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Destaque da Semana
STF vai decidir configuração de crime de trabalho escravo em repercussão geral

Consutor Jurídico - 14/08/2021

Em julgamento encerrado na última sexta-feira (6/8), no Plenário Virtual, o Supremo Tribu-
nal Federal reconheceu repercussão geral no recurso extraordinário que defende que não 
é necessário provar a “coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da 
liberdade de locomoção” para configurar o crime de trabalho escravo previsto no artigo 149 
do Código Penal.

Para ler na íntegra clique aqui
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Falta de baixa na carteira de jardineiro não justifica indenização por danos materiais

Tribunal Superior do Trabalho - 13/08/2021

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de um jardineiro de 
Morretes (PR) que pretendia receber indenização por danos materiais porque seu em-
pregador o dispensou sem dar baixa na carteira de trabalho, o que, segundo ele, teria 
impossibilitado a sua recolocação no mercado de trabalho.  A ausência de demonstração 
dessa tese, contudo, impediu o colegiado de examinar o recurso.

Mantida dispensa por justa causa de empregado que faltava muito ao trabalho sem justificativa

Tribunal Superior do Trabalho - 12/08/2021

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a dispensa sem justa 
causa aplicada pela Kallopolli Comércio de Alimentos Ltda. (rede Mc Donald’s), de Porto 
Alegre (RS), a um atendente de restaurante que cometeu diversas faltas sem justificativa 
ao longo de um ano e um mês de trabalho, todas sucedidas de punição adequada.

Sócio de microempresa paulista consegue suspender penhora de aposentadoria

Tribunal Superior do Trabalho - 09/08/2021

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a penhora dos proventos de 
aposentadoria dos sócios da Mundial Industrialização para Terceiros Ltda., microempresa 
de Jaboticabal (SP), que fora determinada para o pagamento de dívida trabalhista. O 
colegiado aplicou ao caso orientação jurisprudencial do TST que não autoriza a penhora 
de proventos de aposentadoria.  

Operador que abastecia carregadeira semanalmente receberá adicional de periculosidade

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)

http://www.tst.jus.br/web/guest/-/falta-de-baixa-na-carteira-de-jardineiro-n%C3%A3o-justifica-indeniza%C3%A7%C3%A3o-por-danos-materiais
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/mantida-dispensa-por-justa-causa-de-empregado-que-faltava-muito-ao-trabalho-sem-justificativa
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/s%C3%B3cio-de-microempresa-paulista-consegue-suspender-penhora-de-aposentadoria
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452600&ori=1
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/operador-abastecia-carregadeira-semanalmente-receber%C3%A1-adicional-de-periculosidade


Tribunal Superior do Trabalho - 09/08/2021

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Cambará S.A. Produtos 
Florestais, de Cambará do Sul (RS), ao pagamento do adicional de periculosidade a um 
operador de carregadeira que, semanalmente, abastecia as máquinas e, por isso, estava 
exposto a inflamáveis durante 15 minutos. Para o órgão, nesses casos, o contato com o 
líquido inflamável é intermitente, com risco potencial de dano efetivo ao trabalhador.



Notícias

Melhora da economia e ações fiscais na pandemia aumentam a retomada de contrata-
ção de aprendizes no Brasil

Ministério da Economia - 13/08/2021

Os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre os jovens aprendizes diminuem a cada mês. 
A retomada significativa de contratações da modalidade em 2021, após um período de 
queda dos números da Aprendizagem Profissional em 2020, já apontam para mais de 56 
mil contratações. Os dados são da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Previdência. Dados do Sistema eSocial analisados pela SIT, atualmente 
existem 425.435 jovens aprendizes, o que representa 85,3% do que havia em dezembro 
de 2019, momento anterior à pandemia, quando eram 498.428 aprendizes no país. 

Carf aprova 26 enunciados de súmulas em sessão transmitida ao vivo pela internet

Ministério da Economia - 09/08/2021

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), vinculado ao Ministério da Econo-
mia, realizou na sexta feira (6/8) a reunião do Pleno e das turmas da Câmara Superior para 
apreciação de 43 propostas de edição de novos enunciados de súmulas e dois recursos 
extraordinários de processos administrativos fiscais. O evento marcou o início das sessões 
do Carf com transmissão ao vivo. 

Notícias do Executivo

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/agosto/melhora-da-economia-e-acoes-fiscais-na-pandemia-aumentam-a-retomada-de-contratacao-de-aprendizes-no-brasil
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/agosto/melhora-da-economia-e-acoes-fiscais-na-pandemia-aumentam-a-retomada-de-contratacao-de-aprendizes-no-brasil
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/julho/inspecao-do-trabalho-atualiza-dados-do-trafico-de-pessoas
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/agosto/carf-aprova-26-enunciados-de-sumulas-em-sessao-transmitida-ao-vivo-pela-internet
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/julho/enap-lanca-levantamento-inedito-sobre-normas-regulatorias-federais-dos-ultimos-de-70-anos


José de Lima Ramos Pereira toma posse como procurador-geral do Trabalho

Ministério Público do Trabalho - 09/08/2021

O subprocurador-geral do Trabalho José de Lima Ramos Pereira tomou posse no cargo 
de procurador-geral do Trabalho durante cerimônia administrativa realizada na tarde 
desta segunda-feira (9), na Procuradoria-Geral da República (PGR). O novo chefe do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) ocupará o cargo pelos próximos dois anos. A portaria 
de nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda. José de Lima 
Ramos Pereira foi empossado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras para 
exercer o cargo do PGT no biênio 2021-2023.

Notícias do Ministério Público do Trabalho

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/jose-de-lima-ramos-pereira-toma-posse-como-procurador-geral-do-trabalho


MP 1.045: Câmara aprova texto-base sobre suspensão de contratos de trabalho. SINAIT 
está preocupado com proposta

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 11/08/2021

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 10 de agosto, por 304 votos a 133, o 
texto-base da Medida Provisória (MP) nº 1.045/21, que renova o programa de redução ou 
suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emer-
gencial aos trabalhadores. As regras valem para quem tem carteira assinada e para os 
contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Os destaques serão analisados em outra 
sessão a ser marcada.

Jornadas de trabalho extensas relacionam-se a aumento de mortes por doenças cardía-
cas e derrames, apontam OIT e OMS

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 09/08/2021

Jornadas de trabalho extensas levaram a 745 mil mortes por doença isquêmica do coração 
e derrame em 2016, um aumento de 29% desde 2000, de acordo com análise publicada 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Divulgado em maio de 2021, o estudo abrange os níveis global, regional e nacional, 
com base em dados de mais de 2,3 mil pesquisas coletadas em 154 países - entre eles o 
Brasil -, de 1970 a 2018 – saiba mais aqui.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=19253/mp%201.045%20camara%20aprova%20texto-base%20sobre%20suspensao%20de%20contratos%20de%20trabalho.%20sinait%20esta%20preocupado%20com%20proposta
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https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=19243/jornadas%20de%20trabalho%20extensas%20relacionam-se%20a%20aumento%20de%20mortes%20por%20doencas%20cardiacas%20e%20derrames,%20apontam%20oit%20e%20oms
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021002208


TRT-24 isenta empresa de pagamento de multa por parcelamento de rescisórias

Consultor Jurídico - 13/08/2021

A Constituição prestigiou os acordos e convenções coletivas por entender que esse tipo 
de negociação se afigura como o melhor remédio para solucionar esses impasses pois, 
em situações como os impostos por situações como a crise sanitária da Covid-19, garan-
tem a proteção dos direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, dão às empresas a 
garantia de que poderão manter as atividades produtivas e a maioria dos empregos. 
Com base nesse entendimento, o juízo da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 24ª Região deu provimento a recurso de uma empresa de coleta de lixo de Campo 
Grande (MS) contra decisão que a condenou a pagar multa por não conseguir arcar com 
a rescisão em uma só parcela e validou negociação coletiva junto ao sindicato de classe.

TRT-1 condena empresa por deixar trabalhadora no limbo previdenciário

Consultor Jurídico - 13/08/2021

O juízo da 9ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região deu provimento a recurso ordinário 
interposto por uma trabalhadora e majorou de R$ 10 mil para R$ 30 mil indenização por 
dano moral contra uma empresa que a submeteu duas vezes ao “limbo previdenciário”.

Porteiro demora para entregar citação, empresa perde audiência, mas TST ratifica con-
denação

Consultor Jurídico - 13/08/2021

O atraso do porteiro em entregar a correspondência de citação não impede a aplicação 
da legislação trabalhista. Com esse entendimento, a 2ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho reconheceu a validade de uma citação referente a uma reclamação trabalhista, 
encaminhada a uma microempresa 34 dias após ser recebida no endereço correto.

Outras Notícias

https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/trt-24-isenta-empresa-multa-parcelamento-rescisorias
https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/sujeitar-trabalhadora-limbo-previdenciario-gera-dano-moral
https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/tst-valida-citacao-mesmo-demora-entrega-porteiro
https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/tst-valida-citacao-mesmo-demora-entrega-porteiro


Câmara finaliza votação da MP da minirreforma trabalhista

Consultor Jurídico - 12/08/2021

A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira (12/8) a votação da Medida Provisória 
1.045, que cria novas modalidades de contratações e mudar normas da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). Os partidos da oposição tentaram barrar a proposta, mas todos os 
destaques foram derrubados, com o apoio da base aliada do presidente Jair Bolsonaro. O 
texto agora segue para o Senado.

Aras se posiciona pela constitucionalidade de MP de emprego e renda

Consultor Jurídico - 11/08/2021

O procurador-geral da República, Augusto Aras, em parecer enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal, nesta terça-feira (10/8), manifestou-se pela constitucionalidade da Medida 
Provisória 1.045/2021, que instituiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda.

Sem transcrição da audiência de instrução, TRT-4 anula sentença

Consultor Jurídico - 10/08/2021

Devido à falta de transcrição da audiência de instrução, a 8ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região reconheceu a nulidade de uma sentença e determinou, de 
ofício, o retorno dos autos à origem, para redução a termo dos depoimentos das partes e 
testemunhas.

https://www.conjur.com.br/2021-ago-12/camara-finaliza-votacao-mp-minirreforma-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2021-ago-11/aras-posiciona-favor-mp-emprego-renda
https://www.conjur.com.br/2021-ago-10/transcricao-audiencia-instrucao-trt-anula-sentenca


PORTARIA INSS Nº 914, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 (DOU de 09/08/2021 Seção I Pág. 109) 
- Dispõe sobre os procedimentos de operacionalização do Programa de Revisão dos Be-
nefícios por Incapacidade – PRBI;

PORTARIA PGR/MPU Nº 67, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 (DOU de 09/08/2021 Seção II Pág. 
55) - Nomeia o Subprocurador-Geral do Trabalho JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA para 
exercer o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, para um mandato de 2 (dois) anos;

PORTARIA INSS Nº 1.337, DE 9 DE AGOSTO DE 2021 (DOU de 11/08/2021 Seção I Pág. 135) 
- Institui o Sistema GRU Cobrança no âmbito do INSS - Guia de Recolhimento da União;

DECRETO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 (DOU de 12/08/2021 Seção II Pág. 01) - Nomeia 
BRUNO SILVA DALCOLMO, para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Ministério do 
Trabalho e Previdência, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa.

Atos Normativos

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-914-de-6-de-agosto-de-2021-336988443
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgr/mpu-n-67-de-6-de-agosto-de-2021-336991731
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.337-de-9-de-agosto-de-2021-337536265
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-11-de-agosto-de-2021-337823873


Os 10 (dez) itens das Normas Regulamentadoras mais fiscalizados pela Auditoria Fiscal do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência na Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 
43) no ano de 2021 (jan/jun):

Retificação: As extrações dos dados divulgados nas edições anteriores consideraram um 
período temporal maior do que somente a fiscalização realizada ao longo do ano de 2021.

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

Dados estatísticos de Fiscalização
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Itens mais fiscalizados: É a soma de todas as rubricas utilizadas pelos Auditores Fiscais do 
Trabalho durante o exercício da fiscalização do Ministério da Economia (antigo Ministério do 
Trabalho) nos estabelecimentos empresariais. Esse quantitativo leva em consideração o nú-
mero de “notificações/autuações”, “embargos”, “interdições” e “regularizado na ação fiscal”. 
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 - Notificado; RF 5 - Embar-
go; RF 6 - Levantamento de Embargo; RF 7 - Interdição; RF 8 - Levantamento de Interdição.

7.3.17.3.1 Compete ao empregador: Compete ao empregador:
a)a) garantir a elaboração e efetiva implemen- garantir a elaboração e efetiva implemen-
tação do PCMSO, bem como zelar pela sua tação do PCMSO, bem como zelar pela sua 
eficácia;.eficácia;.

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

18.23.118.23.1 A empresa é obrigada a fornecer aos  A empresa é obrigada a fornecer aos 
trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação ao risco e em perfeito estado de conservação 
e funcionamento, consoante as disposições e funcionamento, consoante as disposições 
contidas na NR 6 - Equipamento de Proteção contidas na NR 6 - Equipamento de Proteção 
Individual - EPI.Individual - EPI.

18.15.618.15.6 Os andaimes devem dispor de sistema  Os andaimes devem dispor de sistema 
guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabecei-guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabecei-
ras, em todo o perímetro, conforme subitem ras, em todo o perímetro, conforme subitem 
18.13.5, com exceção do lado da face de traba-18.13.5, com exceção do lado da face de traba-
lho.lho.

18.2.118.2.1 É obrigatória a comunicação à Delegacia  É obrigatória a comunicação à Delegacia 
Regional do Trabalho, antes do início das ativi-Regional do Trabalho, antes do início das ativi-
dades, das seguintes informações:dades, das seguintes informações:
a) endereço correto da obra;a) endereço correto da obra;
b) endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou b) endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou 
CPF) do contratante, empregador ou condo-CPF) do contratante, empregador ou condo-
mínio;mínio;
c) tipo de obra;c) tipo de obra;
d) datas previstas do início e conclusão da obra;d) datas previstas do início e conclusão da obra;
e) número máximo previsto de trabalhadores e) número máximo previsto de trabalhadores 
na obrana obra

18.13.418.13.4 É obrigatória, na periferia da edificação,  É obrigatória, na periferia da edificação, 
a instalação de proteção contra queda de tra-a instalação de proteção contra queda de tra-
balhadores e projeção de materiais a partir do balhadores e projeção de materiais a partir do 
início dos serviços necessários à concretagem início dos serviços necessários à concretagem 
da primeira laje.da primeira laje.

18.22.218.22.2 Devem ser protegidas todas as partes  Devem ser protegidas todas as partes 
móveis dos motores, transmissões e partes móveis dos motores, transmissões e partes 
perigosas das máquinas ao alcance dos traba-perigosas das máquinas ao alcance dos traba-
lhadores.lhadores.

18.37.318.37.3 É obrigatório o fornecimento gratuito  É obrigatório o fornecimento gratuito 
pelo empregador de vestimenta de trabalho epelo empregador de vestimenta de trabalho e
sua reposição, quando danificada.sua reposição, quando danificada.

18.8.5.18.8.5. É proibida a existência de pontas verti- É proibida a existência de pontas verti-
cais de vergalhões de aço desprotegidas.cais de vergalhões de aço desprotegidas.

35.2.1 35.2.1 Cabe ao empregador:Cabe ao empregador:
a)a) garantir a implementação das medidas de  garantir a implementação das medidas de 
proteção estabelecidas nesta Norma;proteção estabelecidas nesta Norma;
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