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Sindicato debate Instrução Normativa 133 com SIT 
 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 24/08/2017 
 
O Sinait esteve com a secretária de Inspeção do Trabalho, Maria Teresa Pacheco Jensen, nesta quarta-feira, 23 de 
agosto, para debater ajustes na Instrução Normativa – IN 133. Da reunião, na sede do MTb em Brasília, participaram 
o presidente, Carlos Silva, os diretores Vera Jatobá e Daniel Ferreira e o integrante do Comando Nacional de 
Mobilização Alex Myller, além do diretor do Departamento de Fiscalização, João Paulo Machado. 
 
Publicada em 21 de agosto de 2017, a IN 133 estabelece normas sobre o procedimento especial para a ação fiscal de 
que trata o artigo 627-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e revoga a Instrução Normativa nº 23, de 23 de 
maio de 2001. Tem gerado questionamentos de Auditores-Fiscais do Trabalho, que também foram levados à Secretaria 
de Inspeção do Trabalho – SIT pelo Sinait nesta quarta-feira. 
 
O presidente Carlos Silva pontuou que alguns termos do novo texto não deixam claro como o Auditor-Fiscal do 
Trabalho deve agir ao instaurar um procedimento especial e parecem limitar a atuação dos servidores. 
 
A fim de promover melhorias no documento, o Sindicato pede aos Auditores-Fiscais do Trabalho que quiserem 
contribuir para o aperfeiçoamento da norma que encaminhem sugestões para o e-mail sinait@sinait.org.br, com o 
título “IN 133”. A entidade irá coletar os apontamentos, compilar e encaminhar à SIT. 
 
A SIT produziu uma Nota Técnica sobre a Instrução Normativa, que explica as alterações que esta traz em relação ao 
que estava estabelecido na IN 23. A secretária também enviou ao Sinait, para divulgação aos Auditores-Fiscais, 
considerações sobre a IN. 
 
Para ler a notícia completa clique aqui. 
 
 
 
 
 

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14668/sindicato%20debate%20instrucao%20normativa%20133%20com%20sit
https://sinait.org.br/docs/in_n133-2017-SIT.pdf
https://sinait.org.br/docs/nt_n205-2017-SIT.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14668/sindicato%20debate%20instrucao%20normativa%20133%20com%20sit


 

STF declara inconstitucionalidade de dispositivo federal que disciplina uso do amianto crisotila 
 
Supremo Tribunal Federal – 24/08/2017 
 
Os ministros do STF declararam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995, que 
permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto na variedade crisotila no País. 
Assim, com o julgamento da ADI 3937, o Supremo julgou inconstitucional o dispositivo da norma federal que autoriza 
o uso dessa modalidade de amianto e assentou a validade da norma estadual que proíbe o uso de qualquer tipo. 
 
Palestra da presidente do STF abre fórum sobre direito ao esquecimento e proteção à memória 
 
Supremo Tribunal Federal – 21/08/2017 
 
A aplicabilidade “do direito ao esquecimento” na esfera civil foi tema de audiência pública ocorrida em junho deste 
ano no Supremo. O tema é tratado no Recurso Extraordinário (RE) 1010606, com repercussão geral reconhecida, em 
que o STF terá que decidir sobre uma controvérsia que envolve princípios fundamentais da Constituição brasileira: o 
direito ao esquecimento com base no princípio da dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da honra e direito à 
privacidade x liberdade de expressão e de imprensa e direito à informação. 
 
Especialista francês defende gestão cooperativa para promover saúde psíquica no trabalho 
 
Tribunal Superior do Trabalho – 23/08/2017 
 
O especialista francês Christophe Dejours, titular da cadeira de Psicanálise, Saúde e Trabalho do Conservatório 
Nacional de Artes e Ofícios, em Paris (França), apontou, em conferência realizada nesta terça-feira (22) no Tribunal 
Superior do Trabalho, a relação entre excesso de trabalho, métodos de gestão e sofrimento psíquico. 
 
Agroindústria vai pagar indenização substitutiva por não fornecer guia do seguro desemprego 
 
Tribunal Superior do Trabalho – 23/08/2017 
 
A Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda. foi condenada pela Segunda Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho a pagar a uma ajudante de produção a indenização substitutiva do seguro desemprego pela ausência de 
fornecimento das guias necessárias para dar entrada no benefício. A decisão seguiu a jurisprudência do Tribunal sobre 
a matéria, consolidada na Súmula 389. 
 
Empresa de transporte de aves é absolvida de dano coletivo por não pagar lavagem de uniformes 
 
Tribunal Superior do Trabalho – 22/08/2017 
 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo do Ministério Público do Trabalho em ação civil 
pública na qual pedia a condenação da microempresa Griesang e Lenz Transportes Ltda., de Lajeado (RS), em danos 
morais coletivos. A empresa, que atua no transporte de aves, foi acusada de transferir aos empregados o custo pela 
higienização dos uniformes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353599
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353151
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/especialista-frances-defende-gestao-cooperativa-para-promover-saude-psiquica-no-trabalho?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/agroindustria-vai-pagar-indenizacao-substitutiva-por-nao-fornecer-guia-do-seguro-desemprego?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empresa-de-transporte-de-aves-e-absolvida-de-dano-coletivo-por-nao-pagar-lavagem-de-uniformes?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue


 
 
TST mantém entendimento sobre incompatibilidade de multa do CPC ao processo do trabalho 
 
Tribunal Superior do Trabalho – 21/08/2017 
 
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por maioria, que o artigo 523, parágrafo 1º, do Código de Processo 
Civil é incompatível com o processo do trabalho. O dispositivo (antigo artigo 475-J do CPC de 1973) prevê multa de 
10% sobre o valor do débito caso o pagamento não seja feito de forma voluntária no prazo de 15 dias. A decisão, por 
14 votos a 11, se deu em julgamento de incidente de recurso repetitivo, e o entendimento adotado deverá ser aplicado 
a todos os casos que tratam de matéria semelhante. 
 
Dirigente sindical demitido antes de comunicar candidatura à empresa não obtém estabilidade 
 
Tribunal Superior do Trabalho – 21/08/2017 
 
O trabalhador não conseguiu o reconhecimento do direito à estabilidade provisória sindical porque não comunicou 
sua candidatura previamente à empresa. A Justiça do Trabalho reconheceu a validade da dispensa, e seu recurso 
contra a decisão desfavorável não foi conhecido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, 
ministro Mauricio Godinho Delgado, explicou que, em recursos de natureza extraordinária, não cabe o reexame de 
fatos e provas, necessário para reverter a condenação. 
 
“O Brasil do futuro é o Brasil do emprego”, destaca ministro em palestra na Serra Gaúcha 
 
Ministério do Trabalho – 25/08/2017 
 
Em evento que reuniu cerca de 70 empresários nesta sexta (25), em Caxias do Sul, Ronaldo Nogueira falou sobre a 
modernização trabalhista. 
 
Ministério do Trabalho promove Dia D de Inclusão em Florianópolis 
 
Ministério do Trabalho – 23/08/2017 
 
O Ministério do Trabalho (MTb), por meio da Superintendência Regional de Santa Catarina (SRT-SC), vai promover o 
Dia D de Inclusão, no próximo dia 23 de setembro, em Florianópolis. O evento será realizado no Campus Mauro Ramos 
do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), em parceria com cerca de 30 instituições locais, entre elas o Ministério 
Público do Trabalho e a Fundação Catarinense de Educação Especial. 
 
Fundo injetou mais de R$ 190 bilhões na economia em 2016 
 
Ministério do Trabalho – 22/08/2017 
 
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) injetou R$ 190,37 bilhões na economia brasileira em 2016. Essa é 
a soma do dinheiro que foi colocado em circulação por meio dos saques feitos pelos trabalhadores e dos 
financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Garantia. Foram R$ 108, 89 bilhões em saques e R$ 81,48 
bilhões em crédito. A maior parte das operações de crédito realizadas em 2016 foi no setor de habitação, para o qual 
foram liberados R$ 80,86 bilhões. 
 
FGTS fecha 2016 com o melhor resultado da história 
 
Ministério do Trabalho – 22/08/2017 
 
Fundo chegou ao final do ano com lucro de R$ 14,55 bilhões 
 

 

 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-mantem-entendimento-sobre-incompatibilidade-de-multa-do-cpc-ao-processo-do-trabalho?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dirigente-sindical-demitido-antes-de-comunicar-candidatura-a-empresa-nao-obtem-estabilidade?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_89Dk_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_keywords%3D%26_101_INSTANCE_89Dk_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_89Dk_cur%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4928-o-brasil-do-futuro-e-o-brasil-do-emprego-destaca-ministro-em-palestra-na-abrange-rs
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4920-ministerio-do-trabalho-promove-dia-d-de-inclusao-em-florianopolis
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4919-fundo-injetou-mais-de-r-190-bilhoes-na-economia-em-2016
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4916-fgts-fecha-2016-com-o-melhor-resultado-da-historia


 

Banimento do amianto no Brasil tem vitória histórica no STF 
 
Ministério Público do Trabalho – 24/08/17 
 
No julgamento da lei federal, assim como da lei estadual de SP, placar foi pró-banimento; PGT comemora. 
 
MPT processa União para garantir combate ao trabalho escravo 
 
Ministério Público do Trabalho – 24/08/17 
 
Corte de verbas no Ministério do Trabalho (MTb) afetou fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) 
 
Janot assina recondução de Fleury na PGT 
 
Ministério Público do Trabalho – 22/08/17 
 
PGR destaca que compromissos assumidos pelo procurador-Geral do Trabalho foram todos cumpridos na primeira 
gestão 
 
Sinait cria GT para subsidiar proposta de Estatuto do Trabalho 
 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 24/08/2017 
 
O Sinait criou um Grupo de Trabalho da Reforma Trabalhista – GTRT-SINAIT, que irá contribuir com a elaboração do 
texto do Estatuto do Trabalho proposto para minimizar os danos causados aos trabalhadores pela Reforma Trabalhista 
e pela terceirização ilimitada. 
 
De acordo com site da Exame, Brasil pode ter “risco extremo” de trabalho escravo 
 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 22/08/2017 
 
Estudo indica que minimizar o problema passa por dotar a fiscalização de mais pessoal e recursos 
 
 

 

 

 

 

 

Instrução Normativa n.º 133, de 21 de agosto de 2017 (DOU de 23/08/2017) – Dispõe sobre procedimento especial 
para a ação fiscal de que trata o art. 627-A da CLT. 

 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/67eb5a5a-3f08-4c30-9fa2-a26f5cced2df/!ut/p/z1/pY9NDoIwFISvIgdoXikUdInGICJRF2rtxjwLxSbyE21ceHrLAcSFs5tkvswMSBAgW3yZGq3pWrw7f5bRxU9pmM23NE_zXUyTvV8ss9Rn-TGG02gg5CD_4V1g4OkXJRTWvwrcA_YoFkUNskd7I6bVHYimt5O2s0YZfIKI4urKkSMJNJ2SUAWUzDQygizSXKmqZKV2S-Vo1_D119q-OYj3ZkVN4nkf4kDOTg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/5567cfc4-571c-4c21-b685-7cae7463cd70/!ut/p/z1/pY9LDoIwGISvIgdo_hb7cIvGICJRF2rpxtQq2EQK0caFp7ccQFg4u0nmy8yAAgnK6bettbet04_gS8XPJMU0m29xnuY7gZM9KZZZSuL8KOA0GKAM1D98CPQ8_qEEw3qsIDyIn8WiqEF12t-RdVULsun8xLXeGqtfIBnjwlSGIiaIQdTEBF34jCFh9E1QPjVXgcNSNdjVfx1b2zUH-dmssE2i6AuLImlb/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/1d3b9072-bb8f-428d-88a4-6d3bbb735eb3/!ut/p/z1/pU_BDoIwFPsV-YDlbTDYPKIxiEjUgzp3MZsILpFBdPHg1zs-QDzYW5s2bUGCAGnVyzTKmc6qu-cnmZxJhmk-2-AiK7YMpztSLvKMhMWBwXHUQGOQ_-S9YcjjL0gxrH4V-Afho5yXDcheuRsytu5AtL2b2M6Zi1FPEKSK9BSzEGnNa0RDXiHOFUWJ17VmUXzVkV8qR7uGr7_W9u1evNdLbNIg-ABbiCN5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14669/sinait%20cria%20gt%20para%20subsidiar%20proposta%20de%20estatuto%20do%20trabalho
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14657/de%20acordo%20com%20site%20da%20exame,%20brasil%20pode%20ter%20?risco%20extremo?%20de%20trabalho%20escravo
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2017&jornal=1&pagina=98&totalArquivos=128

