[

BOLETIM 556
Brasília, 23 de abril de 2018

Atualizada norma que trata
da prevenção de acidentes
na construção civil
Revisão da NR 18 tem alterações focadas
em instalações elétricas e proteção
coletiva; medida gera mais segurança nos
canteiros de obra
A segurança do trabalho nos ambientes de
atividades laborais da indústria da construção civil
ganhou reforço nesta quinta-feira (19), com a
publicação da Portaria nº 261, do Ministério do
Trabalho, no Diário Oficial da União. O texto altera
um dos itens da Norma Regulamentadora nº 18
(NR-18), que trata das condições e do meio
ambiente no setor. As mudanças abrangem
principalmente as instalações elétricas provisórias
dos canteiros. O objetivo é prevenir acidentes por
choque elétrico, que, juntamente com quedas e
soterramentos, concentram a maioria dos
acidentes de trabalho no setor.
A revisão da do item 18.21 da NR 18
começou a ser feita no ano passado, durante as
reuniões técnicas do Comitê Permanente
Nacional, que reúne representantes dos
trabalhadores, dos empregadores e do governo,
com atuação tripartite e atualmente coordenado
pelo Ministério do Trabalho. “A alteração é um
ganho para o trabalhador, pois torna o texto mais
atualizado e de acordo com o atual cenário. Um

dos destaques está na obrigatoriedade da
instalação do dispositivo diferencial residual (DR)
nas obras, já previsto na NR 10, mas que agora
passa a ser obrigatório para a indústria da
construção civil. Essa modificação será uma forte
aliada na diminuição dos acidentes de trabalho”,
explica o auditor-fiscal do Trabalho no Pará Jomar
Sousa Ferreira Lima, com base na experiência
exitosa verificada nos canteiros de obra da
Paraíba.
Sobre a NR 18 – A norma faz referência aos
procedimentos, dispositivos e atitudes a serem
observados durante a execução das atividades em
canteiros de obras. Os capítulos são dedicados à
segurança do trabalho e incluem, entre outros,
tópicos como armações de aço, demolição,
instalações elétricas, equipamentos, andaimes e
plataformas.
A atualização da NR 18 ocorre em meio à
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (Canpat). A edição 2018 trata da
prevenção em todas as situações que envolvem o
trabalho, mas tem dois focos principais: os
adoecimentos e as quedas com diferença de nível.
O objetivo é prevenir situações que vitimam os
trabalhadores diariamente nos diversos setores da
economia. A Canpat teve início em abril e segue
até novembro.
Fonte: MTb
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MTE cria Grupo de Trabalho
para tratar à restituição da
contribuição sindical
O Ministro do Estado do Trabalho, Helton
Yomura, publicou PORTARIA Nº 272, de 19 de
abril/2018, considerando as recomendações
constantes do Relatório Final de Auditoria sobre
Macroprocesso Finalístico, “Restituição das
Contribuições Sindicais” da Controladoria-Geral da
União (CGU).
De acordo com assessor jurídico da Nova
Central Sindical de Trabalhadores - NCST,
Agilberto Seródio, já havia sido criado
anteriormente um Grupo de Trabalho (GT) para
tratar dessa questão. No entanto, nada teria saído
do papel. “Vejo essa ação do Ministro do Trabalho
como positiva, pois a partir do que já foi discutido
anteriormente será possível um desfecho no
processo”.
Será considerado pelo GT criado, além do
Relatório Final de Auditoria de nº 201701834,
realizado pela CGU; o Memorando nº
111/2018/GAB-SE-MTb da Secretaria-Executiva,
que sugere a constituição de Grupo de Trabalho
com o objetivo de adequar a minuta apresentada
pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria
nº 1140/2017.
Na PORTARIA fica clara a instituição do GT
com finalidade de apresentar proposta que trate
da rotina relacionada à restituição da Contribuição
Sindical que, segundo o MTE, teria sido recolhida
indevidamente ou a mais. Compete ao grupo,
entre outras finalidades, realizar estudos e
elaborar nova Portaria que seja adequada para
essa restituição.

A composição do GT será feita pela
assessoria especial de apoio ao Ministro: Mauro
Rodrigues de Souza, representante da Secretaria
de Relações do Trabalho, Ana Lúcia Andrade,
representante da Coordenação-Geral de Recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Adriano
Rezende Soares e o representante da Secretaria
de Inspeção do Trabalho, Mateus Francisco
Rodrigues.
Ao final dos trabalhos desenvolvidos por
este grupo, será necessária a apresentação de
minuta de nova Portaria. Essa Portaria deverá ser
submetida à apreciação do Ministro do Trabalho.
Tendo ainda um prazo de 45 dias para a execução
do que aqui é proposto. “Sejam repasses
verificáveis ou não é preciso analisar e resolver tal
impasse", lembrou Seródio.
Fonte: NCST

Prorrogado prazo para
conclusão de estudo sobre a
Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017)
O presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, ministro Brito Pereira, concedeu, nesta
quarta-feira (18), 30 dias de prorrogação de prazo
para a conclusão dos trabalhos da comissão de
ministros criada para estudar a aplicação da
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) e apresentar
conclusões ao Tribunal.
A extensão do prazo foi solicitada pelo
presidente da comissão, ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, dada a necessidade de prosseguimento
nos estudos dos temas envolvidos.
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Desde que foi criada, em fevereiro, a
comissão, composta por nove ministros, se reúne
periodicamente para analisar os dispositivos
recentemente introduzidos na Consolidação das
Leis do Trabalho. Entre os temas principais em
estudo estão o equacionamento de questões
relativas ao direito intertemporal e à
transcendência.
Fonte: TST

Comissão aprova prazo de
três dias para emissão de
documento para saque de
dívida trabalhista
A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara Federal aprovou
proposta que limita em três dias úteis o prazo
para expedição de alvará de levantamento de
valores referente a pagamento devido pelo
empregador como definido em acordo coletivo ou
decisão judicial.
Esse tipo de alvará permite ao advogado
liberar o dinheiro de ações trabalhistas a seus
clientes. Pela proposta, o prazo começa a contar

da determinação do juiz. O não cumprimento leva
à sanção administrativa.
O texto aprovado é um substitutivo da
deputada Flávia Morais (PDT-GO) ao Projeto de
Lei 7361/17, do deputado Augusto Carvalho (SDDF). O texto original previa um prazo menor, 48
horas.
Morais reclamou da falta de prazo na
legislação atual. "Essa situação deve ser alterada
uma vez que as verbas trabalhistas têm natureza
alimentar e devem ter tratamento diferenciado e
célere."
Alguns deputados chegaram a defender
prazo maior, de cinco dias ou 72 horas para
expedição do Alvará.
O deputado Bohn Gass (PT-RS) defendeu a
sugestão da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra) de um prazo de
cinco dias.
Já o deputado Bebeto (PSB-BA) pediu para
ser mantido o prazo de 48 horas ou alterar para
72 horas, para evitar alongar a “via-crúcis” do
trabalhador. “Não tem nenhum custo para expedir
esse alvará.”
Por fim, os parlamentares concordaram
em mudar o prazo para dias úteis para evitar
dificuldade na interpretação do texto quando o
prazo acabasse, por exemplo, em uma sexta-feira.
Tramitação - A proposta tramita em
caráter conclusivo e ainda será analisada pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(inclusive sobre o mérito).
Fonte: Agência Câmara
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Trabalhador que excedia
jornada receberá diferenças
de intervalo para descanso
Qualquer trabalho com turno de seis horas
ou mais precisa oferecer uma hora de descanso.
Com esse entendimento, a 1ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho condenou uma empresa a
pagar a um promotor comercial uma hora extra
diária, com adicional de 50%, nos dias em que a
jornada contratada, de seis horas, foi extrapolada.
O juízo da 6ª Vara do Trabalho de São
Bernardo do Campo (SP) e o Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região haviam julgado
improcedente o pedido do empregado de
pagamento de uma hora “cheia” de intervalo, com
o entendimento de que a extrapolação da jornada
normal já se encontrava abrangida pela
condenação ao pagamento de horas extras.
No recurso de revista, o profissional
argumentou que, para a fixação do intervalo
intrajornada, deveria ser considerada a jornada
efetivamente trabalhada. Por isso, insistiu na tese
de que teria direito ao intervalo de uma hora,
porque habitualmente sua carga diária de
trabalho era prorrogada além das seis horas.
Ao examinar o caso, o relator, ministro
Walmir Oliveira da Costa, explicou que a CLT
(artigo 71, parágrafo 4º) estabelece que, para
qualquer trabalho contínuo que tenha duração de
mais de seis horas, é obrigatória a concessão de
intervalo para repouso ou alimentação de no
mínimo uma hora.
O ministro assinalou também que o TST já
uniformizou a interpretação desse preceito legal
na Súmula 437, item IV, no sentido de que, se a

jornada de seis horas for habitualmente
ultrapassada, é devido o usufruto do intervalo
mínimo de uma hora, devendo o empregador
remunerar todo o período não usufruído como
extra, e não apenas aquele que foi suprimido, com
adicional mínimo de 50%.
Por unanimidade, a turma deu provimento
ao recurso para condenar a empresa ao
pagamento de uma hora extra diária, com
adicional de 50% e repercussão nas demais
verbas, nos dias em que extrapolada a jornada de
seis horas. Com informações da Assessoria de
Imprensa do TST.
Processo RR-305-16.2010.5.02.0466
Fonte: Consultor Jurídico

TST rejeita aplicação da nova
Lei do Estágio a contratos
anteriores à sua vigência
A Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho julgou improcedente reclamação
trabalhista ajuizada por um grupo de estagiários
da Procuradoria da União no Ceará que pretendia
a aplicação da nova Lei do Estágio (Lei
11.788/2008) aos contratos celebrados antes de
sua vigência. Por unanimidade, a SDI-1 deu
provimento a embargos da União com o
entendimento de que os benefícios previstos na
nova lei valem estritamente para os novos
contratos de estágio.
Caso - A reclamação trabalhista foi ajuizada
em fevereiro de 2009. contratados na vigência da
Lei 6.494/77, os estagiários pretendiam receber
benefícios como auxílio-transporte, férias
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remuneradas e carga horária reduzida em período
de prova, direitos garantidos na nova lei. A
Procuradoria seguiu, na época, orientação
normativa expedida pelo Ministério do
Planejamento que vedava a aplicação da nova lei
aos estagiários contratados na vigência da lei
antiga.
A União rechaçou a pretensão dos
estagiários com o argumento de que o
reconhecimento da igualdade implicaria atribuir à
lei efeitos retroativos não constantes de seu texto.
Em setembro de 2013, a Segunda Turma
do TST manteve o entendimento do Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região (CE) de que, a
partir da edição da nova lei, a relação de estágio é
regulada somente por ela. “Não se pode admitir a
existência concomitante de dois tipos de relação
de estágio: um anterior e outro posterior à Lei
11.788/2008”, assinalou o acórdão.
SDI-1 - No julgamento dos embargos da
União à SDI-1, o relator, ministro Alberto
Bresciani, assinalou que, para que a lei retroaja, é
preciso existir disposição expressa em tal sentido,
nos termos dos artigos 5º, inciso XXXVI, da
Constituição da República e 6º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB). “A nova lei do estágio, ao contrário,
prevê, em seu artigo 18, incidência apenas sobre a
prorrogação dos contratos em curso, devendo os
contratos realizados durante a vigência da lei
anterior serem por ela regidos”, observou.
Por unanimidade, a SDI-1 deu provimento
aos embargos e restabeleceu a sentença que
havia julgado improcedente a reclamação
trabalhista.
Processo: E-RR-40000-68.2009.5.07.0014
Fonte: TST

Assédio moral será tema
de ação institucional da
Justiça do Trabalho
O presidente do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), ministro Brito Pereira, anunciou,
nesta sexta-feira (20), que o combate ao assédio
moral será tema de ação institucional da Justiça
do Trabalho. A preocupação do ministro com a
prevenção de problemas emocionais resultantes
desse tipo de assédio foi externada durante o
encerramento da terceira reunião do Colégio de
Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho
(Coleprecor), realizada em Natal (RN). “Julgamos
com frequência assuntos ligados ao assédio moral.
Agora é o momento de falar sobre essa questão
dentro das nossas casas. É uma doença que gera
outras doenças”, enfatizou.
Para o ministro, é urgente tratar da
questão, uma vez que há casos de assédio dentro
dos tribunais. Por isso, o combate à prática
abusiva deve ser tema de política institucional,
com diretrizes para que todos os TRTs adotem
medidas preventivas e de correção.
Unidade de ações - Projetos e sistemas de
toda a Justiça do Trabalho, especialmente o
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Processo Judicial Eletrônico (PJe), foram também
abordados pelo ministro Brito Pereira. De acordo
com ele, é imprescindível que qualquer adaptação
feita na ferramenta eletrônica seja realizada em
parceria com os técnicos do CSJT. “Criatividade é
muito bom e nós sabemos das demandas
regionais, mas é preciso que o desenvolvimento
do PJe seja coordenado de forma única. Isso nos
dará força e credibilidade”, afirmou.
O presidente lembrou os desembargadores
da assinatura, pelo CSJT, de um protocolo de
intenções com a Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)
por meio do Programa de Combate ao Trabalho
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O objetivo
da parceria é promover a aprendizagem de jovens
no meio rural.
Fonte: TST
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