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Destaque da Semana
TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela Reforma Trabalhista

Tribunal Superior do Trabalho - 21/06/2018

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou nesta quinta-feira (21) a Instrução Normativa 41/2018, que 
explicita normas de direito processual relativas à Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). De acordo com o 
texto aprovado, a aplicação das normas processuais previstas pela reforma é imediata, sem atingir, no entanto, 
situações iniciadas ou consolidadas na vigência da lei revogada. Assim, a maioria das alterações processuais 
não se aplica aos processos iniciados antes de 11/11/2017, data em que a Lei 13.467 entrou em vigor.

O documento aprovado é resultado do trabalho de uma comissão composta de nove ministros do TST 
instituída em fevereiro para analisar as alterações introduzidas na CLT. As instruções normativas não têm 
natureza vinculante, ou seja, não são de observância obrigatória pelo primeiro e pelo segundo graus. Contudo, 
sinalizam como o TST aplica as normas por elas interpretadas.

Direito processual

Segundo o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão, o foco foram as questões 
de direito intertemporal, visando à definição do marco inicial para a aplicação da nova lei. “O objetivo foi 
assegurar o direito adquirido processual, o ato jurídico processual perfeito e a coisa julgada”, afirmou.

Para ler na íntegra clique aqui

http://tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24604377
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/RESOLUCAO+221+-+21-06-2018.pdf/4750fdfb-8c09-e017-9890-96181164c950
http://tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24604377


Notícias

Construtora pagará férias vencidas a carpinteiro afastado antes do período concessivo

Tribunal Superior do Trabalho - 21/06/2018

Um carpinteiro da Trato Construções Ltda., de São Paulo (SP), receberá indenização relativa às férias 
vencidas que não foram pagas por ele ter se aposentado por invalidez quando o contrato de trabalho 
estava suspenso por motivo de doença. Segundo a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, trata-
se de direito adquirido do empregado.

Ação ajuizada 18 anos após dispensa de operador de indústria nuclear tem prescrição bienal afastada

Tribunal Superior do Trabalho - 20/06/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a prescrição declarada em reclamação trabalhista 
ajuizada por um ex-operador de máquinas das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) 18 anos depois do 
fim do contrato de trabalho. Ele alega que adquiriu doença pulmonar e auditiva em razão da exposição a 
material radioativo.

Carpinteiro terá indenização mesmo com ajuizamento de ação após o fim da estabilidade acidentária

Tribunal Superior do Trabalho - 20/06/2018

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Construtora Norberto Odebrecht Brasil 
S. A. ao pagamento de indenização substitutiva a um carpinteiro demitido no período de estabilidade 
acidentária. Para a Turma, o fato de a ação ter sido ajuizada depois do fim do período de seis meses de 
garantia do emprego não representou abuso de direito nem renúncia tácita.

Emprego formal cresce pelo quinto mês consecutivo no país

Ministério do Trabalho - 20/06/2018

Pelo quinto mês consecutivo, o emprego formal ficou positivo no país. Maio fechou com 33.659 postos 
de trabalho a mais do que abril, que já havia apresentado números positivos. O resultado é decorrente de 
1.277.576 admissões e de 1.243.917 desligamentos. Com esse resultado, 2018 já acumula 381.166 novos 
postos de trabalho, uma variação de +1.01%. uase todas as áreas da economia tiveram expansão. Houve 
criação de vagas em Agropecuária (+29.302 postos), Serviços (+18.577 postos), Construção Civil (+3.181 
postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) (+555 postos), Extrativa Mineral (+230 postos) e 
Administração Pública (+197 postos).

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/construtora-pagara-ferias-vencidas-a-carpinteiro-afastado-antes-do-periodo-concessivo?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/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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/acao-ajuizada-18-anos-apos-dispensa-de-operador-de-industria-nuclear-tem-prescricao-bienal-afastada?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/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/carpinteiro-tera-indenizacao-mesmo-com-ajuizamento-de-acao-apos-o-fim-da-estabilidade-acidentaria?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://www.trabalho.gov.br/noticias/6091-emprego-formal-cresce-pelo-quinto-mes-consecutivo-no-pais
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Ministério do Trabalho e OIT avançam diálogo para cooperação técnica

Ministério do Trabalho - 20/06/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, se reuniu nesta quarta-feira (20) com o diretor da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Martin Hahn, com objetivo de estreitar o relacionamento e ampliar o 
diálogo com a organização. Para tanto, estudam o desenvolvimento de agenda conjunta de cooperação 
técnica com foco na segurança e saúde do trabalhador.  

Ministério qualifica auditores para fiscalizar trabalho em altura

Ministério do Trabalho - 20/06/2018

O curso foi promovido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho e pela Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Saúde no Trabalho (Fundacentro). Com o tema Auditoria em Equipamentos 
de Guindar para Elevação de Pessoas e Realização de Trabalho em Altura, a qualificação teve o objetivo 
de disseminar entre os auditores as determinações da Norma Regulamentadora nº12, que estabelece 
requisitos de segurança relacionados ao trabalho em equipamentos de guindar para elevação de pessoas 
e realização de trabalho em altura.

“Modernização traz de volta o Brasil da geração de empregos”, diz ministro

Ministério do Trabalho - 19/06/2018

A modernização da legislação trabalhista está trazendo de volta o Brasil da geração de empregos e do 
desenvolvimento econômico e social. A afirmação foi feita pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura, na 
abertura das Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, primeira etapa de um ciclo de conferências 
sobre a reforma trabalhista, nesta terça-feira (19), na Câmara dos Deputados. O ministro destacou que a 
modernização trouxe modificações importantes para ajudar na recuperação da economia do país, citando 
os exemplos do trabalho intermitente e do trabalho autônomo, além da melhoria nas relações de trabalho.

Modernização trabalhista completa um ano com jornada de informação

Ministério do Trabalho – 18/06/2018

Uma jornada nacional para explicar a legislação do trabalho marca o primeiro aniversário da modernização 
trabalhista - lei nº 13.467/2017. O lançamento acontece na Câmara dos Deputados, nesta terça (19), às 17h, 
e visa discutir, de forma isenta, os aspectos que englobam a nova lei trabalhista aos operadores do Direito, 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6090-ministerio-do-trabalho-e-oit-avancam-dialogo-para-cooperacao-tecnica
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6087-ministerio-qualifica-auditores-para-fiscalizar-trabalho-em-altura
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6085-modernizacao-traz-de-volta-o-brasil-da-geracao-de-empregos-diz-ministro
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/permanencia-em-area-de-abastecimento-nao-garante-adicional-de-periculosidade-a-motorista-de-caminhao?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/6083-modernizacao-trabalhista-completa-um-ano-com-jornada-de-informacao
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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responsáveis pela sua aplicação cotidiana.

Operação resgata cinco trabalhadores de obra em Praia do Forte (BA)

Ministério do Trabalho – 18/06/2018

Cinco trabalhadores que atuavam na construção de um posto municipal de saúde, em Praia do Forte 
(BA), foram resgatados, na última semana, em mais uma operação deflagrada pela Comissão Estadual 
para Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia (Coetrae). Os operários atuavam em obra contratada pela 
Prefeitura de Mata de São João.

Novas regras processuais só valerão para ações posteriores à reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho – 21/06/2018

Regras processuais introduzidas pela reforma trabalhista só valerão para ações ajuizadas posteriormente à 
vigência da nova lei. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio da Instrução 
Normativa 41/2018, aprovada nesta quinta-feira (21) pelo pleno do tribunal. Uma possível retroação da 
reforma vem sendo criticada e combatida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que a considera 
inconstitucional. No entanto, o documento aprovado aplica-se apenas às normas processuais, e não ao 
direito material.

MPT assina acordo com empresas para reduzir pela metade o peso do saco de cimento no país

Ministério Público do Trabalho - 18/06/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) assinou, nesta segunda-feira (18), em São Paulo, Termo de 
Compromisso com empresas cimenteiras para reduzir o peso dos sacos de cimento produzidos e 
comercializados no país. O termo de compromisso foi assinado por 33 empresas produtoras de cimento 
e pelo procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, além do presidente do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) e da Associação Brasileira 
de Cimento Portland (ABCP). A negociação foi conduzida pelo MPT por meio da Coordenadoria Nacional 
de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat) em Grupo de Trabalho composto pelos Procuradores 
Marcello Ribeiro, Philippe Jardim, Rodrigo Carelli e Ronaldo Lira.

Trabalho escravo - MDH recebe integrantes da Conatrae

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 21/06/2018

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6081-operacao-resgata-cinco-trabalhadores-de-obra-em-praia-do-forte-ba
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/c84507e4-c4a8-496d-8071-ce87debea968
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4cf3efde-57d5-4014-a4b7-18b30ce721ef
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15830/trabalho%20escravomdh%20recebe%20integrantes%20da%20conatrae


Notícias

Nesta quarta-feira, 20 de junho, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, recebeu integrantes da 
Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – Conatrae. Entre eles, um representante do 
Ministério do Trabalho. O objetivo da reunião foi reforçar a necessidade de implementar todos os itens da 
Política Nacional de erradicação do trabalho escravo.

Demissões acordadas prejudicam trabalhador, afirma Sinait

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 19/06/2018

Matérias veiculadas pela imprensa esta semana apontam um lucro de até R$ 157,4 milhões obtido pelas 
empresas com as demissões acordadas entre empregador e empregado, conforme dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Ministério do Trabalho. Este tipo de acordo permitido 
pela reforma trabalhista faz com que empresários lucrem com menores valores pagos pelo aviso prévio e 
multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Limpeza da base de dados do ambiente de produção restrita acontecerá em 26/06

Portal eSocial - 21/06/2018

No dia 26/06/2018, terça-feira, a produção restrita (ambiente de testes) ficará fora do ar para procedimento 
de limpeza da base de dados. As empresas que enviaram eventos nesse ambiente de testes deverão 
reenviá-los posteriormente. Para realização da limpeza, o sistema ficará indisponível das 08h às 18h do dia 
26.

Fique atento ao novo prazo de disponibilidade do retorno das consultas da Qualificação Cadastral

Portal eSocial  - 21/06/2018

Com a proximidade da obrigatoriedade do eSocial para as empresas do segundo grupo, o número de 
consultas em lote para fins de Qualificação Cadastral cresceu de forma significativa. Por esse motivo, a 
aplicação apresentou instabilidade nos últimos dias, deixando de retornar as consultas no tempo adequado.

Publicada nova versão do Manual de Orientação para o Empregador e Desenvolvedor

Portal eSocial - 18/06/2018

A CAIXA publicou a nova versão do Manual do Empregador e do Desenvolvedor (v.3.0). O manual tem por 
objetivo apresentar a nova solução sistêmica e operacional para a consulta e geração de Guias relativas ao 
FGTS, após a vigência do eSocial.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15823/demissoes%20acordadas%20prejudicam%20trabalhador,%20afirma%20sinait
https://portal.esocial.gov.br/noticias/limpeza-da-base-de-dados-do-ambiente-de-producao-restrita-acontecera-em-26-06
https://portal.esocial.gov.br/noticias/fique-atento-aos-novos-prazos-de-disponibilidade-do-retorno-das-consultas-da-qualificacao-cadastral
https://portal.esocial.gov.br/noticias/caixa/publicada-nova-versao-do-manual-de-orientacao-para-o-empregador-e-desenvolvedor
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-operacionais/Manual_GRFGTS_CAIXA_v3.pdf


Atos Normativos

CIRCULAR CEF n.º 814, DE 12 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 18/06/2018 Seção I Pág.56) - Divulga o Manual de 
Orientação para o Empregador e Desenvolvedor, versão 3.0, que trata da solução sistêmica e operacional 
para a comunicação com o FGTS e geração da guia de recolhimentos do FGTS - GRFGTS, para uso em 
ambiente de produção restrita do FGTS e ambiente de produção após a vigência do eSocial;

PORTARIA Nº 105, DE 15 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 18/06/2018 Seção I Pág. 56) - Define critérios para a 
distribuição de vaga de conselheiro prevista nos §§ 2º e 3º do art. 30 do Regimento Interno do CARF;

INSTRUÇÃO  NORMATIVA Nº 145,  DE 15 DE  JUNHO DE  2018  (DOU 18/06/2018 Seção I Pág. 138)  -  Altera a Instrução 
Normativa n.° 144, de 18 de maio de 2018, que 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; 

PORTARIA SRT/PB Nº 40, DE 18 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 19/06/2018 Seção II Pág. 46) - Alterar a Portaria/
SRTE/PB nº 41, de 12 de julho de 2011, publicada no DOU de 25 de julho de 2011, seção II, pagina 71, para 
AMPLIAR o número de membros das bancadas do Comitê Permanente Regional sobre Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção de Campina Grande e Região - CPR - CGR, composto por 
representantes, titulares e suplentes, do governo, dos trabalhadores e dos empregadores;

PORTARIA SPPE N° 85, DE 18 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 20/06/2018 Seção I Pág. 52) - Dispõe sobre os 
procedimentos para emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para imigrantes.

PORTARIA CC N.º 669,DE 19 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 20/06/2018 Seção II Pág. 02) - Exonera JOÃO PAULO 
FERREIRA MACHADO do cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

PORTARIA CC N.º 671,DE 19 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 20/06/2018 Seção II Pág. 02) - Nomeia PAULO 
RICARDO ARSEGO, para exercer o cargo de Assessor Especial do Ministro de Estado do Trabalho;

PORTARIA CC N.º 672,DE 19 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 20/06/2018 Seção II Pág. 02) - Nomeia HENRIQUE 
ENEAS LYRA CAMARGO NEVES, para exercer o cargo de Diretor do Departamento de Fiscalização do 
Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

RESOLUÇÃO TST Nº 221, DE 21 DE JUNHO DE 2018 - Edita a Instrução Normativa nº 41, que dispõe sobre as 
normas da CLT, com as alterações da Lei nº 13.467/2017 e sua aplicação ao processo do trabalho;

PORTARIA SIT Nº 33, DE 20 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 21/06/2018 Seção I Pág. 99) - Suspende de forma 
provisória a emissão de certidões das entidades sindicais relacionadas na tabela em anexo;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=56&totalArquivos=178
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=56&totalArquivos=178
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=138&totalArquivos=178
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2018&jornal=529&pagina=46&totalArquivos=58
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2018&jornal=515&pagina=52&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=62
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=62
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=62
http://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/RESOLUCAO+221+-+21-06-2018.pdf/4750fdfb-8c09-e017-9890-96181164c950
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/06/2018&jornal=515&pagina=99&totalArquivos=112
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Atos Normativos

PORTARIA CC N.º 680, DE 20 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 21/06/2018 Seção II Pág. 02) – Nomeia KLEBER 
PEREIRA DE ARAÚJO E SILVA, para exercer o cargo de Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

RETIFICAÇÃO - PORTARIA SIT Nº 33, DE 20 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 22/06/2018 Seção I Pág. 85) - 
Suspende de forma provisória a emissão de certidões das entidades sindicais relacionadas na tabela em 
anexo;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/06/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2018&jornal=515&pagina=85&totalArquivos=204

