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Destaque da Semana
Governo simplifica, desburocratiza e consolida a legislação trabalhista infralegal

Ministério do Trabalho e Previdência - 10/11/2021

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx 
Lorenzoni, participaram nesta quarta-feira (10), da Consolidação do Marco Regulatório 
Trabalhista Infralegal. O evento, no Palácio do Planalto, foi o coroamento de um trabalho 
que revisou, desburocratizou e simplificou normas trabalhistas, preservando os direitos dos 
trabalhadores. Os mais de 1000 decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas 
identificados desde o início do governo foram reunidos em 15 normas. 
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Ministro Barroso suspende portaria que impede demissão de trabalhador não vacinado

Supremo Tribunal Federal - 12/11/2021

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu disposi-
tivos da Portaria 620/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência que proíbem empresas 
de exigirem comprovante de vacinação na contratação ou na manutenção do emprego 
do trabalhador. Com isso, fica autorizado que empregadores exijam o comprovante de 
seus empregados.

Mantida interdição de máquina de frigorífico efetuada por auditor-fiscal do trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 11/11/2021

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou improcedente uma ação 
anulatória ajuizada pela BRF S.A. contra ato da fiscalização do trabalho que interditara 
uma máquina de sua unidade de Dourados (MS). O colegiado restabeleceu a sentença 
que julgou improcedente o pleito de anulação do auto de interdição, com o entendimen-
to de que os auditores-fiscais do trabalho estão autorizados a lavrá-lo.

Atrasos no FGTS justificam rescisão do contrato de consultor por falta grave do empregador

Tribunal Superior do Trabalho - 10/11/2021

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do 
contrato de trabalho de um consultor da DBA Engenharia de Sistemas Ltda., do Rio de 
Janeiro, em razão de atrasos ou ausências reiterados dos depósitos do FGTS. De acordo 
com o colegiado, a situação caracteriza falta grave do empregador, justificando a rescisão 
com o pagamento de todas as parcelas devidas no caso de dispensa imotivada.

Presidente da República indica desembargadora Morgana Richa para o TST

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=476523&ori=1
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Tribunal Superior do Trabalho - 09/11/2021

A desembargadora Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região (PR), foi indicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o cargo de 
ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga aberta em decorrência do falecimento 
do ministro Walmir Oliveira da Costa, em abril deste ano. A indicação foi publicada no 
Diário Oficial da União nesta terça-feira (9)

Auxiliar de construção civil não receberá adicional de insalubridade por manuseio de cimento

Tribunal Superior do Trabalho - 09/11/2021

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da condenação imposta à MRV 
Construções o pagamento de adicional de insalubridade a um auxiliar de produção de 
Porto Alegre (RS). Para o órgão, o manuseio de cimento, em razão de atividade inerente à 
construção civil, não gera direito à parcela, por ausência de previsão em lei ou em normas 
reguladoras.

Empregada de frigorífico consegue aumento de indenização por lesões no ombro

Tribunal Superior do Trabalho - 08/11/2021

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a JBS S.A. a pagar R$ 20 mil 
de indenização a uma refiladora de Campo Grande (MS) em razão de lesões no ombro, por 
esforço repetitivo, que reduziram em 25% sua capacidade de trabalho. O valor anterior-
mente fixado, de R$ 3 mil, foi considerado irrisório pelo colegiado, diante da negligência 
da empresa, por não adotar medidas preventivas, e da sua capacidade econômica. 

http://www.tst.jus.br/web/guest/-/auxiliar-de-constru%C3%A7%C3%A3o-civil-n%C3%A3o-consegue-adicional-de-insalubridade-por-manuseio-de-cimento
http://www.tst.jus.br/web/guest/-/empregada-de-frigor%C3%ADfico-consegue-aumento-de-indeniza%C3%A7%C3%A3o-por-les%C3%B5es-no-ombro


Notícias

CANPAT realiza “Semana CAPACITA SIT” de 16 a 18 de novembro

Ministério do Trabalho e Previdência - 12/11/2021

Especialistas em Segurança e Saúde no Trabalho reunidos em um evento gratuito e 
virtual, com espaço para tirar dúvidas dos participantes. Essa é a proposta da iniciativa 
“Semana CAPACITA SIT”, promovida pela Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (CANPAT) entre os dias 16 e 18 de novembro. Para saber mais sobre a CANPAT 
2021, acesse gov.br/sit.

INSS convoca beneficiários para revisão de auxílio por incapacidade temporária

Ministério do Trabalho e Previdência - 12/11/2021

O INSS iniciou, em agosto, a revisão dos benefícios por incapacidade temporária manti-
dos sem perícia por período superior a seis meses e que não possuam data de cessação 
estipulada ou indicação de reabilitação profissional através do PRBI, Programa de Revi-
são dos Benefícios por Incapacidade. Os convocados devem agendar perícia médica pelo 
aplicativo Meu INSS ou site gov.br/meuinss. Também é possível ligar para a Central 135, 
que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h..

Fundacentro participa da Semana Capacita SIT

Fundacentro - 12/11/2021

A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e a Fundacentro realizam a Semana Capa-
cita SIT nos dias 16, 17 e 18 de novembro, às 10h, no canal da Escola Nacional de Inspeção 
do Trabalho (Enit) no YouTube. O evento faz parte das ações da Campanha Nacional de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat) 2021 e discute proteção respiratória, a Nova 
NR 17 - Ergonomia e a Nova NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Notícias do Executivo

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2021/novembro/canpat-realiza-201csemana-capacita-sit201d-de-16-a-18-de-novembro
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https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/previdencia/2021/novembro/inss-convoca-beneficiarios-para-revisao-de-auxilio-por-incapacidade-temporaria
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2021/novembro/fundacentro-participa-da-semana-capacita-sit
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-423-de-7-de-outubro-de-2021-351614985
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-423-de-7-de-outubro-de-2021-351614985
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-422-de-7-de-outubro-de-2021-351613291


Relatório sobre NR 4 está em consulta pública até 5 de dezembro

Fundacentro - 10/11/2021

O Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR) dos Serviços Especializados em En-
genharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – Sesmt, regulamentado pela NR 4, 
encontra-se em consulta pública na página Participa + Brasil até 5 de dezembro.

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2021/novembro/relatorio-sobre-nr-4-esta-em-consulta-publica-ate-5-de-dezembro
https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-relatorio-air-nr-04


Nova procuradora-chefe do MPT-PB e procurador-geral do Trabalho falam sobre mudan-
ças no cenário trabalhista durante cerimônia de posse

Ministério Público do Trabalho - 11/11/2021

Em seu primeiro discurso como procuradora-chefe, Andressa Coutinho destacou os novos 
desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e pelo teletrabalho, que tem causado adoe-
cimento de trabalhadores. Ela falou sobre as mudanças no mundo do trabalho, inovação 
e diálogo, também criticou a flexibilização dos diretos trabalhistas e defendeu a saúde no 
ambiente laboral, ressaltando que atuará na sua gestão para um Ministério Público do 
Trabalho cada vez mais resolutivo, um “MPT mais próximo e parceiro da sociedade”.

Notícias do Ministério Público do Trabalho

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nova-procuradora-chefe-do-mpt-pb-e-procurador-geral-do-trabalho-falam-sobre-mudancas-no-cenario-trabalhista-durante-cerimonia-de-posse
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nova-procuradora-chefe-do-mpt-pb-e-procurador-geral-do-trabalho-falam-sobre-mudancas-no-cenario-trabalhista-durante-cerimonia-de-posse
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-e-prf-firmam-cooperacao-para-fortalecer-combate-as-irregularidades-trabalhistas


Consulta pública sobre tema da NR 4 estará aberta até 5 de dezembro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 10/11/2021

Estará aberta até 5 de dezembro a consulta pública sobre o tema dos Serviços Especiali-
zados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), regulamentado 
pela Norma Regulamentadora (NR) 4. O objetivo é permitir a avaliação do conteúdo do 
Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR), elaborado sobre o tema pela equipe 
técnica de governo. A partir da identificação de um problema regulatório e dos objetivos 
de intervenção, o relatório traz a análise comparada de um conjunto de alternativas para 
a futura regulação do assunto.

PEC 18: Dirigentes do SINAIT trabalham pela rejeição da proposta na CCJC da Câmara

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 10/11/2021

Dirigentes do SINAIT trabalharam pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 18/2011, nesta manhã de quarta-feira, 10 de novembro, na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, em Brasília. A proposta 
propõe alterar a Constituição Federal a fim de autorizar o trabalho sob regime de tem-
po parcial a partir dos 14 anos. O relator da matéria na CCJC, deputado Paulo Eduardo 
Martins (PSC/PR), apresentou parecer pela admissibilidade da proposta, bem como suas 
apensadas. Atualmente, o texto constitucional permite que jovens na faixa etária de 14 a 
16 anos trabalhem somente como aprendizes.

Notícias do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

Auditor Fiscal
do Trabalho
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Justiça considera legítima recusa de gestante a retornar ao serviço insalubre

Consultor Jurídico - 14/11/2021

A recusa da empregada gestante dispensada à oferta de reintegração ao emprego não 
afasta o direito aos salários e consectários pertinentes ao período da garantia provisória 
de emprego. Com esse entendimento, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região decidiu que uma trabalhadora que engravidou no curso do aviso-prévio e se 
recusou a retornar ao serviço tem direito à indenização substitutiva da garantia de em-
prego. Além disso, foi determinado o pagamento de adicional de insalubridade.

Reforma trabalhista, 4 anos, ainda tem pontas soltas a serem julgadas pelo STF

Consultor Jurídico - 14/11/2021

A Lei 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, completou quatro anos de vigên-
cia na quinta-feira (11/11). As alterações promovidas na CLT geraram polêmicas e contesta-
ções no universo jurídico. Muitas delas foram logo de início levadas ao Supremo Tribunal 
Federal. Algumas foram até mesmo derrubadas pela corte. Porém, o STF ainda acumula 
ações sem julgamento sobre diversos pontos da reforma.

TNU desafeta tema sobre exame para benefício por incapacidade

Consultor Jurídico - 13/11/2021

Em sessão ordinária, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
decidiu, por maioria, acolher questão de ordem suscitada pelo juiz relator para cancelar a 
afetação do Tema 289 como representativo da controvérsia e de não admitir o pedido de 
uniformização. Na ocasião, foram vencidos os juízes federais Fábio Souza e Jairo da Silva 
Pinto. 

Outras Notícias

https://www.conjur.com.br/2021-nov-14/recusa-gestante-retornar-servico-insalubre-legitima2
https://www.conjur.com.br/2021-nov-14/reforma-trabalhista-anos-ainda-julgada-stf
https://www.conjur.com.br/2021-nov-13/tnu-desafeta-tema-exame-beneficio-incapacidade


Responsabilidade de empresa de construção civil é objetiva, diz TST

Consultor Jurídico - 12/11/2021

A responsabilidade de uma empresa de construção civil é objetiva, ou seja, não exige 
a comprovação de culpa, já que a atividade é perigosa para os empregados e o risco é 
maior do que o da média dos demais trabalhadores. A partir desse entendimento, a Sub-
seção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) responsabilizou uma empresa pelo acidente que causou a morte de um operário, 
ao cair de um andaime. 

Empresa é condenada por anotar número de processo na CTPS de funcionário

Consultor Jurídico - 12/11/2021

Anotação de processo trabalhista na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
de funcionário ultrapassa os limites do poder diretivo do empregador, porque esse tipo 
de registro tem impacto negativo quanto à imagem do empregado nas contratações 
futuras.

Revistar sem discriminação bolsas de empregados não viola intimidade

Consultor Jurídico - 12/11/2021

A 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba (SP) julgou improcedente uma ação civil pública, 
proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que visava proibir uma rede de supermer-
cados de promover revista diária nas bolsas dos empregados. A ação também pedia 
reparação aos danos causados à coletividade por conta dessa conduta.

TRT-2 mantém justa causa de empregado que enviou dados sigilosos a conta pessoal

Consultor Jurídico - 09/11/2021

O empregado que transfere dados sigilosos da empresa a uma conta pessoal incorre em 
falta disciplinar grave, que enseja a dispensa por justa causa — ainda que não haja dolo e 
que as informações não sejam repassadas a terceiros.

Portaria que disciplina novos procedimentos, programas e condições de SST atualiza 
regras sobre a avaliação de EPIs

Revista Proteção - 12/11/2021

No texto, a Portaria destaca em capítulos os novos regramentos sobre os seguintes temas: 
procedimentos de avaliação de Equipamentos de Proteção Individual, previstos na NR 6; 
regulamento técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória; seguran-

https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/responsabilidade-empresa-construcao-civile-objetiva
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/trt-18-mantem-condenacao-empresa-anotacao-ctps2
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/revistar-bolsas-forma-nao-discriminatoria-nao-viola-intimidade
https://www.conjur.com.br/2021-nov-09/mantida-justa-causa-trabalhador-enviou-dados-sigilosos-mail-pessoal
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/portaria-que-disciplina-novos-procedimentos-programas-e-condicoes-de-sst-atualiza-regras-sobre-a-avaliacao-de-epis/
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/portaria-que-disciplina-novos-procedimentos-programas-e-condicoes-de-sst-atualiza-regras-sobre-a-avaliacao-de-epis/


ça e saúde dos motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e coletivo de 
passageiros; cadastramento de empresas e instituições que utilizam benzeno e indica-
dor biológico de exposição ocupacional ao benzeno; embargos e interdições; estrutura, 
classificação e regras de aplicação das NRs; procedimentos para elaboração e revisão das 
Normas Regulamentadoras de SST; e, PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

STF define constitucionalidade do FAP e da majoração das alíquotas do SAT/RAT por 
regulamento

Revista Proteção - 12/11/2021

Na última quarta-feira, 10/11/21, o Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou dois im-
portantes julgamentos que envolvem a contribuição previdenciária destinada ao custeio 
do Seguro Acidente de Trabalho (“SAT”) e o Fator Acidentário de Prevenção (“FAP”). O 
Plenário, à unanimidade, acompanhou o voto manifestado pelo relator, Ministro Luiz Fux, 
que consignou que o Fator Acidentário de Prevenção (“FAP”), previsto no art. 10 da lei 
10.666/03, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atenderia 
integralmente ao princípio da legalidade tributária, inscrito no art. 150, I, CRFB/88.

Governo publica decreto que regulamenta sobre fiscalização do trabalho, NRs e CA

Revista Proteção - 11/11/2021

Saiu hoje, dia 11 de novembro, no Diário Oficial da União, o Decreto nº 10.854 que regu-
lamenta disposições à legislação trabalhista e inclui o Programa Permanente de Conso-
lidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhista Infralegais. Entre os 
tópicos da publicação, para o setor de Saúde e Segurança no Trabalho, há alguns pontos 
importantes que abordam sobre a fiscalização das normas de proteção ao trabalho e 
de SST, as diretrizes para elaboração e revisão das Normas Regulamentadoras e o CA 
(Certificado de Aprovação) do Equipamento de Proteção Individual.

Portaria divulga integrantes do Grupo de Estudo Tripartite sobre Riscos Psicossociais 
Relacionados ao Trabalho

Revista Proteção - 11/11/2021

Foi publicada hoje, dia 11 de novembro, a Portaria STRAB/MTP nº 13.211, que institui o Grupo 
de Estudo Tripartite sobre Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho. O documento 
foi assinado por Luis Felipe Batista de Oliveira, secretário do Trabalho do Ministério do Tra-
balho e Previdência e presidente da CTPP (Comissão Tripartite Paritária Permanente). O 
Grupo é composto por representantes de órgãos ou entidades integrantes das bancadas 
de Governo, Empregadores e Trabalhadores, e observadores.

https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/stf-define-constitucionalidade-do-fap-e-da-majoracao-das-aliquotas-do-sat-rat-por-regulamento/
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/stf-define-constitucionalidade-do-fap-e-da-majoracao-das-aliquotas-do-sat-rat-por-regulamento/
https://protecao.com.br/destaque/governo-publica-decreto-que-regulamenta-sobre-fiscalizacao-do-trabalho-nrs-e-ca/
https://protecao.com.br/leis-sst/portaria-divulga-integrantes-do-grupo-de-estudo-tripartite-sobre-riscos-psicossociais-relacionados-ao-trabalho/
https://protecao.com.br/leis-sst/portaria-divulga-integrantes-do-grupo-de-estudo-tripartite-sobre-riscos-psicossociais-relacionados-ao-trabalho/


DECRETO Nº 10.854, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 03) 
- Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Per-
manente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas 
Infralegais e o Prêmio Nacional Trabalhista, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro 
de 2018;

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção 
I Pág. 192) - Dispõe sobre os procedimentos relacionados à concessão de indenização 
de transporte a Auditor Fiscal do Trabalho, de afastamento para a realização de ações 
de desenvolvimento por Auditor-Fiscal do Trabalho e o monitoramento e controle do 
desempenho individual, da execução de atividades e projetos e do desempenho das uni-
dades descentralizadas de inspeção do trabalho como instrumento de gestão a serem 
observados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho;

PORTARIA CONJUNTA MTP/PGFN Nº 5, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 
Seção I Pág. 196) - Regulamenta a remessa de créditos de autos de infração e de notifi-
cações de débito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da Contribuição 
Social da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, lavrados por Auditores-Fiscais 
do Trabalho às unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

PORTARIA Nº 547, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 196) - Dis-
ciplina a forma de atuação da inspeção do trabalho e dá outras providências;

PORTARIA Nº 548, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 202) - 
Consolida disposições sobre assuntos de organização administrativa relativos a unidades 
vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência;

Atos Normativos

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.854-de-10-de-novembro-de-2021-359085615
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-3-de-9-de-novembro-de-2021-359087990
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mtp/pgfn-n-5-de-8-de-novembro-de-2021-359087351
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-547-de-22-de-outubro-de-2021-359093937
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-548-de-22-de-outubro-de-2021-359091155


PORTARIA/MTP Nº 667, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 209) 
- São regidos por esta Portaria: organização e a tramitação dos processos administrativos 
de auto de infração e de notificação de débito do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço - FGTS e da Contribuição Social, na forma estabelecida pelo Título VII da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; o 
Sistema Eletrônico de Processo Administrativo Trabalhista para o trâmite de autos de 
infração e de notificações de débito do FGTS e da Contribuição Social e a prática de atos 
processuais eletrônicos; a imposição de multas administrativas previstas na legislação 
trabalhista; a emissão da Certidão de Débitos Trabalhistas; o procedimento para autoriza-
ção do saque de FGTS pelo empregador, quando recolhido a empregados não optantes; 
e os procedimentos administrativos de oferta de vista e cópia e de verificação anual dos 
processos físicos;

PORTARIA/MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 
217) - Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, 
às políticas públicas e às relações de trabalho;

PORTARIA Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Pág. 243) - 
Disciplina os procedimentos, programas e condições de segurança e saúde no trabalho 
e dá outras providências;

PORTARIA STRAB/MTP Nº 13.211, DE 9 NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção II 
Pág. 43) - Fica instituído, no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente, o Grupo 
de Estudo Tripartite sobre Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho, com a finalida-
de de produzir subsídios técnicos para tomada de decisão da Secretaria de Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Previdência acerca de políticas públicas em relação ao tema;

PORTARIA MTP Nº 655, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção II Pág. 
43) - Designar o servidor LUIZ ALBERTO MATOS DOS SANTOS, Auditor Fiscal do Trabalho, 
matrícula SIAPE nº 1186484, para exercer a Função Comissionada do Poder Executivo de 
Coordenador-Geral de Registro Sindical;

PORTARIA RFB Nº 82, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 11/11/2021 Seção I Extra Pág. 
01) - Prorroga o prazo para apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) relativa ao período 
de apuração outubro de 2021;

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOU de 12/11/2021 Seção I 
Pág. 153) - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Auditoria-Fiscal do 
Trabalho nas situações elencadas;

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-667-de-8-de-novembro-de-2021-359094059
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-359094139
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-672-de-8-de-novembro-de-2021-359091010
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-strab/mtp-n-13.211-de-9-novembro-de-2021-359055354
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-655-de-8-de-novembro-de-2021-359055194
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-rfb-n-82-de-11-de-novembro-de-2021-359094313
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-359448244


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/out):

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/MTP

Dados estatísticos de Fiscalização
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7.3.1 "A"



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.

18.15.618.15.6 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. 

18.23.118.23.1 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.

18.2.118.2.1 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

18.22.218.22.2 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.

18.13.418.13.4 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.

18.37.318.37.3 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.

18.3.1.18.3.1. São obrigatórios a elaboração e o cum- São obrigatórios a elaboração e o cum-
primento do PCMAT nos estabelecimentos primento do PCMAT nos estabelecimentos 
com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contem-com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contem-
plando os aspectos desta NR e outros disposi-plando os aspectos desta NR e outros disposi-
tivos complementares de segurança.tivos complementares de segurança.
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