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Destaque da Semana

Sindicatos recebem recomendação sobre legislação dos trabalhadores

Documento foi enviado pelo MPT com o objetivo de antecipar-se à entrada em vigor da Reforma Trabalhista

Ministério Público do Trabalho – 10/08/2017

Cuiabá - O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) expediu Notificações Recomendatórias 
a cinco federações e 33 sindicatos profissionais do estado para evitar a negociação de cláusulas menos 
benéficas aos empregados. O objetivo do MPT é antecipar-se à entrada em vigor da Reforma Trabalhista, 
aprovada em 14 de julho, e aos prejuízos que um de seus principais pontos, a prevalência do negociado 
sobre o legislado, poderá acarretar na vida dos trabalhadores, ao permitir que a entidades celebrem 
acordos ou convenções coletivas precarizantes, que reduzam direitos e ofereçam menos proteção em 
relação às garantias hoje estabelecidas em lei.

Passam a ser negociáveis, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017, normas ligadas diretamente à 
saúde e segurança do trabalho, com possibilidade de diminuição de intervalo para descanso e alimentação, 
enquadramento do grau da insalubridade a patamar inferior ao definido pelo Ministério do Trabalho, 
flexibilização do registro de ponto, e prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia 
das autoridades competentes.

Para ler na íntegra clique aqui.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/12225367-fc1a-46f3-9148-807df40e94a6/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofltKC0s0BhGJulCxG9OgxSZSiDYuPL3lAMLC2U0yLzMDEiqQVr1No5zprHp4f5b8QjLM8vkWF1mxEzjdk3KZZ4QWRwGn0QCLQP7D-8DA4x9KMaynCvwD-iwXZQOyV-6OjNUdVG3vZrZzpjbqBRWhlEYhF0jXRCHGdYgSwmIUY3HVDN8SprhfKke7hq9Ta_v2UH02K2zSIPgC81Smtg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/12225367-fc1a-46f3-9148-807df40e94a6/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofltKC0s0BhGJulCxG9OgxSZSiDYuPL3lAMLC2U0yLzMDEiqQVr1No5zprHp4f5b8QjLM8vkWF1mxEzjdk3KZZ4QWRwGn0QCLQP7D-8DA4x9KMaynCvwD-iwXZQOyV-6OjNUdVG3vZrZzpjbqBRWhlEYhF0jXRCHGdYgSwmIUY3HVDN8SprhfKke7hq9Ta_v2UH02K2zSIPgC81Smtg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

Suspenso julgamento de ações que questionam proibição ao uso do amianto

Supremo Tribunal Federal – 10/08/2017

Após voto-vista do ministro Dias Toffoli, foi suspenso o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF), de quatro ações ajuizadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) 
contra leis de três estados (PE, RS e SP) e do Município de São Paulo que proíbem a produção, comércio e 
uso de produtos com amianto nos respectivos territórios

Vara de Brasília deve julgar ação de pedreiro do Piauí que trabalhou em Samambaia (DF)

Tribunal Superior do Trabalho – 10/08/2017

A decisão segue jurisprudência do TST no sentido de que apenas quando a empresa contratar e promover 
a prestação dos serviços em diferentes localidades do território nacional é possível ao empregado o 
ajuizamento da ação no local do seu domicílio.

Rede de lojas é condenada por realizar exames toxicológicos em empregados

Tribunal Superior do Trabalho – 09/08/2017

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da SBF Comércio de Produtos 
Desportivos Ltda. (Centauro Esportes) contra determinação da Justiça do Trabalho para que se abstenha 
de realizar exames toxicológicos em seus empregados em todas as unidades do território nacional.

Turma considera nula atuação de preposto que não era empregado

Tribunal Superior do Trabalho – 09/08/2017

A admissão do depoimento do preposto pelas instâncias inferiores contrariou a jurisprudência atual do 
TST, que só admite que ele não seja empregado quando se tratar de empregador doméstico ou micro e 
pequeno empresário.

Construtora compensará herdeiros de motorista baleado ao transportar dinheiro de pagamento

Tribunal Superior do Trabalho – 09/08/2017

A presença de um segurança no veículo não atendia às exigências da Lei 7.102/83, que trata dos serviços 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352117
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/vara-de-brasilia-deve-julgar-acao-de-pedreiro-do-piaui-que-trabalhou-em-samambaia-df-?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://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/rede-de-lojas-e-condenada-por-realizar-exames-toxicologicos-em-empregados?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://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-considera-nula-atuacao-de-preposto-que-nao-era-empregado?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://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/construtora-compensara-herdeiros-de-motorista-baleado-ao-transportar-dinheiro-de-pagamento?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-2%26p_p_col_count%3D2


Notícias

de segurança. O artigo 5º da lei exige que o transporte de valores no montante verificado no caso seja 
feito com a presença de dois vigilantes, e o artigo 10, parágrafo 4º, estende a obrigação às empresas que 
tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores, como é o caso de 
construtora.

Empregado não terá de responder perguntas de empregador em audiência

Tribunal Superior do Trabalho – 07/08/2017

A empresa pretendia a declaração da nulidade de um processo movido por um balconista pelo indeferimento 
de perguntas na audiência de instrução que, segundo a empresa, comprovariam a inexistência de horas 
extras.

Relação da VW com fornecedora de peças é comercial, e não terceirização

Tribunal Superior do Trabalho – 07/08/2017

A jurisprudência do TST é no sentido de não se aplicar a Súmula 331, que trata da terceirização, aos contratos 
de facção (transferência de certas atividades periféricas do tomador de serviços, passando a ser exercidas 
por empresas distintas e especializadas), salvo quando se evidenciar a descaracterização deste contrato 
pela presença concomitante de exclusividade na prestação dos serviços para a empresa contratante, bem 
como de ingerência na produção da contratada.

Integrantes dos três poderes definem agenda conjunta sobre aprendizagem em Brasília

Ministério do Trabalho – 10/08/2017

Representantes do Ministério do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do 
Trabalho e do Congresso Nacional se reúnem para tratar de temas referentes à Aprendizagem no Brasil.

Indústria, Comércio e Serviços puxam saldo positivo de empregos em julho

Ministério do Trabalho – 09/08/2017

Foi o quarto mês consecutivo de abertura de vagas;  pela primeira vez nos últimos 33 meses, Construção 
Civil teve desempenho positivo na criação formal de empregos

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/empregado-nao-tera-de-responder-perguntas-de-empregador-em-audiencia?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-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/relacao-da-vw-com-fornecedora-de-pecas-e-comercial-e-nao-terceirizacao?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-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/4882-integrantes-dos-tres-poderes-definem-agenda-conjunta-sobre-aprendizagem-em-reuniao-em-brasilia
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4879-industria-comercio-e-servicos-puxam-saldo-positivo-de-empregos-em-julho-o-quarto-mes-consecutivo-de-abertura-de-vagas


Notícias

Salvador sedia segunda edição da Feira de Aprendizagem Profissional

Ministério do Trabalho – 09/08/2017

No total, 600 empresas de Salvador que não estão cumprindo a cota de contratação de aprendizes foram 
notificadas pela SRT-BA para comparecerem ao evento, além de outras empresas convidadas a conhecer a 
legislação e o funcionamento da aprendizagem profissional.

Audiência pública em Salvador debate saúde e segurança no trabalho

Ministério do Trabalho – 08/08/2017

O Dia Municipal em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalhador – 09/08, instituído no 
Calendário Oficial de Eventos, pelo município de Salvador, por meio da Lei N°9.064/2016, foi escolhida 
em memória dos nove trabalhadores que morreram no dia 9 de agosto de 2011 na construção do Edifício 
Empresarial Duarte da Costa.

Ministro avisa que tentativa de burlar lei trabalhista será penalizada

Ministério do Trabalho – 07/08/2017

Durante palestra a entidades empresariais e sociais, em Lajeado (RS), Ronaldo Nogueira assegurou que 
todos os direitos dos trabalhadores estão garantidos na modernização da CLT.

MPT enfatiza importância da Lei da Aprendizagem

Ministério Público do Trabalho – 09/08/2017

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, com pleno cumprimento da Lei da Aprendizagem, mais 
500 mil jovens estariam formalmente empregados, além dos 700 mil atuais.

Janot reconduz procurador-geral do Trabalho

Ministério Público do Trabalho – 08/08/2017

O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, continua no comando do MPT para o biênio 2017/2019

http://www.trabalho.gov.br/noticias/4878-salvador-sedia-segunda-edicao-da-feira-de-aprendizagem-profissional
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4874-audiencia-publica-em-salvador-debate-saude-e-seguranca-no-trabalho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/4873-ministro-avisa-que-tentativa-de-burlar-lei-trabalhista-sera-penalizada
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/c6d4de41-17b4-4f6e-a5e4-0ce6a2f2c267/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdoftuUskZjEJGoC7V2Y76lYBMpRBsXnl44gLhwdpPMy8yABgXa48s1GFzn8T74s5YXllGRz7e0yIpdQtM9K5d5xnhxTOA0GRAx6H_4ITDy9ItSCutfBcMD_igXZQO6x3AjztcdqLYPM98FZxw-QRlZicoKRlhyFUTU0hKMrSDUWIm85obLcame7Bq__lrbtwf13qyoS6PoA2Wl4j0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/10db9f28-f2e1-4e54-a943-17b9d35d222d/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofluKyBKNQUSiLtTSjSkWsIkUoo0LT285gLBwdpPMy8yAAA7CyLdupNWdkQ_nCzG_kgSzdLnHWZIdQhwfSb5OE0KzcwiX0QALQPzDu8DA4x-KMWynCtwD-sxXeQOil_aOtKk74G1vZ6az-qblCzjBqoxqukA1rQhiVcCQjJiPSFhGyg8UpVS5pWK0a_g6tbZvT_yz22Ade94XMDuYYg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Notícias

Liminar obriga John Deere a cumprir Lei de Cotas

Ministério Público do Trabalho – 08/08/2017

MPT entrou com ação porque a empresa descumpriu a reserva de vagas a trabalhadores com deficiência 
ou reabilitados profissionalmente durante mais de 6 anos

Fórum divulga Carta Aberta ao STF pelo fim do amianto

Ministério Público do Trabalho – 07/08/2017

O Fórum de Segurança e Saúde do Estado de Santa Catarina (FSST-SC),  o qual o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) é integrante, divulgou Carta Aberta ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo banimento 
definitivo  do amianto.

Reunião ampliada: Fonasefe define calendário de lutas para agosto e setembro

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos - 08/08/2017

Foi definido a construção de dias de lutas nos estados pelas revogações da Emenda Constitucional 95, que 
limita gastos do Estado brasileiro por 20 anos; das leis Trabalhista (Lei 13.467/2017) e da Terceirização (Lei 
13.429/2017) para barrar a contrarreforma da Previdência e o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), 
além de atuarem pelo arquivamento do Projeto de Lei Complementar (PLP) 248/98 e do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 116/17; ambos propõem o fim da estabilidade do servidor público.

Atos Normativos

Não foram publicados atos normativos de interesse do setor nesse período.
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http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/ba81efd6-5adb-4182-bbfa-2db9670f3d61/!ut/p/z1/pY9LDoIwGISvIgdo_rZCwSUag4hEXai1G9Nai03kEW1ceHrLAYSFs5tkvswMCOAgGvm2lXS2beTD-7NgF5LhMJ9vcZEVuxine1Iu84zQ4hjDaTAQRiD-4X2g5_EPpRjWYwX-AX2Wi7IC0Ul3R7YxLfC6c5OmdfZq5Qu4kgm5Gc1QJLVCIUkoUspIRLWasRibqWbELxWDXf3XsbVdfeCfzQrbNAi-kg4FNg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/68d616a2-f69c-4eb8-9cb9-a4f5916ec8bc/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdofktKoUs0BhGJulBrN6ZUwCZSiDYuPL3lAOLC2U0yLzMDEgRIq16mVc70Vt29P0t2IRmm-XyLi6zYxTjdk3KZZyQsjjGcJgM0AvkP7wMjj78oxbD-VeAfhI9yUbYgB-VuyNimB9ENbmZ7Z7RRTxAsuTLCVIgaxjWidZUgriuOFG0iTlitk0r7pXKya_z6a-3QHcR7s8ImDYIPIv6OBQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=14611/reuniao%20ampliada%20fonasefe%20define%20calendario%20de%20lutas%20para%20agosto%20e%20setembro

