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Destaque da Semana

2ª Jornada encerra com aprovação de teses sobre interpretação e aplicação da Lei nº 13.467/2017

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - 10/10/2017

O encerramento da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho nesta terça (10/10) foi 
marcado pela aprovação de 125 enunciados, sendo 58 aglutinados e 67 individuais, sobre a interpretação 
e aplicação da Lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista). O evento, promovido pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) em parceria com outras entidades, reuniu mais de 600 
juízes, procuradores e auditores fiscais do Trabalho, além de advogados e outros operadores do Direito 
que, divididos em oito comissões temáticas, debateram mais de 300 propostas de enunciados sobre a 
nova norma.  A íntegra dos enunciados aprovados deve ser divulgada, no hotsite do evento, na terça 
(17/10) após revisão final da redação das ementas. 

Entre as teses aprovadas no está a que demonstra a incompatibilidade da Lei nº 13.467/2017 com 
convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), além da ausência de consulta 
tripartite prévia com relação a diversos institutos previstos na nova norma. No entender da maioria da 
Plenária, deixou de ser observado requisito essencial de formação da referida lei. 

Para ler na íntegra clique aqui.

https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25762-reforma-trabalhista-2-jornada-encerra-com-aprovacao-de-teses-sobre-interpretacao-e-aplicacao-da-lei-n-13-467-2017
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25762-reforma-trabalhista-2-jornada-encerra-com-aprovacao-de-teses-sobre-interpretacao-e-aplicacao-da-lei-n-13-467-2017


Notícias

TST lança série de vídeos sobre as principais mudanças da Reforma Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho – 11/10/2017

A série “Antes e Depois da Reforma Trabalhista” conta com 14 vídeos, cada um sobre um ponto específico 
da nova lei. A proposta é mostrar de forma objetiva como o assunto era abordado anteriormente e como 
passará a ser tratado com a reforma. Uma maneira de empregado e empregador se informarem sobre as 
mudanças nos direitos trabalhistas.

Aposentadoria especial de eletricitário extingue contrato de trabalho com empregadora

Tribunal Superior do Trabalho – 11/10/2017

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou 
embargos de um eletricitário da Copel Distribuição S.A., do Paraná, que pretendia anular a rescisão 
contratual decorrida da concessão de aposentadoria especial. A decisão foi fundamentada na jurisprudência 
da subseção no sentido de que a concessão de aposentadoria especial – concedida em função do trabalho 
em condições prejudiciais à saúde – acarreta a extinção do contrato por iniciativa do empregado.

Edital abre prazo para manifestações sobre estabilidade da gestante em contrato temporário

Tribunal Superior do Trabalho – 11/10/2017

O ministro Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, abriu prazo de 15 dias para que pessoas, 
órgãos e entidades interessados se manifestem em incidente de assunção de competência que discute 
a garantia provisória de emprego à gestante contratada no regime de trabalho temporário. No mesmo 
prazo, serão recebidos os pedidos de admissão no feito como amicus curiae.

Sem previsão legal, motorista não terá direito a adicional por exposição ao sol

Tribunal Superior do Trabalho – 11/10/2017

Um motorista que foi empregado da Comercial Destro Ltda., de Cascavel (PR), não conseguiu, em recurso 
para a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, obter o reconhecimento do direito ao recebimento 
de adicional de insalubridade devido à exposição a raios solares. (Anexo 7 da NR 15)

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-lanca-serie-de-videos-sobre-as-principais-mudancas-da-reforma-trabalhista?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/aposentadoria-especial-de-eletricitario-extingue-contrato-de-trabalho-com-empregadora?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/edital-abre-prazo-para-manifestacoes-sobre-estabilidade-da-gestante-em-contrato-temporario?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/sem-previsao-legal-motorista-nao-tera-direito-a-adicional-por-exposicao-ao-sol?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


Notícias

“O Brasil do futuro será o Brasil da geração de empregos”, garante ministro

Ministério do Trabalho – 10/10/2017

O Brasil deve abandonar conceitos aplicados às relações de trabalho no século 19 e adotar uma visão 
adequada ao século 21, para gerar empregos, com segurança jurídica e garantia de direitos, que são os 
eixos fundamentais da modernização da legislação trabalhista. A opinião foi defendida pelo ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, na tarde desta terça-
feira (10). “A realidade de perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil da 
geração de empregos”, afirmou, ao apresentar as principais ações do Ministério do Trabalho, na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC).

Ministério do Trabalho terá manual de boas práticas em conciliação trabalhista

Ministério do Trabalho – 10/10/2017

O Ministério do Trabalho irá elaborar um manual de orientação sobre como devem ser conduzidas as 
mediações de conflito entre trabalhadores e empregadores no Brasil, sindicalizados ou não. O documento 
será distribuído às superintendências de todos os estados brasileiros e se chamará Manual de Boas Práticas 
em Conciliação Trabalhista

MPT participa da construção de teses sobre a aplicação da reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho – 11/10/2017

Os membros do MPT participaram ativamente inclusive como fomentadores nas oito comissões temáticas, 
que discutiram mais de 300 teses propostas, com posterior votação dos enunciados em plenária, o que 
resultou na aprovação de 125 deles, a serem publicados na próxima terça-feira, dia 17,no site da Anamatra, 
e devem integrar uma obra coletiva.

Sul América é condenada por descumprir cota de aprendizagem

Ministério Público do Trabalho – 10/11/2017

Ao contrário do que sustentou em sua defesa, a empresa está obrigada a computar, para o cálculo da cota 
legal, os trabalhadores empregados nas atividades de limpeza, auxiliar de serviços gerais, lavadeira, auxiliar 
de lavadeira e motoristas; bem como aqueles que prestam serviços em empresas e órgãos públicos - o que 
representa quase totalidade de seus funcionários.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5115-o-brasil-do-futuro-sera-o-brasil-da-geracao-de-empregos-garante-ministro
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5111-ministerio-do-trabalho-tera-manual-de-boas-praticas-em-conciliacao-trabalhista
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/47e7ef18-452d-4aee-92a7-1e9235e5fd38/!ut/p/z1/pY9LDoIwGISvIgdo_ra0FpZoDCISdaHWbkwjBZvII9q48PSWAwgLZzfJfJkZUCBBtfpta-1s1-qH9xc1v5IUs2yxw3ma7wVODqRYZSmh-UnAeTTAOKh_eB8YePxDCYbNVIF_QJ_FsqhB9drdkW2rDmTTu1nbOXuz-gWSCSNMRSLEOC0R08agmGqBiIlpyA2vyjDyS9Vo1_B1am3fHOVnu8Y2CYIvw0l-Gw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-fala-sobre-exames-ocupacionais?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://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/bd23a8db-2b01-4282-a960-11464f00f34f/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdo_m-pgEs0BhGJulBrN6ZIik2kEG1ceHrLAZSFs5tkXmYGJAiQVr1Mo5zprLp7f5bRhWbI8_kWi6zYxZjuabnMM8qKYwynnwE-BfkP7wMDj1-UIqzHCvwD9igXZQOyV-5GjNUdiLZ3E9s5czXqCaKqWaiSuiKsQko4SxhRswgJpTziGlGHXPul8mfX8HVsbd8exHuzQpMGwQdT0yNU/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/jt-confirma-incompetencia-para-determinar-ao-inss-atualizacao-de-cadastro-de-trabalhador?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


Notícias

Na mídia: Ingerências políticas no combate ao trabalho escravo continuam sendo denunciadas pela 
imprensa

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 13/10/2017

Segue repercutindo na imprensa o desmantelamento intencional que vem sendo conduzido pelo governo 
das políticas de enfrentamento ao trabalho escravo, em cujo contexto se insere a última ingerência política, 
o afastamento, no dia 10 de outubro, do Auditor-Fiscal do Trabalho André Esposito Roston do cargo de 
chefe da Detrae, a Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho do Ministério do Trabalho.

MG - Auditores-Fiscais do Trabalho interditam barragem de mineração em Congonhas

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 12/10/2017

Dentre as medidas estabelecidas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho, a empresa deverá elaborar plano 
de ação de emergência com a instalação de sirenes, definição de rotas de fuga e pontos de encontro e 
capacitação dos trabalhadores; o controle sistemático da largura de praia e da borda livre da Barragem, 
cujos resultados devem ser apresentados em tabela e calibração dos instrumentos de auscultação da BPC.

Sinait aprova 90% dos enunciados dos Auditores-Fiscais na Jornada que discutiu a reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 12/10/2017

Dos vinte enunciados levados às Comissões, 19 foram para a plenária. E na plenária, 18 foram aprovados 
pela maioria dos participantes, demonstrando um altíssimo percentual de aproveitamento, mas, 
principalmente, a pertinência dos temas levantados, além da convergência de pensamento com os demais 
operadores do Direito do Trabalho que atuam em conjunto com a Auditoria-Fiscal do Trabalho e serão 
confrontados com as novas regras da Lei 13.467/2017 a partir de novembro.

Para Sinait, Portaria que exige análise prévia da Conjur sobre normas do MTb não se aplica à fiscalização

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 12/10/2017

A análise do Sindicato se baseia na Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho – OIT e em 
conformidade com a Lei 13.464/2017, que reestruturou a carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho e conferiu 
aos Auditores-Fiscais do Trabalho o caráter de Autoridades Trabalhistas. Para o presidente do Sinait, Carlos 

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14913/na%20midia%20ingerencias%20politicas%20no%20combate%20ao%20trabalho%20escravo%20continuam%20sendo%20denunciadas%20pela%20imprensa
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14913/na%20midia%20ingerencias%20politicas%20no%20combate%20ao%20trabalho%20escravo%20continuam%20sendo%20denunciadas%20pela%20imprensa
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14907/mgauditores-fiscais%20do%20trabalho%20interditam%20barragem%20de%20mineracao%20em%20congonhas
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14906/sinait%20%20aprova%2090%%20dos%20enunciados%20dos%20auditores-fiscais%20na%20jornada%20que%20discutiu%20a%20reforma%20trabalhista
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14904/para%20sinait,%20portaria%20que%20exige%20analise%20previa%20da%20conjur%20sobre%20normas%20do%20mtb%20nao%20se%20aplica%20a%20fiscalizacao
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4898-investimentos-da-volkswagen-confirmam-confianca-com-modernizacao-trabalhista


Notícias

Silva, “qualquer interpretação diferente desta institucionaliza a interferência na Inspeção do Trabalho”.

Sinait, Anamatra e ANPT respondem a FIERN sobre reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 12/10/2017

O Sinait, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra e a Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho – ANPT responderam à Carta nº 113/2017 enviada pelo presidente da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte - FIERN a Carlos Silva, presidente do Sinait. Na 
resposta, as entidades reafirmam que o conjunto da reforma trabalhista, como aprovada pelo Congresso 
Nacional, contém dispositivos inconstitucionais ou inconvencionais.

Atos Normativos
PORTARIA FUNDACENTRO Nº 297, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 09/10/2017 Seção II Pág. 56) Designa 
ROBSON SPINELLI GOMES, para exercer o encargo de substituto eventual da Presidente desta Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, nos seus afastamentos 
ou impedimentos regulamentares, sem prejuízo das respectivas atribuições;

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 10/10/2017 Seção II Pág. 2) Concede aposentadoria, a 
partir de 16 de novembro de 2017, a JOÃO ORESTE DALAZEN, no cargo de Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho;

PORTARIA MTb Nº 1.110, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU 11/10/2017 Seção I Pág. 111) Estabelece 
obrigatoriedade de manifestação prévia da Consultoria Jurídica para edição de atos normativos dos 
Conselhos e Secretarias que compõem a estrutura regimental do Ministério;

PORTARIA MTb Nº 1.104, DE 9 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 10/10/2017 Seção II Pág. 46) Dispensar ANDRÉ 
ESPOSITO ROSTON da Função Comissionada de Chefe de Divisão, da Coordenação-Geral de Fiscalização 
do Trabalho, do Departamento de Fiscalização do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do 
Ministério do Trabalho.

PORTARIA MTb Nº 1.121, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU de 13/10/2017 Seção II Pág. 55) Designa 
JEFFERSON DE MORAIS TOLEDO, para exercer a Função Comissionada de Chefe de Divisão, da Coordenação-
Geral de Fiscalização do Trabalho, do Departamento de Fiscalização do Trabalho, da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho do Ministério do Trabalho;

Responsável Técnico

Dr. Clovis Veloso de Queiroz Neto

OAB-DF 14.823

(61) 98135-1818

clovis@queirozneto.adv.br

queirozneto.adv.br

(61) 3526-7707

SHVP Rua 8 Chácara 202 Casa 34

CEP: 72006-845 - Brasília-DF

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14903/sinait,%20anamatra%20e%20anpt%20respondem%20a%20fiern%20sobre%20reforma%20trabalhista
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/10/2017&jornal=2&pagina=56&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2017&jornal=2&pagina=2&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/2017&jornal=1&pagina=111&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2017&jornal=2&pagina=46&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2017&jornal=2&pagina=55&totalArquivos=72

