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Destaque da Semana

Presidente do TST recebe ministro do Trabalho para tratar de futuras parcerias institucionais

Tribunal Superior do Trabalho - 19/07/2018

O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, recebeu, na tarde desta quinta-feira (19), o ministro 
do Trabalho, Caio Luiz Vieira de Mello, empossado no último dia 10 de julho. No encontro, as autoridades 
discutiram temas relacionados às duas instituições, como a preocupação com a fiscalização, a segurança e a 
saúde no trabalho.

O ministro do Trabalho também pediu a contribuição do TST mediante a indicação de nomes que possam 
integrar comissão visando o aperfeiçoamento de normas administrativas da pasta e garantiu a disposição do 
Ministério do Trabalho para a formação de parcerias e convênios institucionais com a Justiça do Trabalho. Entre 
eles, destaca-se a atuação conjunta nos programas de Trabalho Seguro, de Combate ao Trabalho Infantil e de 
Estímulo à Aprendizagem. 

Para o presidente do TST, a união das instituições ajudará no aperfeiçoameto dessas políticas públicas, bem 
como será crucial para o desenvolvimento de novas ações para resolver questões comuns aos dois órgãos.

Para ler na íntegra clique aqui

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/presidente-do-tst-recebe-ministro-do-trabalho-para-tratar-de-futuras-parcerias-institucionais?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
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://www.trabalho.gov.br/component/content/article?id=6202


Notícias

Justiça considera hora de trabalho noturno reduzida para ampliar intervalo de operador

Tribunal Superior do Trabalho - 19/07/2018

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao considerar a hora de trabalho noturno como de 52 
minutos e 30 segundos, concluiu que um operador de produção prestava serviço por mais de seis horas 
sem usufruir do intervalo de no mínimo uma hora, previsto no artigo 71 da CLT. Dessa forma, a Turma 
condenou a Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças Ltda. a pagar horas extras por não conceder de 
forma integral o repouso. A medida tem base no item IV da Súmula 437 do TST.

TST divulga novos valores dos limites de depósito recursal

Tribunal Superior do Trabalho - 17/07/2018

O Tribunal Superior do Trabalho divulgou os valores referentes aos limites de depósito recursal que passarão 
a vigorar a partir de 1º de agosto deste ano. Pela nova tabela, o limite do depósito para a interposição 
de recurso ordinário passa a ser de R$ 9.513,16. Já nos casos de recurso de revista, embargos, recurso 
extraordinário e recurso em ação rescisória, o valor será de R$ R$ 19.026,32.

TST retoma sessões de julgamento a partir de 1º/8

Tribunal Superior do Trabalho - 16/07/2018

O Tribunal Superior do Trabalho retomará, a partir do dia 1º de agosto (quarta-feira), as sessões de 
julgamento dos órgãos judicantes. O semestre judiciário será aberto às 14h30 em sessão extraordinária 
do Órgão Especial.

Emprego fica estável em junho e fecha primeiro semestre com 392,4 mil novas vagas

Ministério do Trabalho - 20/07/2018

O emprego formal se manteve estável em junho no Brasil. Foram registradas no mês 1.167.531 admissões 
e 1.168.192 desligamentos, que resultaram em um saldo de -661 vagas. No acumulado do ano, o saldo 
ficou positivo em +392.461 empregos. Isso representa um crescimento de 1,04% no estoque de empregos 
de junho de 2018 em relação ao de dezembro de 2017. Com isso, o estoque de empregos no país ficou 
em 38,21 milhões. Se considerados os saldos dos últimos 12 meses (julho de 2017 a junho de 2018), o 
resultado também é positivo: foram criados +280.093 postos formais.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/justica-considera-hora-de-trabalho-noturno-reduzida-para-ampliar-intervalo-de-operador?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://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-437
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-divulga-novos-valores-do-limite-de-deposito-recurs-1?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://www.tst.jus.br/documents/10157/2374827/Dep%C3%B3sitos+recursais+ago2018/1a8086f1-26ce-96ad-2abc-2d1939787335
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-retoma-sessoes-de-julgamento-a-partir-de-1-8?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/6243-emprego-fica-estavel-em-junho-e-fecha-primeiro-semestre-com-392-4-mil-novas-vagas
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BENEFÍCIOS: Pagamento da primeira parcela do 13º começa em agosto

Secretaria de Previdência - 17/07/2018

Aposentados e pensionistas em todo o país começarão a receber, a partir de agosto, a antecipação da 
primeira parcela do abono anual, conhecido como 13º salário. O depósito da gratificação será realizado na 
folha mensal de pagamentos do INSS, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme a Tabela de 
Pagamentos de Benefícios 2018.  

Procurador-geral do MPT se reúne com novo ministro do Trabalho

Ministério Público do Trabalho - 19/07/2018

Durante a reunião foram abordados alguns interesses comuns das instituições, com destaque para o 
contínuo intercâmbio de informações que se prestem para alimentar já existentes e novas bases de dados, 
subsidiando a atuação dos dois órgãos. O compartilhamento crescente de dados alimenta sistemas já 
existentes criados e geridos pelo MPT, como os observatórios digitais do Trabalho Escravo no Brasil e o de 
Saúde e Segurança do Trabalho. A ideia do MPT é expandir essas bases de dados e criar novas, com foco, 
por exemplo, em trabalho infantil e discriminação.

Liminar suspende cláusulas de convenção coletiva

Ministério Público do Trabalho - 17/07/2018

As cláusulas foram alvo de ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Pará 
e Amapá por violação à Constituição de Federal. Segundo o MPT, a cláusula sexta é inconstitucional ao 
prever descontos sindicais de trabalhadores não associados ao sindicato. Da mesma forma, as cláusulas 
terceira e quarta do documento, que pretendiam excluir algumas funções das cotas de aprendizagem e 
de trabalhadores com deficiência nas empresas, atingem direitos constitucionalmente garantidos desse 
público.

Walk Free Foundation publica índice global de escravidão moderna de 2018

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 20/07/2018

A Walk Free Foundation publicou, no dia 19 de julho, o Índice Global de Escravidão moderna de 2018. O 
documento fala da escravidão contemporânea, tráfico de pessoas e desenvolve um parâmetro histórico 
deste problema pelo Brasil e no mundo. De acordo com o documento, a escravidão moderna é um 

http://www.previdencia.gov.br/2018/07/beneficios-pagamento-da-primeira-parcela-do-13o-comeca-em-agosto/
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Tabela-de-pagamento-2018-5.png
https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Tabela-de-pagamento-2018-5.png
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/7b7a5eb6-4c7a-4d97-967d-a06a9281b69f
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/a64ed56c-2158-4d08-b175-bc11945a2a96
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
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15927/walk%20free%20foundation%20publica%20indice%20global%20de%20escravidao%20moderna%20de%202018
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.walkfreefoundation.org/&prev=search


Notícias

conceito que inclui pessoas que ficaram presas a um contratante por dívida contraída, ou mantidas como 
trabalhadores domésticos para “pagar” por um serviço, por exemplo. Entre os fatores que contribuem para 
o problema estão migração, conflitos, regimes repressivos e discriminação 

Sinait tem primeira reunião com ministro Caio Luiz Vieira de Mello

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 18/07/2018

Concurso público, regulamentação do Bônus, Portaria de Remoção e Secretaria de Inspeção do Trabalho 
formaram a pauta da reunião. Para o Sinait, a realização do concurso público é um ponto crucial. A carreira 
tem mais de 1.300 cargos vagos e cerca de 500 Auditores-Fiscais do Trabalho em condições de se aposentar. 
“Não há fiscalização sem fiscais”, pontuou Carlos Silva, presidente do SINAIT, para dizer ao ministro Caio 
Luiz que muitas unidades do Ministério do Trabalho – MTb estão estranguladas pela falta de pessoal.

Fundacentro promove curso do eSocial à distância

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 16/07/2018

A Fundacentro promove um curso do eSocial à distância a partir do dia 28 de agosto. Os interessados 
poderão efetuar a inscrição a partir do dia 21 de agosto, às 14h, na página da instituição. O curso é 
autoinstrucional, sem a presença de um tutor, realizado à distância, por meio da Plataforma Moodle, e 
gratuito. O curso terá a carga horária de 20 horas e a duração de um mês, de 28 de agosto a 28 de setembro.

Web Geral: empresas poderão habilitar ou bloquear envio de eventos via web

Portal eSocial – 17/07/2018

Uma nova funcionalidade foi implementada no eSocial e está disponível desde a última segunda-feira, dia 
16: a possibilidade de a empresa bloquear o ambiente web para edição, ou seja, não permitir a inclusão, 
alteração, retificação e exclusão de eventos, e deixá-lo habilitado unicamente para consulta de eventos 
enviados por web service.

eSocial permitirá que empresas compensem créditos tributários

Portal eSocial - 17/07/2018

A empresas que aderiram ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial) na primeira etapa poderão usufruir das vantagens da chamada compensação 
cruzada, que prevê a possibilidade de fazer a compensação previdenciária com quaisquer tributos federais.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15918/sinait%20tem%20primeira%20reuniao%20com%20ministro%20caio%20luiz%20vieira%20de%20mello
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15911/fundacentro%20promove%20curso%20do%20esocial%20a%20distancia
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/proximos-cursos
https://portal.esocial.gov.br/noticias/web-geral-empresas-poderao-habilitar-ou-bloquear-envio-de-eventos-via-web
https://portal.esocial.gov.br/noticias/receita-federal/esocial-permitira-que-empresas-compensem-creditos-tributarios


Atos Normativos

SOLUÇÃO DE CONSULTA MF Nº 75, DE 25 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 18/07/2018 Seção I Pág. 25) - Os 
rendimentos pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas sobre os quais haja retenção de imposto 
sobre a renda na fonte devem ser declarados no e-Social por meio do evento determinado pelas normas 
de orientação ao contribuinte para preenchimento do sistema;

Responsável Técnico

Dr. Clovis Veloso de Queiroz Neto

OAB-DF 14.823

(61) 98135-1818

clovis@queirozneto.adv.br

queirozneto.adv.br

(61) 3039-1818

SHN Quadra 1 Bl. D - Ed. Fusion

CEP: 70701-040 - Brasília-DF
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