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TNU decide que não incide IR sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação

Consultor Jurídico - 30/01/2023

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, 
por maioria, negar provimento ao pedido de uniformização do tema que tratou da 
incidência tributária do Imposto de Renda (IR) sobre o Adicional Hora de Repouso e 
Alimentação (AHRA). A decisão foi tomada em sessão ordinária de julgamento.

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal (Pedilef) foi interposto pela 
União contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
que deu parcial provimento ao recurso da União para declarar a não incidência do IR 
sobre a verba trabalhista AHRA somente após o início de vigência da Lei nº 13.467/2017. 

Assim, a questão submetida a julgamento foi: “Definir se incide Imposto de Renda 
sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA) após o advento da Lei nº 
13.467/2017 (reforma trabalhista)”.
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JT não julga ação contra crédito de banco a empresa da lista de trabalho análogo à 
escravidão

Tribunal Superior do Trabalho - 02/02/2023

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a incompetência da 
Justiça do Trabalho (JT) para examinar ação do Ministério Público que pretendia que 
o Banco Bradesco S.A. fosse proibido de conceder crédito a cliente com nome no 
cadastro de empregadores que mantiveram trabalhadores em condições análogas 
às de escravo.  Ao não conhecer do recurso de revista, o colegiado manteve a decisão 
da instância anterior, considerando que a ação não trata de relação de trabalho, mas 
de consumo.

SDI-2 rejeita mandado de segurança para requerer suspeição de perita nomeada

Tribunal Superior do Trabalho - 01/02/2023

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do 
Trabalho rejeitou o recurso de um mecânico, residente no Município de Serra (ES), 
que alegou, por meio de um mandado de segurança, a suspeição da médica nome-
ada pelo juízo de origem para realizar a perícia técnica na ação ajuizada por ele. Para 
o colegiado, a decisão judicial era passível de impugnação mediante recurso especí-
fico no curso da reclamação trabalhista.  

TST afasta penhora de 20% em valor recebido como Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC)

Tribunal Superior do Trabalho - 31/01/2023

Notícias do Judiciário (Tribunais Superiores)
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 A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Traba-
lho decidiu cassar os efeitos da penhora contínua de 20% do Benefício de Prestação 
Continuada recebido por idoso na Bahia. Para o colegiado, diante da natureza assis-
tencial do BPC, sua penhora poderia comprometer a própria sobrevivência do idoso, 
violando seu direito ao mínimo existencial.

Bancária vai receber indenização por ter sido demitida durante processo disciplinar

Tribunal Superior do Trabalho - 30/01/2023

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de uma em-
pregada da Caixa Econômica Federal a receber indenização por danos morais por 
ter sido dispensada por justa causa antes do processo disciplinar ser concluído. O 
colegiado entendeu, de forma unânime, que houve precipitação do empregador no 
momento da aplicação da justa causa e restabeleceu a sentença da 1ª Vara do Tra-
balho de Guarapuava (PR), que condenou o banco ao pagamento da indenização. 
Porém, o valor foi revisado passando dos R$ 150 mil arbitrado pelo juízo de 1º grau 
para R$ 75 mil. 

https://www.tst.jus.br/web/guest/-/banc%C3%A1ria-vai-receber-indeniza%C3%A7%C3%A3o-por-ter-sido-demitida-durante-processo-disciplinar
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Ministério fomenta estruturação de políticas de inclusão previdenciária para popu-
lação LGBTQIA+

Ministério da Previdência Social - 03/02/2023

O Ministério iniciou um debate com entidades sociais sobre o fomento de políticas 
de inclusão previdenciária para a população LGBTQIA+. O encontro nesta sexta-feira 
(3), em Brasília (DF), foi liderado pelo gestor da pasta, Carlos Lupi. Com representan-
tes da Aliança Nacional LGBTI+, do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estadu-
ais e Municipais de Políticas Públicas para População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (Fonges-LGBT) e da Coalizão Nacional LGBTI+, o ministro ra-
tificou o compromisso do governo federal com a garantia de direitos e o respeito à 
diversidade sexual e de gênero.

Proteção previdenciária pauta reuniões do Ministério com CSB, CUT e Força Sindical

Ministério da Previdência Social - 01/02/2023

A proteção previdenciária dos trabalhadores pautou nesta segunda-feira (30), em 
São Paulo (SP), reuniões do ministro da pasta, Carlos Lupi, com centenas de lideran-
ças da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e da Força Sindical. Na visita às sedes de sindicatos filiados, o representante do 
governo federal debateu a estruturação da pasta para garantir o pleno acesso aos 
serviços para todos os trabalhadores.

Ministério do Trabalho e Emprego inicia pagamento do Abono Salarial 2021 a partir 
de 15 de fevereiro

Ministério do Trabalho e Emprego - 03/02/2023
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O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começa a pagar o benefício do Abono 
Salarial PIS/PASEP, relativo ao ano base 2021, no próximo dia 15 de fevereiro. Traba-
lhadores da iniciativa privada, que fazem parte do Programa de Integração Social 
(PIS), receberão pela Caixa e o pagamento será realizado de acordo com o mês de 
nascimento. Para servidores públicos, que integram o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o pagamento será realizado pelo Banco do 
Brasil considerando o último dígito do número de inscrição no Pasep.  

País registrou perda de 431.011 empregos com carteira assinada no mês

Ministério do Trabalho e Emprego - 31/01/2023

O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo negativo de 431.011 pos-
tos em dezembro. A redução alcançou os 5 grandes grupamentos de atividades 
econômicas e as 27 unidades federativas que tiveram perdas de postos de traba-
lho no mês. No acumulado de janeiro a dezembro, o saldo foi positivo, com geração 
de 2.037.982 empregos, resultado de 22.648.395 admissões e 20.610.413 desligamen-
tos no ano. Com a perda do mês, o estoque total recuperado para o CAGED foi de 
42.716.337 postos de trabalho.

Fevereiro Laranja é o mês de conscientização e combate à leucemia

Fundacentro - 01/02/2023

Fevereiro Laranja é o mês para conscientizar a população sobre a prevenção, diag-
nóstico e combate à leucemia – um tipo de câncer do sangue. De acordo com da-
dos do Instituto Nacional de Cancer (Inca), no período de 2020 a 2022, a previsão do 
diagnóstico no Brasil chegaria a mais de 10 mil casos de leucemia, sendo 5.920 em 
homens e 4.890 em mulheres. Mais de 3 milhões de pessoas morreram no país por 
até 18 tipos de câncer que podem ter sido causados pela exposição a produtos, subs-
tâncias ou misturas presentes em ambientes de trabalho, isto é o que menciona o 
estudo elaborado pelo Ministério da Saúde – MS.

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho segue sem atualização

Fundacentro - 31/01/2023

A Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO) traz artigo sobre processo para 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2023/janeiro/pais-registrou-perda-de-431-011-empregos-com-carteira-assinada-no-mes
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atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) do Brasil, publicada na 
Portaria GM/MS nº 2.309, de 28 de agosto de 2020. A primeira LDRT, de 1999, repre-
sentou um marco sanitário, e sua revisão é prevista pela Lei Orgânica da Saúde. No 
entanto, em 8 de setembro de 2020, a Portaria GM/MS nº 2.384 retomou a vigência 
da versão anterior (1999).

https://www.scielo.br/j/rbso/a/rbPkmWjQLBqJpqTYcGPrjYH/?lang=pt


Instituições propõem a criação de comissão de Erradicação do Trabalho Escravo em PE

Ministério Público do Trabalho - 03/02/2023

Durante evento que marcou o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, reali-
zado no dia último dia 25, integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
Pernambuco, da Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco (SRTe/PE), 
da Polícia Federal (PF) e de instituições parceiras redigiram e assinaram uma carta 
aberta à governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, para ser criada a Co-
missão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Pernambuco (COETRAE).

Notícias do Ministério Público do Trabalho
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TNU fixa tese sobre qualidade de segurado durante período de limbo previdenciário

Consultor Jurídico - 04/02/2023

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, 
por voto de desempate, negar provimento, nos termos do voto do relator, a pedido 
de uniformização que versa sobre a manutenção da qualidade de segurado do Re-
gime Geral de Previdência Social (RGPS) no período denominado “limbo previdenci-
ário”, julgando-o como representativo de controvérsia.

Pagamento de salário com atraso provoca dano moral, decide TRT-5

Consultor Jurídico - 03/02/2023

O trabalhador que frequentemente recebe seu salário com atraso deve ser indeni-
zado por danos morais. A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região (BA), que determinou que o Instituto de Saúde e Direitos da Família (ISDF) 
indenize uma enfermeira no valor de R$ 3 mil. O colegiado entendeu que os atrasos 
reiterados no pagamento dos vencimentos geraram transtornos na vida da traba-
lhadora e violaram sua honra e dignidade. Ainda cabe recurso da decisão.

Pesquisa de antecedentes criminais e de natureza creditícia para contratação

Consultor Jurídico - 03/02/2023

A questão a respeito da exigência de apresentação de certidão negativa de ante-
cedentes criminais e de natureza creditícia pelo empregado, no momento de sua 
contratação, não é nova e já rendeu muita discussão doutrinária e jurisprudencial.
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Financiamento sindical: debate necessário para desatar alguns nós

Consultor Jurídico - 02/02/2023

Iniciado novo governo, o ministro do Trabalho anuncia a importância da pasta na 
formulação das políticas para o país e a possibilidade de rever pontos da legislação 
trabalhista. Pela lógica, há uma discussão que antecederia as propostas porque, em 
tese, poderia ser determinante de seu êxito: as medidas para fortalecer a organiza-
ção e ação sindicais. Entretanto, o processo pode ser longo pela complexidade do 
tema, e o debate político sobre outros tópicos precisa igualmente avançar.

TRT-18 condena empresa que pagava parte do salário de trabalhador ‘por fora’

Consultor Jurídico - 31/01/2023

A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) condenou uma 
construtora a alterar o contrato de trabalho de um empregado que recebia parte do 
salário “por fora”. Com a decisão, a empresa terá de pagar verba salarial não conta-
bilizada. O autor da ação atuava como motorista na construtora e foi demitido sem 
justa causa em abril de 2020.

O Supremo e o crucial julgamento da Convenção 158 da OIT

Consultor Jurídico - 30/01/2023

O STF (Supremo Tribunal Federal) está prestes a finalizar o julgamento de uma cru-
cial ação que, a depender de seu julgamento, pode limitar o poder de rescindir os 
contratos de trabalho sem justo motivo por parte dos empregadores. É o julgamen-
to da Convenção 158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que, se confir-
mado pela maioria dos votos de ministros, pode ressuscitá-la, limitando a vontade 
das empresas em promover dispensas ainda que corretamente indenizadas.

Trabalhador comprova vínculo e será indenizado por danos morais

Migalhas - 03/02/2023

Um trabalhador conseguiu na Justiça o reconhecimento de vínculo empregatício 
como ajudante geral, e receberá todas as verbas como rescisão e multa, além de 

https://www.conjur.com.br/2023-fev-02/britto-pereira-debate-necessario-financiamento-sindical
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anotação na carteira e horas extras. A decisão é do juiz do Trabalho Substituto Moi-
ses Timbo de Oliveira, da 4ª vara do Trabalho de SP - Zona Leste, que fixou também 
estabilidade médica provisória e indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil.

Empregado xingado pelo chefe de “nordestino cabeçudo” será indenizado

Migalhas - 02/02/2023

A Justiça do Trabalho determinou que uma construtora pague indenização por da-
nos morais em valor equivalente aos três últimos salários contratuais de um ex-em-
pregado, vítima de ofensas por parte de colega de trabalho dentro da empresa. A 
decisão é da juíza Vaneli Cristina Silva de Mattos, titular da 1ª vara do Trabalho de 
Uberaba/MG.

Insalubridade não incide sobre horas extras aceitas em outro processo

Migalhas - 31/01/2023

A 10ª turma do TRT da 2ª região negou pedido de uma trabalhadora para integração 
do adicional de insalubridade concedido em uma ação à base de cálculo de horas 
extras deferidas em outra reclamação trabalhista. Para os magistrados, a profissional 
deveria ter requerido a integração do adicional na mesma ação em que pediu o re-
conhecimento das horas extras.

TST nega vínculo empregatício entre trabalhadora terceirizada e banco

Migalhas - 31/01/2023

A 5ª turma do TST, por unanimidade, negou provimento ao recurso de uma presta-
dora de serviços contratada pela Original Corporate Corretora de Seguros, empresa 
que atua como correspondente bancário do Banco Original. A prestadora de servi-
ços pleiteava vínculo empregatício, bem como pagamento de verbas contratuais e 
rescisórias, enquadramento na condição de bancária e benefícios como auxílio-ali-
mentação e equiparação salarial.

Juíza reconhece vínculo de trabalhadora em período de treinamento

Migalhas - 31/01/2023

https://www.migalhas.com.br/quentes/380973/empregado-xingado-pelo-chefe-de-nordestino-cabecudo-sera-indenizado
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A juíza do Trabalho Camila Dias Cardoso, da 22ª vara do Trabalho de São Paulo/SP 
reconheceu vínculo empregatício de trabalhadora em período de treinamento. A 
magistrada entendeu que o período anterior a anotação na CTPS não houve mero 
processo seletivo como alegado pela empresa, mas sim treinamento para o trabalho.

Empresa que descumpriu medidas de prevenção à Covid-19 é condenada a pagar 
quase R$ 1 milhão à família de funcionário que morreu pela doença

Revista Proteção - 02/02/2023

A Justiça condenou uma empresa de contabilidade a indenizar com quase R$ 1 mi-
lhão à família do técnico em contabilidade Graciano Evangelista, de 42 anos, que 
morreu vítima da Covid-19. A sentença descreveu que a empresa descumpriu os de-
cretos municipais que obrigavam o fechamento do comércio e, mesmo contamina-
dos, os funcionários eram obrigados a trabalhar presencialmente, em Goiânia.

Todos os grupos do eSocial devem enviar eventos de SST

Revista Proteção - 02/02/2023

Começou em 1º de janeiro de 2023 a obrigatoriedade do envio de eventos de Saúde e 
Segurança do Trabalho (SST) para órgãos públicos. A exigência é voltada aos eventos 
S-2210: acidentes ou doenças do trabalho, mesmo que não haja afastamento; S-2220: 
admissão ou qualquer Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com exame clínico, 
após obrigatoriedade; e S-2240: carga inicial, admissão ou alteração nos fatores am-
bientais da função.

TRT/MG decide que acidente em torneio esportivo promovido por empregador não 
configura acidente de trabalho

Revista Proteção - 02/02/2023

A 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT/MG) rejeitou pe-
dido de indenização por danos morais a trabalhador que se acidentou durante 
partida de futebol em torneio promovido por sua ex-empregadora (Proc. n.º ATO
rd-0010347-71.2021.5.03.0059).
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DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2023 (DOU de 31/01/2023 Seção II Pág. 79) - Divul-
ga a relação nominal dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho - AFT, em 
todo o território nacional, com a numeração de suas respectivas Credenciais Especí-
ficas (CIF) e Unidades da Federação de lotação;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.130, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (DOU de 01/02/2023 
Seção I Pág. 26) - Regulamenta a opção pela autorregularização para fins de fruição 
do benefício previsto no art. 3º da Medida Provisória nº 1.160, de 12 de janeiro de 2023;

EDITAL Nº 1-CRPS/SPREV/MPS, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 (DOU de 01/02/2023 Se-
ção III Pág. 100) - Torna público o resultado dos julgamentos das contestações apre-
sentadas pelas empresas relativamente ao processamento do Fator Acidentário de 
Prevenção - FAP anual 2016, com vigência em 2017 - Anexo I;

PORTARIA PRES/INSS Nº 1.553, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 (DOU de 02/02/1023 
Seção I Pág. 40) - Cria o Serviço de Cálculo de GPS Diferença de Valor Devido - Con-
tribuição Inferior ao Salário-Mínimo e aprova as orientações sobre sua utilização;

PORTARIA DIRBEN/INSS Nº 1.105, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2023 (DOU de 02/02/2023 
Seção I Pág. 41) - Altera o Livro III das Normas Procedimentais em Matéria de Bene-
fícios, que disciplina a aplicação prática da Manutenção de Benefícios e Serviços do 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS no âmbito do INSS, aprovado pela Porta-
ria Dirben/INSS nº 992, de 28 de março de 2022;

PORTARIA MPS Nº 191, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 (DOU de 03/02/2023 Seção I 
Pág. 32) - Dispõe sobre a inclusão, na Portaria SPMF/SPREV/MTP n° 12.278, de 15 de 
outubro de 2021, que trata da atuação da Perícia Médica Federal na análise para fins 

Atos Normativos

RADAR 
TRABALHISTA

http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-de-27-de-janeiro-de-2023-461128851
http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.130-de-31-de-janeiro-de-2023-461405331
http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-crps/sprev/mps-de-23-de-janeiro-de-2023-461527792
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-pres/inss-n-1.553-de-1-de-fevereiro-de-2023-461733644
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-dirben/inss-n-1.105-de-1-de-fevereiro-de-2023-461730549
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mps-n-191-de-1-de-fevereiro-de-2023-462023881


de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em âmbito nacional, 
das situações previstas na Ação Civil Pública nº 1001049-24.2019.4.01.3300, da 14ª 
Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia e na Ação Civil Pública nº 5039405-
17.2022.4.02.5101, da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro da Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro. Dispõe ainda da retificação da data de publicação da Lei nº 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, constante na Portaria SPMF/SPREV/MTP n° 12.278, de 15 de outu-
bro de 2021.



Dados estatísticos do Mercado de Trabalho

RADAR 
TRABALHISTA

Informações do setor da Indústria da Construção (CNAEs 41, 42 e 43) referente ao mês 
de dezembro de 2022 extraídas do novo Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e comparativo 
com o acumulado do ano:

*Dados com ajustes declarados até dezembro de 2022

1.382.923

1.813.934

-431.011110.955 185.460
-74.505

ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO

Brasil Construção

Fonte: Novo CAGED/MTE



Saldo da Geração de Emprego na Construção (Acumulado – Jan/Dez 2022)

Saldo da Geração de Emprego por segmento da Construção (Dezembro 2022)

22.648.395
20.610.413

2.037.9822.225.830 2.031.386
194.444

ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO

Brasil Construção

42.499

31.744

36.712

71.593

59.493

54.374

-29.094

-27.749

-17.662

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Saldo Desligados Admitidos



Saldo da Geração de Emprego por segmento da Construção (Jan/Dez 2022)

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

890.777

634.946

700.107

805.899

605.866

619.621

84.878

29.080

80.486

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO

Saldo Desligados Admitidos

36.909 39.166

18.827
25.176

34.426
30.382 32.248 35.930 30.653

5.051
-19.819 -74.505



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por Unidade da Federação 
(Dezembro 2022)

Região Admitidos Desligados Saldo
NORTE 5.448 15.885 -10.437
Rondônia 358 977 -619
Acre 129 619 -490
Amazonas 1.052 1.813 -761
Roraima 145 266 -121
Pará 3.087 9.974 -6.887
Amapá 186 628 -442
Tocantins 491 1608 -1.117
NORDESTE 22.284 34.457 -12.173
Maranhão 2.221 3.313 -1.092
Piauí 1.178 1.915 -737
Ceará 3.593 4.961 -1.368
Rio Grande do Norte 1.523 2.476 -953
Paraíba 1.593 1.907 -314
Pernambuco 3.362 4.442 -1.080
Alagoas 977 1.768 -791
Sergipe 1069 1290 -221
Bahia 6.768 12.385 -5.617
SUDESTE 56.889 85.703 -28.814
Minas Gerais 15.587 26.976 -11.389
Espírito Santo 2.843 4.374 -1.531
Rio de Janeiro 7.553 11.768 -4.215
São Paulo 30.906 42.585 -11.679
SUL 16.070 29.654 -13.584
Paraná 6.674 11.524 -4.850
Santa Catarina 4.057 9.446 -5.389
Rio Grande do Sul 5.339 8.684 -3.345
CENTRO-OESTE 10.244 19.674 -9.430
Mato Grosso do Sul 1.630 2.649 -1.019
Mato Grosso 2.198 5.868 -3.670
Goiás 4.254 7.959 -3.705
Distrito Federal 2.162 3.198 -1.036
NÃO IDENTIFICADO 20 87 -67
TOTAL 110.955 185.460 -74.505



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por Unidade da Federação 
(Jan/Dez 2022)

Região Admitidos Desligados Saldo
NORTE 137.160 134.792 2.368
Rondônia 10.099 9.363 736
Acre 6.869 5.388 1.481
Amazonas 19.283 18.170 1.113
Roraima 4.074 4.365 -291
Pará 75.990 76.785 -795
Amapá 5.816 5.108 708
Tocantins 15.029 15.613 -584
NORDESTE 417.750 368.422 49.328
Maranhão 37.930 36.626 1.304
Piauí 21.023 21.326 -303
Ceará 66.133 57.689 8.444
Rio Grande do Norte 30.237 25.865 4.372
Paraíba 31.458 28.766 2.692
Pernambuco 57.795 48.875 8.920
Alagoas 22.121 19.684 2.437
Sergipe 17.228 15.333 1.895
Bahia 133.825 114.258 19.567
SUDESTE 1.089.429 992.649 96.780
Minas Gerais 315.282 308.956 6.326
Espírito Santo 52.205 47.205 5.000
Rio de Janeiro 143.164 115.214 27.950
São Paulo 578.778 521.274 57.504
SUL 358.783 339.025 19.758
Paraná 137.197 134.683 2.514
Santa Catarina 122.765 112.389 10.376
Rio Grande do Sul 98.821 91.953 6.868
CENTRO-OESTE 221.111 195.687 25.424
Mato Grosso do Sul 32.461 26.790 5.671
Mato Grosso 55.941 52.047 3.894
Goiás 89.139 80.313 8.826
Distrito Federal 43.570 36.537 7.033
NÃO IDENTIFICADO 1597 811 786
TOTAL 2.225.830 2.031.386 194.444



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por sexo (Dezembro 2022)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por sexo 
(Jan/Dez 2022)

-71.241

-3.264

Homens Mulheres

171.191

23.253

Homens Mulheres



Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por grau de instrução 
(Dezembro 2022)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por grau de instrução 
(Jan/Dez 2022)

-578

-16.133

-12.013

-7.719

-36.145

-560

-1.357

Analfabeto

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo
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20.325

12.818
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1.318

2.539
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Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por faixa etária 
(Dezembro 2022)

Saldo da Geração de Emprego no setor da Construção por faixa etária 
(Jan/Dez 2022)

-569

-10.398

-11.176

-23.615

-17.522

-10.329

-896

ATÉ 17 ANOS

18 A 24 ANOS

25 A 29 ANOS

30 A 39 ANOS

40 A 49 ANOS

50 A 64 ANOS

65 ANOS OU MAIS

6.386

78.282

29.241

36.515

29.350

17.850

-3.180

ATÉ 17 ANOS

18 A 24 ANOS

25 A 29 ANOS

30 A 39 ANOS

40 A 49 ANOS

50 A 64 ANOS

65 ANOS OU MAIS
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