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Destaque da Semana
NOTA À IMPRENSA

Ministério do Trabalho - 25/05/2018

Sobre a Portaria nº 349, de 23 de maio de 2018, publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial da 
União (DOU), o Ministério do Trabalho esclarece:

1) Os contratos de trabalho para trabalhadores autônomos e no modelo intermitente formatados pela Lei n 
13.467/2017 (Modernização Trabalhista) receberam esclarecimentos normativos por intermédio da Portaria nº 
349, de 23 de maio de 2018, assinada pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura, e publicada na edição desta 
quinta-feira (24) no Diário Oficial da União.

2) Essa portaria é fundamentada no poder regulamentar dos ministros de Estado, conforme regra estabelecida 
pelo artigo 87, II da Constituição Federal, que permite a expedição de instruções para a execução das leis, 
decretos e regulamentos.

3) O Ministério do Trabalho oferece, com a edição desta portaria e com a aprovação ministerial do parecer 
Jurídico da Advocacia Geral da União nº 00248/2-018, publicado na edição do DOU do dia 15 deste mês, a 
segurança jurídica necessária para a fiel execução da legítima manifestação legislativa do Congresso Nacional, 
que produziu a exitosa Modernização Trabalhista.

Para ler na íntegra clique aqui

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5975-nota-a-imprensa-2
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2018&jornal=515&pagina=92&totalArquivos=142
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5975-nota-a-imprensa-2
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ADI contra norma que permite trabalho de grávidas ou lactantes em atividades insalubres terá rito 
abreviado

Supremo Tribunal Federal - 21/05/2018

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicou o rito abreviado para o 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, na qual a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos questiona norma que admite a possibilidade de trabalhadoras grávidas ou 
lactantes desempenharem atividades insalubres em algumas hipóteses. Por meio de despacho, o relator 
considerou que a adoção do rito abreviado – quando o Plenário da Corte analisa diretamente o mérito da 
ação – é adequada diante da relevância da matéria constitucional suscitada “e de seu especial significado 
para a ordem social e a segurança jurídica”.

Presidente do TST recebe associações de juízes do trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 24/05/2018

Na ocasião, o presidente do TST assinalou que o princípio da independência do juiz é intocável. “Eu o 
defenderei em todos os fóruns de que participar”, declarou. A instrução normativa que o TST deve editar 
sobre as questões de natureza processual da reforma “não tem e não poderia ter” efeito vinculante. Mas, 
segundo o ministro, sua observância por todos os magistrados do trabalho é recomendável, tendo em 
vista a segurança jurídica.

Cláusula que estabeleceu turnos de 12h em jornada 15 dias consecutivos é considerada nula

Tribunal Superior do Trabalho - 24/05/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida norma coletiva que previa turnos 
ininterruptos de revezamento de 12h por 15 dias (jornada 15 X 15) e condenou a Mineração Vila Nova 
Ltda., de Santana (AP), a pagar horas extras a um supervisor de minas a partir da sexta hora diária e da 36ª 
semanal. A decisão segue a jurisprudência do TST que considera integralmente inválida a cláusula coletiva 
que permita o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de 12h.

Cerimônia marca doação de veículos ao Ministério do Trabalho para ações de fiscalização

Tribunal Superior do Trabalho - 23/05/2018

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, e o ministro Cláudio Brandão 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378999
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378999
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/processos/detalhe.asp?incidente=5447065
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/presidente-do-tst-recebe-associacoes-de-juizes-do-trabalho?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/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/clausula-que-estabeleceu-turnos-de-12h-em-jornada-15-dias-consecutivos-e-considerada-nula?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/cerimonia-marca-doacao-de-veiculos-ao-ministerio-do-trabalho-para-acoes-de-fiscalizacao?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
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participaram nesta terça-feira (22) de cerimônia de entrega de 145 veículos ao Ministério do Trabalho para 
uso em ações de fiscalização. A doação decorre de acordo no valor de R$ 28 milhões homologado em 
2017 pelo Tribunal Superior do Trabalho. “Agora os fiscais do trabalho estarão mais equipados e poderão 
empreender com mais facilidade e com maior alcance as suas ações”, afirmou o ministro Brito Pereira na 
cerimônia, realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP).

Afastada dispensa discriminatória de trabalhador que desconhecia ter vírus HIV

Tribunal Superior do Trabalho - 23/05/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedentes os pedidos de um ajudante 
soropositivo da PMG Stones Mármores e Granitos Ltda., de Cachoeiro do Itapemirim (ES), que pretendia 
o recebimento de indenização por danos materiais e morais em razão da sua dispensa. A Turma afastou a 
conduta discriminatória da empresa porque nem o próprio empregado sabia da sua condição de saúde na 
época do desligamento.

Vice-Presidência do TST referenda aditivo em acordo entre sindicato e Vale

Tribunal Superior do Trabalho - 22/05/2018

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, referendou nesta 
terça-feira (22) aditivo em acordo coletivo de trabalho negociado entre o Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias dos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins (STEFEM) e a Vale S. A.

Programa Jornada mostra importância de normas regulamentadoras para proteção de patrões e 
empregados

Tribunal Superior do Trabalho - 22/05/2018

O Ministério do Trabalho é o órgão responsável por editar normas regulamentadoras que devem ser 
implementadas, obrigatoriamente, nos locais de trabalho. Essas normas visam à proteção de patrões e de 
empregados e regulamentam desde a instalação de equipamentos de proteção, a sinalização e até mesmo 
o treinamento de evacuação em situações mais graves, como as de incêndio, por exemplo. Na reportagem 
especial do programa Jornada desta semana, vamos conhecer um pouco das chamadas NRs e mostrar que 
o cumprimento delas não é responsabilidade apenas do empregador.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/afastada-dispensa-discriminatoria-de-trabalhador-que-desconhecia-ter-virus-hiv?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.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/vice-presidencia-do-tst-referenda-aditivo-em-acordo-entre-sindicato-e-vale?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/programa-jornada-mostra-importancia-de-normas-regulamentadoras-para-protecao-de-patroes-e-empregados?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/programa-jornada-mostra-importancia-de-normas-regulamentadoras-para-protecao-de-patroes-e-empregados?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
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Atendente que faltou à audiência não consegue horas extras

Tribunal Superior do Trabalho – 21/05/2018

A relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que, segundo a Súmula 74, item I, do TST, a confissão 
se aplica à parte que, expressamente intimada, não comparecer à audiência na qual deveria depor. Para 
a ministra, a confissão, mesmo que ficta, tem o poder de tornar verdadeiros os fatos alegados pela parte 
contrária, dispensando, assim, a produção de provas. “Dessa forma, ainda que os cartões de ponto juntados 
ao processo não sirvam como meio de prova, não há como se acolher a jornada de trabalho alegada pela 
empregada”, concluiu.

Inaugurado Centro de Inovação em Saúde e Segurança do Trabalhador em Campo Grande

Ministério do Trabalho – 25/05/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, participou nesta sexta-feira (25) da solenidade de inauguração do 
Centro de Inovação em Saúde e Segurança do Trabalhador do Sesi, em Campo Grande, no Mato Grosso 
do Sul. A cerimônia marcou o Dia da Indústria e se somou a outras atividades comemorativas realizadas 
ao longo de maio em todas as unidades do Sistema Fiems (Federação das Indústrias do Estado do Mato 
Grosso do Sul). “Investir em inovação na área de saúde e segurança do trabalho sempre gera resultados 
muito positivos para o trabalhador e para as empresas”, afirmou o ministro.

Entidades sindicais receberão atendimento personalizado da SRT Itinerante em Pernambuco

Ministério do Trabalho – 23/05/2018

A Secretaria de Relações do Trabalho (SRT) do Ministério do Trabalho e a Superintendência Regional 
do Trabalho de Pernambuco (SRT-PE) realizaram na quinta-feira (25) e na sexta (26), no auditório Gentil 
Mendonça, na sede da SRT-PE, um evento de capacitação sobre a Lei 13.467/2017. Dirigido a representantes 
de sindicatos laborais e patronais, o encontro tratou dos “novos aspectos individuais e sindicais no âmbito 
das relações de trabalho”. 

Novos serviços digitais do Ministério do Trabalho aproximam empregador e trabalhador

Ministério do Trabalho - 23/05/2018

O Ministério do Trabalho lançou, nesta quarta-feira (23), um pacote de ações de políticas públicas de 
emprego entre as quais se destacam o aplicativo Sine Fácil Empregador, as novas estratégias de expansão 
do Programa de Microcrédito e os cursos online para qualificação do trabalhador. A solenidade ocorreu 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/atendente-que-faltou-a-audiencia-nao-consegue-horas-extras?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%3D3%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=74&s2=bden.base.&pg1=NUMS&u=http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/brs/nspit/nspitgen_un_pix.html&p=1&r=1&f=G&l=0
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5976-inaugurado-centro-de-inovacao-em-saude-e-seguranca-do-trabalhador-do-sesi-de-campo-grande
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5968-entidades-sindicais-receberao-atendimento-personalizado-da-srt-itinerante-em-pernambuco
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5965-novos-servicos-digitais-do-ministerio-do-trabalho-aproximam-empregador-e-trabalhador
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no edifício-sede do Ministério. 

Folga nos jogos do Brasil pode ser compensada mediante acordo entre empresas e trabalhadores

Ministério do Trabalho - 23/05/2018

Se tudo der certo para o Brasil na Copa do Mundo da Rússia e a seleção for até a final, pelo menos quatro 
jogos deverão ocorrer em dias úteis, no meio do expediente da maioria dos trabalhadores brasileiros. A 
boa notícia é que a modernização trabalhista, que flexibilizou várias regras, também facilitou a negociação 
entre empregadores e empregados para folgas e compensação de horas.

Ministério do Trabalho recebe 145 veículos novos para a fiscalização

Ministério do Trabalho - 22/05/2018

A aquisição dos automóveis foi possível a partir de um acordo feito entre Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Ministério Público do Trabalho (MPF) e Ministério do Trabalho. O acordo possibilitou o uso de R$ 
8,8 milhões oriundos de autuação realizada pela Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo 
(SRT-SP) em uma rede de supermercado nesse Estado. Com os recursos foram adquiridos 105 veículos 
Etios Hatch e 40 Corolas Gli Upper da fabricante Toyota.

Dados da Inspeção do Trabalho já estão disponíveis para consulta pelo cidadão

Ministério do Trabalho  - 21/05/2018

O Ministério do Trabalho facilitou a qualquer cidadão brasileiro o acesso às informações disponibilizadas 
pela Secretaria de Inspeção do Trabalho sobre as políticas públicas de fiscalização do trabalho. Estão 
disponíveis para consulta dados referentes ao combate à informalidade, ao trabalho em condições análogas 
à escravidão e ao trabalho infantil; sonegação de FGTS; inserção de aprendizes e pessoas com deficiência 
e ações de prevenção de acidentes de trabalho, além de autos de infração lavrados pelos auditores-fiscais 
do Trabalho em todo o país.

“Modernização trabalhista é uma forma de acompanhar a evolução do mundo globalizado”, afirma ministro

Ministério do Trabalho - 21/05/2018

“A modernização trabalhista é uma forma de acompanhar a evolução do mundo globalizado”, afirmou o 
ministro do Trabalho, Helton Yomura, em palestra para alunos do curso de Direito do Centro Universitário 7 
de Setembro, na manhã desta segunda (21), em Fortaleza. O evento, que esclareceu pontos da modernização 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5964-folga-nos-jogos-do-brasil-pode-ser-compensada-mediante-acordo-entre-empresas-e-trabalhadores
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5963-ministerio-do-trabalho-recebe-145-veiculos-novos-para-a-fiscalizacao
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5932-dados-da-inspecao-do-trabalho-ja-estao-disponiveis-para-consulta-pelo-cidadao
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5931-modernizacao-trabalhista-e-uma-forma-de-acompanhar-a-evolucao-do-mundo-globalizado-afirma-ministro
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trabalhista, contou com a participação do superintendente regional do Trabalho no Ceará, Fábio Zech.  

Amianto deixa passivo ambiental e de adoecimento

Fundacentro - 24/05/2018

No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal – STF decretou a inconstitucionalidade da Lei Federal 
n° 9055/95, que autorizava o uso controlado do amianto crisotila. Assim o dia 29 de novembro de 2017 
ficou marcado pelo banimento da fibra no Brasil, proibindo a extração, industrialização, comercialização e 
distribuição em todo país.

CNP: Proteção previdenciária chega a 84,6% na população idosa

Secretaria da Previdência - 24/05/2018

A população idosa no Brasil tem atualmente uma proteção previdenciária de 84,6%, índice que eleva o 
Brasil ao segundo colocado na América Latina, perdendo apenas para o Chile. O estudo da Secretaria 
de Previdência foi feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADc) de 2016 e apresentado ao Conselho Nacional de Previdência (CNP) nesta quinta-feira (24).

Ministro do Trabalho edita Portaria com o texto da MP 808, que caducou

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 24/05/2018

O Diário Oficial da União – DOU traz publicada nesta quinta-feira, 24 de maio, a Portaria 349/2018, assinada 
pelo ministro do Trabalho Helton Yomura. A Portaria estabelece regras voltadas à execução da Lei nº 
13.467/2017, a reforma trabalhista. Na prática, segundo constatou o Sinait, a Portaria retoma o texto da 
Medida Provisória – MP 808/2018, que pretendia regulamentar aspectos da Lei 13.467/2017. A MP não foi 
apreciada pelos deputados e senadores no prazo previsto e caducou, perdendo a validade. Uma análise do 
texto da Portaria 349/18 revela que os artigos foram praticamente “colados” da MP. A redação tem poucas 
diferenças e apresenta algumas inovações. Trata, basicamente, de trabalho autônomo e intermitente.

Sinait produz série de novos filmes sobre combate ao trabalho escravo

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 23/05/2018

O Sinait divulga e disponibiliza uma série de quatro novos vídeos sobre o combate ao trabalho escravo 
contemporâneo no Brasil, realizado pelos Auditores-Fiscais do Trabalho. O objetivo é atualizar informações 
sobre o tema, do ponto de vista da fiscalização, uma vez que os vídeos existentes até aqui já estavam 
bastante defasados em seu conteúdo.

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/5/seminario-discute-saude-do-trabalhador-e-passivo-deixado-pelo-amianto
http://www.previdencia.gov.br/2018/05/cnp-protecao-previdenciaria-chega-a-846-na-populacao-idosa/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15731/ministro%20do%20trabalho%20edita%20portaria%20com%20o%20texto%20da%20mp%20808,%20que%20caducou
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15730/sinait%20produz%20serie%20de%20novos%20filmes%20sobre%20combate%20ao%20trabalho%20escravo


Notícias

Em Simpósio, Sinait reitera mazelas da reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/05/2018

“Falar da reforma trabalhista, esclarecer e denunciar suas mazelas, apontar caminhos para superação 
desse verdadeiro atentado aos direitos coletivos”. Com esta frase de ordem, a vice-presidente do Sinait, 
Rosa Maria Campos Jorge, iniciou sua manifestação durante o Simpósio “Reforma Trabalhista: e agora?”, 
realizado na Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU, na tarde desta segunda-feira, 21 de 
maio, em Brasília.

SIT publica Instrução Normativa sobre fiscalização do FGTS

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/05/2018

A Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT publicou nesta segunda-feira, 21 de maio, Instrução 
Normativa – IN nº 144, que trata da fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 
das Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. Segundo 
o diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho da SIT, João Paulo Ferreira Machado, trata-se de 
adequações necessárias às ações de fiscalização do FGTS diante da Lei 13.464/2017, a chamada reforma 
trabalhista. Para fundamentar as alterações, foi produzida a Nota Técnica 88/2018, pela Coordenação-Geral 
de Fiscalização do Trabalho.

Atos Normativos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 144, DE 18 DE MAIO DE 2018 (DOU de 21/05/2018 Seção I Pág 96) - Dispõe sobre 
a fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e das Contribuições Sociais instituídas 
pela Lei Complementar n.º 110, de 29 de junho de 2001;

NOTA TÉCNICA eSocial Nº 05/2018 (23/05/2018) - Ajustes do leiaute versão 2.4.02;

PORTARIA Nº 349, DE 23 DE MAIO DE 2018 (DOU de 24/05/2018 Seção I Pág. 92) - Estabelece regras voltadas 
à execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no âmbito das competências normativas do Ministério 
do Trabalho;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 887, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 25/05/2018 Seção I Pág. 67) - Autoriza a 
contratação de operações de crédito, no âmbito dos programas Pró-Moradia, Saneamento para Todos e 
Pró-Transporte, para conclusão de empreendimentos, objeto de financiamento com recursos do FGTS, 
contratados até 30 de junho de 2017.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15715/em%20simposio,%20sinait%20reitera%20mazelas%20da%20reforma%20trabalhista
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15723/sit%20publica%20instrucao%20normativa%20sobre%20fiscalizacao%20do%20fgts
https://sinait.org.br/docs/instrucao_normativa_n144_de_maio_de_2018_-_diario_oficial_da_uniao_-_imprensa_nacional.pdf
https://sinait.org.br/docs/instrucao_normativa_n144_de_maio_de_2018_-_diario_oficial_da_uniao_-_imprensa_nacional.pdf
https://sinait.org.br/docs/nt_88_in_fgts.pdf
https://sinait.org.br/docs/instrucao_normativa_n144_de_maio_de_2018_-_diario_oficial_da_uniao_-_imprensa_nacional.pdf
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-05-2018.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2018&jornal=515&pagina=92&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2018&jornal=515&pagina=67&totalArquivos=136
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Atos Normativos

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 888, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 25/05/2018 Seção I Pág. 71) - Aprova a 
reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2018, e o 
orçamento plurianual de aplicação, para o período 2019-2021;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 889, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 25/05/2018 Seção I Pág. 75) - Referendar a 
Resolução nº 886, de 5 de abril de 2018, editada ad referendum do Conselho Curador do FGTS;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 890, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 25/05/2018 Seção I Pág. 75) - Altera o 
Regimento Interno do Conselho Curador do FGTS;

RESOLUÇÃO CCFGTS Nº 891, DE 15 DE MAIO DE 2018 (DOU de 25/05/2018 Seção I Pág. 77) - Altera a 
Resolução nº 702, de 2012, com objetivo de acrescentar os casos de vencimento antecipado da dívida nos 
motivos que ensejam restituição do desconto ao FGTS;

NOTA TÉCNICA eSocial Nº 06/2018 (25/05/2018) - Ajustes do leiaute versão 2.4.02.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2018&jornal=515&pagina=71&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2018&jornal=515&pagina=75&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2018&jornal=515&pagina=75&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2018&jornal=515&pagina=77&totalArquivos=136
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-06-2018.pdf

