão S-1.0 do eSocial. A nova 
versão do sistema traz simplificações para o preenchimento de campos, formulários e 
outras funcionalidades. A ferramenta de admissão, por exemplo, não exige mais o núme-
ro do PIS ou da CTPS do trabalhador para concluir o processo. Na prática, o empregador 
seguirá realizando os procedimentos de encerramento de folha, férias, desligamentos, 
etc,  da mesma forma que está acostumado, sem que precise alterar suas rotinas.

Notícias do e-Social

https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/receita-federal/novas-orientacoes-sobre-a-implantacao-da-versao-1-5-1-da-efd-reinf
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/esocial-domestico-atualizado-para-a-nova-versao-do-esocial


Especialistas defendem mudança da cultura de segurança no trabalho em altura

Câmara Brasileira da Indústria da Construção - 23/07/2021

Atualizar os cerca de 1,7 mil empresários e profissionais do setor da construção ligados à 
área de segurança e saúde, alcançados na segunda parte do Seminário Técnico Nacional 
da Nova NR-18 sobre trabalho em altura e máquinas e equipamentos relacionados à nova 
NR 18, foi o principal objetivo de especialistas sobre o tema. O evento foi realizado virtu-
almente na quinta-feira (22/7) pelo Seconci-Brasil e Serviço Social da Construção Civil do 
Estado de São Paulo (Seconci-SP).

VI Encontro Nacional de SST: 2º dia discute NR-18 e PGR

Câmara Brasileira da Indústria da Construção - 22/07/2021

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com a correalização do SESI Na-
cional, e em parceria com o Seconci Brasil e o Seconci-SP, promoveu nesta quinta-feira 
(22) o segundo dia do o “VI Encontro Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho na 
Indústria da Construção”. O primeiro painel abordou as principais mudanças e alterações 
da NR-18. Já no segundo, foi discutido o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) na 
construção civil.

Epidemia não justifica pagamento incompleto de verbas rescisórias

Consultor Jurídico - 24/07/2021

O estado de calamidade pública decorrente da epidemia de Covid-19 é hipótese de força 
maior, para fins trabalhistas, conforme previu a Medida Provisória 927/20. No entanto, a 
força maior não autoriza automaticamente que verbas rescisórias deixem de ser pagas 
quando da dispensa de um empregado. Isso só pode ocorrer se houver extinção da em-
presa ou do estabelecimento. 

Outras Notícias

https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/especialistas-defendem-mudanca-da-cultura-de-seguranca-no-trabalho-em-altura/
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/vi-encontro-nacional-de-sst-2o-dia-discute-nr-18-e-pgr/
https://www.conjur.com.br/2021-jul-24/pagar-verbas-empresa-provar-prejuizos-epidemia


Desembargador anula inclusão de sócia no polo passivo por irregularidade

Consultor Jurídico - 23/07/2021

A 1º Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás anulou a inclusão de uma sócia no 
polo passivo de execução trabalhista que não foi regularmente citada. A decisão foi toma-
da após o entendimento de ser imprescindível regular citação do sócio que se pretende 
incluir no polo passivo da execução, e que no caso dos autos não foi observado.

Justiça do Trabalho tem autorizado busca de criptomoedas em execuções

Consultor Jurídico - 22/07/2021

O juízo da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento, por 
unanimidade, a agravo de petição de um trabalhador que pediu pesquisa junto à Recei-
ta Federal e à plataforma “bitcoin.com” para apurar se os sócios da empresa executada 
possuem criptomoedas.

TRT-2 confirma dispensa por justa causa de funcionária que não quis se vacinar

Consultor Jurídico - 22/07/2021

Quando a empresa divulga informações e elabora programa de conscientização sobre a 
vacinação contra Covid-19 aos seus colaboradores, o interesse particular do empregado 
não pode prevalecer sobre o interesse coletivo, pois, ao deixar de tomar a vacina, o empre-
gado coloca em risco a saúde dos seus colegas e clientes.

CSJT anula ato que previa troca de atas por gravação em audiências trabalhistas

Consultor Jurídico - 22/07/2021

Foi anulado o ato 45/2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados na videogravação de audiências no âmbito 
da Justiça do Trabalho, prevendo que, em tais casos, não haja registro das ocorrências em 
ata. Clique aqui para ler o despacho do CSJT anulando a medida.

Trabalhadora demitida no período de estabilidade acidentária será indenizada

Consultor Jurídico - 21/07/2021

A legislação pátria cuidou de prever especial proteção ao empregado que sofre acidente 
de trabalho, criando a figura da “estabilidade acidentária” — período de, no mínimo, doze 
meses, no qual o empregado acidentado tem seu emprego garantido, não podendo ser 
dispensado sem justa causa.

https://www.conjur.com.br/2021-jul-23/irregularidade-citacao-anula-inclusao-polo-passivo
https://www.conjur.com.br/2021-jul-22/cortes-autorizam-busca-criptomoedas-execucao-divida-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2021-jul-22/trt-confirma-justa-causa-funcionaria-nao-quis-vacinar
https://www.conjur.com.br/2021-jul-22/csjt-suspende-ato-vedava-atas-audiencias-trabalhistas
https://www.conjur.com.br/dl/ato-45-csjt.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/ato-peduzzi-audiencias.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-jul-21/trabalhadora-dispensada-durante-estabilidade-acidentaria-indenizada


Justiça mantém justa causa de trabalhador que usou atestados médicos falsos

Consultor Jurídico - 20/07/2021

Por constatar grave má-fé do trabalhador, a 1ª Vara do Trabalho de Sorocaba (SP) negou 
um pedido de reversão da justa causa de um empregado que apresentou diversos ates-
tados médicos falsos para se afastar de suas atividades ao longo de dois anos.

Empresa que demitiu funcionário com câncer de pele é condenada

Consultor Jurídico - 19/07/2021

A ruptura contratual, sem justa causa, com um empregado que apresenta doença grave 
que suscite estigma ou preconceito, como o câncer, é considerada discriminatória. Assim 
entendeu a 3° Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) ao anular uma 
dispensa sem justa causa e determinar o retorno de um motorista, acometido por um 
câncer de pele maligno, para o posto de trabalho.

TRT-12 fixa tese sobre limitação da condenação a valor indicado na inicial

Consultor Jurídico -19/07/2021

Os valores indicados nos pedidos constantes da petição inicial limitam o montante a ser 
auferido em eventual condenação. Essa foi a tese aprovada, nesta segunda-feira (19/7), 
pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) ao concluir o 
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 323/2020.

https://www.conjur.com.br/2021-jul-20/justica-mantem-justa-causa-trabalhador-usou-atestados-medicos-falsos
https://www.conjur.com.br/2021-jul-19/empresa-demitiu-funcionario-cancer-pele-condenada
https://www.conjur.com.br/2021-jul-19/irdr-trt-12-vincula-valores-condenacao-pedido-inicial


PORTARIA SPPE/SEPEC/ME Nº 8.715, DE 20 DE JULHO DE 2021 (DOU de 22/07/2021 Seção 
I Pág. 28) - Dispõe sobre o prazo para a apresentação do Plano de Ações e Serviços (PAS) 
do bloco de ações e serviços de fomento à geração de emprego e renda, relativo ao exer-
cício de 2021;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 910, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I 
Pág. 31) - Aprova o planejamento para o exercício de 2021 das ações de qualificação social 
e profissional a serem executadas pela União e pelas esferas de governo no âmbito do 
SINE, em observância ao art. 13, § 6º, da Resolução nº 905, de 26 de maio de 2021;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 911, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I Pág. 
31) - Altera a Resolução CODEFAT nº 905, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a oferta 
do bloco de ações e serviços “Qualificação Social e Profissional” no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE e estabelece os critérios para as respectivas transferências 
automáticas aos Fundos do Trabalho dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 912, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I Pág. 
31) - Dispõe sobre o percentual mínimo de contrapartida, exclusivamente financeira, a 
ser observado pelos entes parceiros do Sistema Nacional de Emprego - Sine, em suas 
leis orçamentárias, em atendimento ao disposto no §4º do art. 83 da Lei n. 14.116, de 31 de 
dezembro de 2020, como requisito para o recebimento de transferência automática de 
recursos financeiros do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no exercício de 2021;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 913, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I 
Pág. 31) - Dispõe sobre os critérios para a distribuição das transferências automáticas de 
recursos comuns do FAT, no exercício de 2021, para a execução das ações e serviços do 
Bloco de Fomento à Geração de Emprego e Renda, de trata a Resolução CODEFAT nº 
879, de 24 de setembro de 2020, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego;

Atos Normativos

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sppe/sepec/me-n-8.715-de-20-de-julho-de-2021-333508826
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-codefat-n-910-de-22-de-julho-de-2021-333763547
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-911-de-22-de-julho-de-2021-333763629
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-912-de-22-de-julho-de-2021-333763465
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-913-de-22-de-julho-de-2021-333763871


RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 914, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I Pág. 
31) - Dispõe sobre a autorização de remanejamentos de recursos do Orçamento do FAT 
do exercício de 2021, das Ações 2C43 e 20JT para a Ação 4741; da Ação 2553 para a Ação 
4245; e remanejamento entre modalidades de aplicação da Ação 4815;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 915, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I Pág. 
31) - Revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encon-
tram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 916, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção I Pág. 
32) - Revoga expressamente Resoluções do CODEFAT cuja eficácia ou validade encon-
tram-se prejudicadas, nos termos do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto;

EDITAL Nº 13 CRPS/SEPRT/ME, DE 22 DE JULHO DE 2021 (DOU de 23/07/2021 Seção III Pág. 
36) - O Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social- CRPS, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública no âmbito do CRPS abertura de inscrições para a seleção 
de conselheiro representante das empresas para ter exercício nas Juntas de Recursos e 
Composições Adjuntas localizadas nos Estados e no Distrito Federal.

https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-914-de-22-de-julho-de-2021-333763953
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-915-de-22-de-julho-de-2021-333761003
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-codefat-n-916-de-22-de-julho-de-2021-333761245
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-13-crps/seprt/me-de-22-de-julho-de-2021-333853369


Informações do setor da Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) referente ao mês de 
maio de 2021 extraídas do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo 
Caged) do Ministério da Economia (ME) e comparativo com o acumulado do ano:

*Dados com ajustes declarados até maio de 2021

Fonte: Novo CAGED/ME

Dados estatísticos do Mercado de Trabalho

1.548.715

1.268.049

280.666
157.583 134.972

22.611

ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO

Brasil Construção



Saldo da Geração de Emprego na Construção (Acumulado – Jan/Mai 2021)

Saldo da Geração de Emprego por segmento da Construção (Maio 2021)

7.971.258

6.737.886

1.233.372
810.203 653.510 156.693

ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO

Brasil Construção

60.920

49.526

47.137
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CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Saldo Desligados Admitidos



Saldo da Geração de Emprego por segmento da Construção (Acumulado - Jan/Mai 2021)

Evolução do Saldo da Geração de Emprego na Construção nos últimos 12 meses

310.422

253.553

246.228

252.557

211.983

188.970

57.865

41.570

57.258

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Saldo Desligados Admitidos

16.085

41.827
51.038

46.710
36.049

17.317

-48.560

43.912
44.318

24.315
21.537

22.611



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por Unidade da Federação 
(Maio 2021)

Região Admitidos Desligados Saldo
NORTE 11.851 7.653 4.198
Rondônia 828 548 280
Acre 398 233 165
Amazonas 1.232 1.001 231
Roraima 353 408 -55
Pará 7.384 4.343 3.041
Amapá 264 176 88
Tocantins 1.392 944 448
NORDESTE 27.475 23.649 3.826
Maranhão 3.183 2.003 1.180
Piauí 1.772 1.133 639
Ceará 4.645 3.906 739
Rio Grande do Norte 1.661 1.880 -219
Paraíba 2.190 1.933 257
Pernambuco 3.624 3.329 295
Alagoas 1.508 1.232 276
Sergipe 786 842 -56
Bahia 8.106 7.391 715
SUDESTE 76.287 67.750 8.537
Minas Gerais 26.044 21.101 4.943
Espírito Santo 3.551 3.102 449
Rio de Janeiro 7.416 6.817 599
São Paulo 39.276 36.730 2.546
SUL 26.383 24.145 2.238
Paraná 11.012 9.364 1.648
Santa Catarina 8.757 7.399 1.358
Rio Grande do Sul 6.614 7.382 -768
CENTRO-OESTE 15.553 11.765 3.788
Mato Grosso do Sul 1.870 1.280 590
Mato Grosso 4.193 3.066 1.127
Goiás 6.862 4.988 1.874
Distrito Federal 2.628 2.431 197
NÃO IDENTIFICADO 34 10 24
TOTAL 157.583 134.972 22.611



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por Unidade da Federação 
(Acumulado - Jan/Mai 2021)

Região Admitidos Desligados Saldo
NORTE 46.729 40.208 6.521
Rondônia 3.236 2.771 465
Acre 1.591 1.185 406
Amazonas 5.998 5.209 789
Roraima 2.002 2.084 -82
Pará 27.133 22.911 4.222
Amapá 1.300 1.659 -359
Tocantins 5.469 4.389 1.080
NORDESTE 141.322 118.999 22.323
Maranhão 12.893 12.738 155
Piauí 8.015 6.089 1.926
Ceará 22.744 19.603 3.141
Rio Grande do Norte 11.154 9.564 1.590
Paraíba 11.466 8.883 2.583
Pernambuco 20.092 16.664 3.428
Alagoas 7.025 6.161 864
Sergipe 4.672 4.358 314
Bahia 43.261 34.939 8.322
SUDESTE 405.800 325.424 80.376
Minas Gerais 129.629 102.205 27.424
Espírito Santo 16.873 14.790 2.083
Rio de Janeiro 40.778 34.806 5.972
São Paulo 218.520 173.623 44.897
SUL 142.808 113.934 28.874
Paraná 61.144 45.948 15.196
Santa Catarina 45.762 34.876 10.886
Rio Grande do Sul 35.902 33.110 2.792
CENTRO-OESTE 73.435 54.906 18.529
Mato Grosso do Sul 8.317 6.219 2.098
Mato Grosso 19.297 13.239 6.058
Goiás 31.310 24.792 6.518
Distrito Federal 14.511 10.656 3.855
NÃO IDENTIFICADO 109 39 70
TOTAL 810.203 653.510 156.693



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por sexo (Maio 2021)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por sexo 
(Acumulado – Jan/Mai 2021)

20.651

1.960

Homens Mulheres

141.383

15.310

Homens Mulheres



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por grau de instrução 
(Maio 2021)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por grau de instrução 
(Acumulado – Jan/Mai 2021)

105
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Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por faixa etária 
(Maio 2021)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por faixa etária 
(Acumulado – Jan/Mai 2021)

426

8.395

3.805

5.849

3.222

1.252

-340
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65 ANOS OU MAIS
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