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Destaque da Semana
Recomendação da CGJT trata de procedimentos relativos à prescrição intercorrente

Tribunal Superior do Trabalho - 30/07/2018

A Recomendação 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), editada pelo corregedor-geral, 
ministro Lelio Bentes Corrêa, recomenda aos juízes e aos desembargadores do trabalho a observância de 
diversos procedimentos em relação à prescrição intercorrente. De acordo com o artigo 11-A da CLT, introduzido 
pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a ação trabalhista poderá ser extinta se o reclamante ou exequente 
deixar de cumprir determinação judicial, sem qualquer motivo ou justificativa, por mais de dois anos.

Um dos objetivos da Recomendação 3 é uniformizar os procedimentos adotados pelos magistrados do 
trabalho no que se refere à condução das execuções trabalhistas, levando em conta a ausência de previsão 
nesse sentido para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A iniciativa visa também harmonizar o 
novo texto da CLT com outros dispositivos legais aplicáveis ao Processo do Trabalho, como o artigo 40 da Lei 
6.830/1980 e o artigo 921 do Código de Processo Civil.

De acordo com o documento, o fluxo da prescrição intercorrente será contado a partir do descumprimento da 
determinação judicial, desde que expedida após 11/11/2017, data de início da vigência da Reforma Trabalhista. 
O reconhecimento da prescrição só se dará após expressa intimação do exequente (parte vencedora da ação) 
para cumprimento de determinação judicial no curso da execução. O juiz ou o relator do processo deve indicar, 
com precisão, qual determinação deverá ser cumprida, explicitando as consequências do descumprimento.

Para ler na íntegra clique aqui
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Notícias

Convenção da OIT não garante pagamento de férias proporcionais a demitido por justa causa

Tribunal Superior do Trabalho - 03/08/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a Cooperativa Central Gaúcha Ltda. de pagar 
férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, a um operador demitido por justa causa. Com 
base em norma da CLT e na Súmula 171 do TST, o colegiado reformou decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (RS), que havia deferido o pedido do trabalhador com fundamento na Convenção 
132 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Atraso no pagamento de um mês de salário e da verba rescisória não caracteriza dano moral a jardineiro

Tribunal Superior do Trabalho - 03/08/2018

A relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, observou que, conforme a jurisprudência do Tribunal, o atraso 
no pagamento das verbas rescisórias, por si só, não configura dano moral, uma vez que existe penalidade 
própria na CLT contra a conduta (artigo 477, parágrafo 8º). Assim, deve haver demonstração do abalo 
psicológico ou da lesão à honra, o que não ocorreu.

Ausência de depósitos do FGTS autoriza rescisão indireta de contrato de vigilante

Tribunal Superior do Trabalho - 02/08/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Santos Segurança Ltda., de São Paulo (SP), 
ao pagamento das parcelas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada a um vigilante. Para a Turma, o 
atraso reiterado dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) praticado pela empresa 
deve ser considerado falta grave, o que autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho.

Prevencionistas relembram a importância do SESMT e do profissional Técnico de Segurança do Trabalho

Fundacentro - 01/08/2018

Criado em 27 de julho de 1972, década em que o Brasil liderava os altos índices de acidentes do trabalho, 
o SESMT é considerado um modelo 100% brasileiro, que exigiu dos profissionais um novo olhar para a 
maneira de se fazer a segurança e a saúde no trabalho no país. Tem como objetivos, promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho.
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Previdência Social registra déficit de R$ 14,5 bilhões em junho

Secretaria de Previdência - 02/08/2018

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registrou déficit de R$ 14,5 bilhões em junho de 2018, 
resultado de uma arrecadação de R$ 30,3 bilhões e de uma despesa de R$ 44,8 bilhões. Os números estão 
corrigidos pelo INPC. O valor do déficit leva em conta o pagamento de sentenças judiciais e a Compensação 
Previdenciária (Comprev) entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) de estados e municípios, além das renúncias previdenciárias (Simples Nacional, 
entidades filantrópicas, microempreendedor individual e exportação da produção rural)

Homenagem marca 15 anos da Conatrae

Ministério Público do Trabalho - 31/07/2018

O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ronaldo Fleury, afirmou que a data é 
importante para ressaltar o compromisso com a erradicação do trabalho escravo e para não permitir que 
haja ainda mais retrocesso nessa luta. O procurador-geral alertou ainda para tentativas de enfraquecimento 
da fiscalização do trabalho como a que ocorreu em 2017, quando o Ministério do Trabalho publicou portaria 
com regras que flexibilizava o conceito de trabalho escravo. “É importante que essa data seja celebrada 
pelos resultados que a Conatrae já alcançou, mas que seja usada como alerta para que retrocessos não 
aconteçam”, disse.

MPT registra mais de mil denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores

Ministério Público do Trabalho - 30/07/2018

De 2014 a 2017, o MPT registrou 1060 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores, período em 
que foram firmados quase 295 Termos de Ajustamento de Conduta e ajuizadas 109 ações sobre o tema, 
segundo dados do sistema MPT Gaia, divulgados hoje em razão do Dia Mundial de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, 30 de julho.

Seminário Internacional: Debate sobre 30 anos da Constituição e um ano da reforma trabalhista ocorre em 
outubro

Sindicato Nacional dos Auditores Fisciais do Trabalho – 03/08/2018

O Sinait, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – Enamat, a 
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Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra e a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho - ANPT realizarão o “Seminário 30 anos da Constituição Cidadã e um ano de 
Reforma Trabalhista” nos dias 8 e 9 de outubro, em Brasília. O debate ocorrerá na Sala de Sessões Plenárias 
Ministro Arnaldo Süssekind, localizada no andar térreo do Bloco B do Tribunal Superior do Trabalho – TST. O 
evento contará com a participação de Auditores-Fiscais do Trabalho, magistrados, servidores, advogados, 
membros do Ministério Público e estudantes de Direito.

OIT: Sinait pede respostas às denúncias apresentadas

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 02/08/2018

A vice-presidente do Sinait, Rosa Maria Campos Jorge, reuniu-se com o diretor da Organização Internacional 
do Trabalho no Brasil – OIT/BR, Martin Hahn, para pedir respostas sobre as denúncias formuladas pela 
entidade em 2014, 2017 e 2018, e solicitar uma manifestação formal da OIT em apoio à Inspeção do 
Trabalho no Brasil. O encontro foi nesta quinta-feira, 2 de agosto, na sede da OIT, em Brasília (DF). Na 
ocasião, Rosa Jorge desejou as boas-vidas ao novo diretor, que está há quatro meses no cargo. Além disso, 
entregou a Carta-Denúncia do Sindicato contra o desmantelamento da política de combate ao trabalho 
escravo contemporâneo no Brasil

Grupo de Trabalho da Reforma Trabalhista define ações para o segundo semestre

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 01/08/2018

Os integrantes do Grupo de Trabalho da Reforma Trabalhista - GTRT do Sinait reúnem-se nesta semana, 
de 30 de julho a 3 de agosto, com o objetivo de encerrar a elaboração do Manual de Orientação de 
Aplicação da Reforma Trabalhista para a Fiscalização. Além disso, deverão definir agenda e calendário para 
o desenvolvimento de atividades para o segundo semestre de 2018. O encontro ocorre no prédio sede da 
entidade, em Brasília (DF).

eSocial lança nova Central de Atendimento para orientar empregadores: 0800 730 0888

Portal eSocial – 01/08/2018

O eSocial disponibilizou para todos os empregadores, inclusive os domésticos, a Central de Atendimento 
0800 730 0888. Esse número aceitará ligações a partir de telefones fixos e esclarecerá dúvidas operacionais, 
relacionadas ao envio, consulta e edição de eventos transmitidos para o eSocial, além da utilização dos 
módulos Web do eSocial (Web Empresas, MEI e Web Doméstico). O horário de funcionamento será das 
07:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.oportunidades para pessoas com deficiência nas relações 
de trabalho.
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Publicada nova Circular da CAIXA sobre arrecadação do FGTS com o eSocial

Portal eSocial - 01/08/2018

A Circular CAIXA nº 818/2018 estabelece que, durante o período de adaptação à obrigatoriedade do eSocial, 
os empregadores poderão efetuar o recolhimento mensal do FGTS até a competência outubro/2018, por 
meio da GRF, emitida pelo SEFIP.

Dataprev detecta erro na prestação de informações ao eSocial por empresas

Portal eSocial - 01/08/2018

Mais de 11.700 empregados celetistas cadastrados por cerca de 700 empresas foram equivocadamente 
informados como se pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social, o regime previdenciário dos 
servidores públicos. O erro foi detectado pela Dataprev, ao verificar sua base de dados. 

Obrigatoriedade da DCTF-Web em substituição à GFIP é prorrogada em um mês

Portal eSocial - 31/07/2018

A obrigatoriedade da entrega da DCTF-Web para os contribuintes da primeira fase do eSocial foi adiada 
para a competência agosto/18, com entrega até o dia 15 de setembro de 2018. A prorrogação de um mês 
está na Instrução Normativa RFB nº 1.819, de 2018, publicada hoje no Diário Oficial da União.

Atos Normativos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.819, DE 26 DE JULHO DE 2018 (DOU de 30/07/2018 Seção I Pág. 24) - Altera 
a Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras entidades e Fundos (DCTFWeb);

CIRCULAR CEF Nº 818, DE 30 DE JULHO DE 2018 (DOU de 31/07/2018 Seção I Pág. 37) Dispõe sobre os 
procedimentos pertinentes à geração e arrecadação da guia de recolhimento mensal e rescisório do FGTS 
durante período de adaptação à obrigatoriedade à prestação de informações pelo eSocial;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.821, DE 30 DE JULHO DE 2018 (DOU de 31/07/2018 Seção I Pág. 39) 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF);

PORTARIA SIT N.º 741, DE 26 DE JULHO DE 2018 (DOU de 31/07/2018 - Seção II Pág. 57) Constitui o Grupo 
de Estudo Tripartite - GET sobre “exposição ocupacional a agentes cancerígenos”, e designa seus membros;
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Atos Normativos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 146, DE 25 DE JULHO DE 2018 (DOU de 01/08/2018 Seção I Pág.79) - Dispõe 
sobre a fiscalização do cumprimento das normas relativas à aprendizagem profissional, republicada na 
data de hoje no Diário Oficial da União por ter saído no DOU de 31-07-2018, Seção I, págs. 73 a 75, com 
incorreções do original;

LEI Nº 13.699, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 03/08/2018 Seção I Pág. 01) - Altera a Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir diretriz de política urbana que visa a garantir 
condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações 
urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos;

PORTARIA MF Nº 360, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 03/08/2018 Seção I Pág. 31) - Exclui as Súmulas 
CARF nº 10, 29 e 37 do Anexo Único da Portaria MF nº 383, de 12 de julho de 2010;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.822, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 03/08/2018 Seção I Pág. 38) 
- Dispõe sobre a prestação das informações para fins de consolidação de débitos no Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert), instituído pela Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 52, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 03/08/2018 Seção I Pág. 
38) - Dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute 4 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF);

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 53, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 03/08/2018 Seção I Pág. 
38) - Dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute 6 da Escrituração Contábil Digital (ECD);
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