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Destaque da Semana
Estatuto do Trabalho: Sinait entrega texto de anteprojeto à CDH do Senado

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 10/05/2018

A Sugestão Legislativa – SUG nº 12/2018, que propõe a criação do Estatuto do Trabalho, chamado de Nova 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, foi debatida na Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho 
– CDHET do Senado Federal nesta quinta-feira, 10 de maio. Participaram representantes dos trabalhadores e 
vários especialistas da área, a exemplo do Sinait.

Depois de nove meses de debate e aproximadamente 30 audiências, o Sinait, a Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho – Anamatra, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e a Associação 
Latino-Americana de Juízes do Trabalho – ALJT entregaram as contribuições revisadas ao presidente da CDHET, 
senador Telmário Mota (PTB/RR), e ao relator e vice-presidente, senador Paulo Paim (PT/RS).

As entidades integram o Grupo de Trabalho criado para subsidiar a Subcomissão, que funciona no âmbito da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH do Senado desde agosto de 2017. A partir das 
discussões, que envolveram entidades sindicais, representantes de empregados e empregadores, autoridades 
e personalidades do mundo do trabalho, foram coletadas as sugestões que compõem a primeira versão do 
anteprojeto do Estatuto do Trabalho. O texto proposto aborda todos os temas relacionados à regulação do 
trabalho, incluindo direitos material e processual, e tem um olhar para a modernização, para avançar em todas 
as questões do trabalho prejudicadas pela reforma trabalhista.

Para ler na íntegra clique aqui

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15674/estatuto%20do%20trabalho%20sinait%20entrega%20texto%20de%20anteprojeto%20a%20cdh%20do%20senado
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
https://sinait.org.br/docs/anteprojeto_estatuto_do_trabalho.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15674/estatuto%20do%20trabalho%20sinait%20entrega%20texto%20de%20anteprojeto%20a%20cdh%20do%20senado


Notícias

Julgamento de ação ajuizada pela PGR contra reforma trabalhista é suspenso por pedido de vista

Supremo Tribunal Federal - 10/05/2018

Pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu, nesta quinta-feira (10), o julgamento da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5766, na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) questiona dispositivos 
da Reforma Trabalhista que alteram a gratuidade da justiça dos trabalhadores que comprovem insuficiência 
de recursos. Na sessão de hoje, no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, votou pela improcedência da maior parte dos pedidos formulados e, em seguida, o 
ministro Edson Fachin votou pela procedência da ação. 

Ministro reconsidera decisão e mantém trâmite de ADPF que questiona jurisprudência do TST

Supremo Tribunal Federal - 07/05/2018

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou decisão que havia negado 
seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 152, por meio da qual 
a Federação Nacional dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos (Fenaprofar) questiona a Orientação Jurisprudencial (OJ) 365, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que diz que o membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade.

Conselho profissional demonstra validade de laudo pericial emitido por fisioterapeuta

Tribunal Superior do Trabalho - 11/05/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou, por unanimidade, decisão de segundo grau 
que havia anulado laudo pericial feito por fisioterapeuta referente a problema no joelho de empregado 
que, após sofrer queda em navio, ficou incapacitado para o trabalho. A Turma considerou que a lesão 
poderia ter sido diagnosticada por fisioterapeuta e, por isso, afastou a tese de que o laudo somente seria 
válido se fosse emitido por médico.

Culpa concorrente de portuário em acidente de trajeto implica redução de indenizações

Tribunal Superior do Trabalho - 10/05/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de R$ 741 mil para R$ 250 mil o valor individual das 
indenizações por danos morais e estéticos a serem pagas pela Portocel – Terminal Especializado de Barra 
do Riacho S.A. a trabalhador portuário avulso que teve parte da perna amputada depois de sofrer acidente 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378076
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ministro-edson-fachin-do-stf-fara-conferencia-no-tst-sobre-hermeneutica-constitucional-e-direito-social?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377613
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-mantem-reintegracao-e-plano-de-saude-de-empregado-ate-conclusao-de-acao-trabalhista?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/conselho-profissional-demonstra-validade-de-laudo-pericial-emitido-por-fisioterapeuta?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/trabalhador-que-ficou-com-incapacidade-multiprofissional-apos-acidente-restabelece-indenizacao?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/culpa-concorrente-de-portuario-em-acidente-de-trajeto-implica-reducao-de-indenizacoes?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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/adicional-de-periculosidade-nao-e-devido-a-vigia-que-nao-porta-arma-de-fogo?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-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
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de carro entre o local de trabalho e sua casa, que ficava a quatro horas de distância. Para a redução, a Turma 
levou em conta que também houve culpa da vítima, que dormiu ao volante do próprio carro e bateu em 
ônibus parado no acostamento.

Empregado em cargo de confiança pode receber em dobro por trabalhar nos domingos e nos feriados

Tribunal Superior do Trabalho - 09/05/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a consultor pleno da Michael Page 
International do Brasil Recrutamento Especializado Ltda., de Recife (PE), o direito a receber o pagamento 
em dobro pelo trabalho realizado em domingos e feriados, durante o exercício do cargo de confiança 
por oito anos. Segundo a relatora do recurso de revista do consultor, ministra Delaíde Miranda Arantes, a 
decisão está em conformidade com a jurisprudência do TST.

Conselheiro fiscal de sindicato não tem estabilidade declarada por meio de mandado de segurança

Tribunal Superior do Trabalho - 09/05/2018

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho negou 
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança de zelador membro do sindicato da categoria 
que buscava impugnar ato do juízo de primeiro grau que indeferiu tutela antecipada para reintegrá-lo 
ao posto de trabalho. Para o ex-empregado, ele não poderia ter sido dispensado por considerar que era 
beneficiário da estabilidade provisória no emprego. A SDI-2, no entanto, decidiu não conceder a tutela, ao 
concluir que ele não ocupava cargo de direção ou representação sindical para ter direito à estabilidade.

SDI-1 discutiu fixação de valor médio para indenização pela exigência de certidão de antecedente criminal

Tribunal Superior do Trabalho - 08/05/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho discutiu a 
possibilidade de estabelecer valor médio para indenização por danos morais pela exigência de certidão de 
antecedentes criminais como requisito para contratação de empregado. A proposta foi feita pelo ministro 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira durante o julgamento do recurso de embargos E-RR - 203800-
44.2013.5.13.0023, cuja relatora é a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi.

Turma retira penhora de salário de sócio de construtora feita para quitar dívida trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho – 07/05/2018

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empregado-em-cargo-de-confianca-pode-receber-em-dobro-por-trabalhar-nos-domingos-e-nos-feriados?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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/justica-do-trabalho-debate-novas-regras-para-homologacao-de-acordos-trabalhistas-extrajudiciais?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-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/conselheiro-fiscal-de-sindicato-nao-tem-estabilidade-declarada-por-meio-de-mandado-de-seguranca?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/sdi-1-discutiu-proposta-de-fixar-valor-medio-para-indenizacao-sobre-certidao-de-antecedente-criminal?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/sdi-1-discutiu-proposta-de-fixar-valor-medio-para-indenizacao-sobre-certidao-de-antecedente-criminal?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=203800&digitoTst=44&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0023&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=203800&digitoTst=44&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0023&submit=Consultar
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-retira-penhora-de-salario-de-socio-de-construtora-para-quitar-divida-trabalhista?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Ftst.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.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a impenhorabilidade do salário de sócio da 
Construtora Canal Ltda., de João Pessoa (PB), para o pagamento de dívida trabalhista. A decisão segue a 
jurisprudência do Tribunal, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que considera 
impenhoráveis valores destinados ao sustento do devedor e de sua família.

Fiscalização do Trabalho interdita obras na Usina Termelétrica Pampa Sul, no RS

Ministério do Trabalho – 11/05/2018

Fiscais do Ministério do Trabalho interditaram nesta quinta-feira (5) obras e equipamentos da Usina 
Termelétrica Pampa Sul, no Rio Grande do Sul, por apresentarem risco de acidentes aos trabalhadores. Além 
disso, cerca de 500 operários, dos quais 200 imigrantes chineses, estavam com documentação irregular.

“Trabalho temporário é fundamental para a recuperação da economia”, afirma Helton Yomura

Ministério do Trabalho – 09/05/2018

“O mercado de trabalho temporário tem papel fundamental na recuperação da economia nacional”, 
afirmou o ministro do Trabalho, Helton Yomura, durante evento promovido pela Asserttem (Associação 
Brasileira do Trabalho Temporário) na manhã desta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro.

Modernização trabalhista acompanha transformações nas relações de trabalho e de negócios, diz ministro

Ministério do Trabalho - 08/05/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, disse nesta terça-feira (8) que o governo federal e a pasta inovam 
seus serviços de maneira a contribuir com um ambiente de negócio mais atualizado com as novas 
demandas de empregos no país. Yomura fez a declaração na abertura do Encontro para Inovação em 
Comércio e Serviços - Movin 2018, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) em Brasília.

Ministro diz que modernização trabalhista fortalece sindicatos

Ministério do Trabalho - 07/05/2018

A modernização da legislação trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, veio para 
fortalecer os sindicatos. A afirmação foi feita pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura, após o lançamento 
da campanha Maio Lilás, na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, na tarde desta segunda-

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5872-fiscalizacao-do-trabalho-interdita-obras-na-usina-termeletrica-pampa-sul-no-rs
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5867-trabalho-temporario-e-fundamental-para-recuperacao-da-economia-afirma-helton-yomura
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5834-modernizacao-trabalhista-acompanha-transformacoes-nas-relacoes-de-trabalho-e-de-negocios-diz-ministro-helton-yomura
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5832-ministro-diz-que-modernizacao-trabalhista-fortalece-sindicatos
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feira (07). “É um fortalecimento dos sindicatos porque, se a lei dá um protagonismo ao sindicato na 
primazia do negociado sobre o legislado, vai demonstrar para o sindicalizado que o sindicato tem hoje 
uma maior operação e mais coisas a fazer, um maior trabalho. Se o sindicato trabalha, o sindicalizado vai 
se ver representado”, disse.

Guia auxilia na prevenção de acidentes em poços e cisternas

Fundacentro - 10/05/2018

Pensando em como combater os acidentes envolvendo o trabalho informal em poços e cisternas, um 
grupo de pesquisadores da Fundacentro e instituições de Pernambuco e Paraíba lançaram no mês de 
maio, o Guia Básico de Prevenção de Acidentes em Espaços Confinados.

Fleury critica pejotização em Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho

Ministério Público do Trabalho - 11/05/2018

O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, falou sobre os prejuízos da 
pejotização, no Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho, nesta sexta-feira (11/05), em Fortaleza. A 
prática ocorre quando trabalhadores são contratados como pessoas jurídicas.

Sindicatos e MPT se reúnem para discutir inclusão racial no trabalho

Ministério Público do Trabalho  - 10/05/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) se reuniu, nesta quarta-feira (9), com os principais sindicatos de 
trabalhadores do Distrito Federal (DF), para discutir o Pacto pela Inclusão Racial no Mercado de Trabalho 
elaborado pelo MPT no Distrito Federal/Tocantins. O documento estabelece diretrizes para inserção da 
população negra no mercado de trabalho do DF por meio de ações voltadas para a conscientização, a 
capacitação e a contratação. O objetivo da reunião foi dialogar com os sindicatos locais para que busquem 
a inclusão do pacto nas convenções coletivas de trabalho negociadas com os empregadores.

Lançada campanha sobre direitos das gestantes no trabalho

Ministério Público do Trabalho - 09/05/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e com Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS), lançou, nesta quarta-feira (9), 
campanha propositiva sobre os direitos trabalhistas das gestantes e lactantes.

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/5/guia-auxilia-na-prevencao-de-acidentes-em-pocos-e-cisternas
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Guia%20Basico_20180510101130.pdf
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/0f482535-f661-4ff9-a542-238a67b0021c
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4a92933f-af30-4e02-9be8-1f09ff38b786
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/8c956a9e-9829-466a-bca6-a7f73cbab023
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Justiça bloqueia R$ 5 mi de construtora por burlar à legislação trabalhista

Ministério Público do Trabalho - 09/05/2018

A 5ª Vara do Trabalho de Belém acatou pedido do Ministério Público do Trabalho do Pará e Amapá (MPT-PA/
AM) e concedeu liminar determinando bloqueio das contas bancárias de uma construtora e de seus sócios, 
para pagamento de débitos trabalhistas em curso na Justiça do Trabalho e outras parcelas decorrentes da 
relação de emprego, no valor de R$ 5 milhões.

MPT alerta: nem todo acordo é bom para você

Ministério Público do Trabalho - 07/05/2018

Pelo segundo ano consecutivo, o Ministério Público do Trabalho deu início hoje (7), às atividades do Maio 
Lilás, movimento que visa conscientizar a sociedade da importância da promoção da liberdade sindical. Um 
seminário que abordou os desafios das entidades sindicais no cenário pós-reforma trabalhista, ocorrido na 
Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília, marcou o lançamento da campanha.

Estatuto do Trabalho: Alex Myller relata desafio na prática do Direito Processual do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/05/2018

O delegado sindical do Sinait, Alex Myller, relatou os desafios dos Auditores-Fiscais do Trabalho na prática 
material do “Direito Processual do Trabalho”. O tema foi discutido nesta terça-feira, 8 de maio, durante a 
audiência pública realizada pela Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho – CDHET, no âmbito da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado, em Brasília (DF). As exposições 
foram mediadas pelo vice-presidente da CDHET, senador Paulo Paim (PT/RS). 

Maio Lilás - Sinait participa de lançamento da campanha sobre importância da liberdade sindical

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 08/05/2018

Estão previstas diversas atividades como debates, exposições, iluminação de prédios públicos, entre outras 
atividades promovidas pela PGT e pelas procuradorias regionais do Trabalho, nos Estados brasileiros.Ainda 
durante o evento, foi realizada mesa-redonda sobre o tema “Liberdade sindical e reforma trabalhista”, bem 
como com o lançamento da revista em quadrinhos sobre “Sindicatos” e do site www.reformadaclt.com.
br, que traz informações para trabalhadores e empregadores sobre a reforma trabalhista. O Sinait é um 
colaborador do site.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/d7a83078-2df3-4866-9be6-eb8e7e5ffd0c
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/440806b4-5295-46bf-9aff-712d2d71a6a0
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15662/estatuto%20do%20trabalho%20alex%20myller%20relata%20desafio%20na%20pratica%20do%20direito%20processual%20do%20trabalho
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15661/maio%20lilassinait%20participa%20de%20lancamento%20da%20campanha%20sobre%20importancia%20da%20liberdade%20sindical
http://www.mptemquadrinhos.com.br/pdf/HQ34.pdf
http://www.reformadaclt.com.br/
http://www.reformadaclt.com.br/
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Atos Normativos

RETIFICAÇÃO (DOU 08/05/2018 Seção I Pág. 104) - Nas alterações da Norma Regulamentadora n.º 18 (NR-
18) , dadas pelo art. 1º da Portaria MTb n.º 261, de 18 de abril de 2018, publicada no DOU, de 19 de abril 
de 2018, Seção 1, págs. 51 e 52, onde se lê: “18.21.18 Nas atividades de montagens metálicas, ...” leia-se 
“18.21.18 Nas atividades de montagens de estruturas metálicas, ...”;

LEI Nº 13.660, DE 8 DE MAIO DE 2018 (DOU de 09/05/2018 Seção I Pág. 02) - Altera o § 2º do art. 819 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
dispor sobre o pagamento dos honorários de intérprete judicial;

CIRCULAR CEF N° 809, DE 8 DE MAIO DE 2018 (DOU de 09/05/2018 Seção I Pág. 44) - Dispõe sobre o 
Orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, para o exercício de 2018 , e dá outras 
providências;

DECRETO DE 8 DE MAIO DE 2018 (DOU de 09/05/2018 Seção II Pág. 01) - Nomeia LEONARDO JOSÉ ARANTES, 
para exercer o cargo de Secretário Executivo do Ministério do Trabalho;

PORTARIA Nº 443 DE 9 DE MAIO DE 2018 (DOU de 10/05/2018 Seção II Pág.02) - Nomeia MARCOS ORLANDO 
MENEZES FERREIRA, para exercer o cargo de Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do 
Trabalho;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2018&jornal=515&pagina=104&totalArquivos=126
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/05/2018&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/05/2018&jornal=515&pagina=44&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=1&data=09/05/2018&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/05/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=78

