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Destaque da Semana

Reforma trabalhista acelera ações na Justiça, defende Ives Gandra Filho

Consultor Jurídico - 02/11/2017

Um dos maiores ganhos que o Brasil terá com a entrada em vigência da Reforma Trabalhista, neste mês, é 
celeridade processual na Justiça do Trabalho. A opinião é do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
ministro Ives Gandra Martins Filho, para quem o uso intensivo de meios extrajudiciais de resolução 
de conflitos e a remodelação dos métodos de análise de recursos na seara trabalhista irão agilizar os 
julgamentos.

Ives Filho destacou, durante palestra em evento em Portugal, nesta quinta-feira (2/11), que todas as cortes 
constitucionais do mundo, exceto a do Brasil, escolhem o que julgarão analisando a relevância do tema, e 
é assim que o TST passará a atuar. O ministro explicou que será usado o critério de transcendência, inserido 
pela Reforma Trabalhista, que levará em consideração os critérios jurídico, político, econômico e social.

“Nós vamos selecionar as matérias que vamos julgar. A vida vai seguindo, não podemos parar o mundo”, 
disse o ministro, ao apontar falhas no sistema de repercussão geral adotado no Brasil. Segundo ele, esse 
modelo usado atualmente não define quem vai “ao céu ou ao inferno”, deixando todos no purgatório.

Para ler na íntegra clique aqui.
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Notícias

Multinacional reverte obrigação de fiscalizar jornada de caminhoneiros terceirizados

Tribunal Superior do Trabalho - 31/10/2017

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Tetra Pak Ltda. da obrigação de fiscalizar o 
cumprimento dos intervalos de descanso e de oferecer espaço para repouso dos caminhoneiros contratados 
pelas empresas transportadoras que lhe prestam serviço. De acordo com os ministros, a legislação impõe 
apenas ao transportador de cargas – ainda que na condição de subcontratante – a responsabilidade por 
essa fiscalização. Outro motivo para a absolvição foi o fato de ter sido revogado o artigo que exigia a 
manutenção dos locais de espera.

TST e CSJT rebatem conclusões de jornal sobre dados estatísticos da Justiça do Trabalho

Tribunal Superior do Trabalho - 30/10/2017

O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho rechaçam conclusões 
de jornal de grande circulação de que a Justiça do Trabalho seria lenta, cara e pouco efetiva para os 
empregados. Sobre essas inferências, os órgãos prestam algumas informações que ajudam a sociedade a 
fazer a avaliação correta sobre a atuação e o papel institucional da Justiça do Trabalho, com base em dados 
oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constantes do Relatório Justiça em Números.

TST reconhece estabilidade a recepcionista que pediu demissão sem saber da gravidez

Tribunal Superior do Trabalho - 30/10/2017

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu 
o direito à estabilidade provisória a uma recepcionista do Laboratório de Patologia Clínica e Análises 
Clínicas Carlos Chagas Ltda., de Patos de Minas (MG), que pediu demissão sem saber que estava grávida. 
O fundamento da decisão foi o fato de a rescisão contratual ter sido homologada sem a assistência do 
sindicato ou do Ministério do Trabalho.

Novembro Azul: MPT alerta sobre importância de prevenção do câncer de próstata

Ministério Público do Trabalho – 03/11/2017

O Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiu à campanha nacional “Novembro Azul” e enfatiza a 
importância da prevenção do câncer de próstata. Para dar visibilidade à questão, a instituição produziu, a 
pedido de seu Departamento de Atenção Integral à Saúde (DAIS), um banner publicitário para divulgação 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/multinacional-reverte-obrigacao-de-fiscalizar-jornada-de-caminhoneiros-terceirizados?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
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-e-csjt-rebatem-conclusoes-de-jornal-sobre-dados-estatisticos-da-justica-do-trabalho?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
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-reconhece-estabilidade-a-recepcionista-que-pediu-demissao-sem-saber-da-gravidez?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
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-reconhece-estabilidade-a-recepcionista-que-pediu-demissao-sem-saber-da-gravidez?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
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359786
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt%20noticias/c2eaa0f0-877a-44f7-995c-04f4237319cc/!ut/p/z1/pY9BDoIwFESvIgdo_i8UK0s0BhGJulBrN6ZpLDaRQrRx4ektBxAXzm6SeZkZkCBAOvWyjfK2c-oe_FlOL7RAVs63WBXVjmO-p_WyLGhcHTmcRgMsBfkPHwIDj1-UI6x_FYQH8aNe1A3IXvkbsc50INreT1znrbbqCULHV6XQIJlxrghjhpMsSzVBZlic8IRmWoelcrRr-Pprbd8exHuzQptH0QfijdmH/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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no site, intranet e redes sociais. Além disso, a sede da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) ficará com a cor 
azul nos dias de semana do mês de novembro, entre 19h30 e 21h30.

Conatrae vai oficiar ministro do Trabalho para tratar das interferências na fiscalização

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 01/11/2017

A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) vai oficiar o Ministro do Trabalho 
Ronaldo Nogueira para uma reunião no âmbito da Comissão para tratar da Portaria 1.129/17 e das 
interferências políticas na Fiscalização, especialmente no combate ao Trabalho Escravo. A inciativa foi 
aprovada na reunião Ordinária desta terça-feira, 31 de outubro, depois que integrantes da Comissão, entre 
estes o Sinait, cobraram que o assunto seja tratado na Conatrae.

Atualização da Lista Suja sai somente após decisão judicial

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 31/10/2017

Após decisão da Justiça que determinou a divulgação da Lista Suja, o Ministério do Trabalho publicou, 
na última sexta-feira, 27 de outubro, a atualização do cadastro de empregadores flagrados e autuados 
por submeter trabalhadores a condições análogas às de escravos. Dos 131 empregadores relacionados, 
31% são do setor agrícola, seguidos pela pecuária, com 25% dos nomes listados no cadastro dos maus 
empregadores. A construção civil e o setor madeireiro estão em terceiro lugar com 8% dos empregadores 
da lista.

Ministra de Direitos Humanos recua no diálogo com o MTb pela revogação da Portaria 1.129

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 31/10/2017

Para o Presidente do SINAIT, Carlos Silva, “é lamentável que a ministra de Direitos Humanos se abstenha 
dessa causa, que tem em sua centralidade a dignidade da pessoa humana”. Ele ressalta que é muito 
preocupante quando apenas uma parte quer dialogar e a outra se recusa ao debate.

Sinait reforça importância de instituições lutarem pela autonomia da Inspeção do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 30/10/2017

O pedido do dirigente sindical foi feito durante o seminário que tratou dos “Impactos da Sentença da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fazenda Brasil Verde”, e discutiu o trabalho escravo 
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contemporâneo no país, nesta segunda-feira, 31 de outubro, na Escola Superior do Ministério Público da 
União. O evento é promovido pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – Conatrae.

Sinait critica iniciativas do governo que tentam minar a proteção aos trabalhadores

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 30/10/2017

Especialistas da área trabalhista, como Auditores-Fiscais do Trabalho e juristas, cobraram avanços nas 
políticas de proteção aos trabalhadores na audiência pública que debateu a Tutela Necessária do Meio 
Ambiente do Trabalho (saúde e segurança), na sexta-feira, 27 de outubro, na Subcomissão Temporária do 
Estatuto do Trabalho - CDHET no Senado.

CLT foi aprimorada, diz Gilmar Mendes, ao defender reforma trabalhista

Consultor Jurídico – 03/11/2017

A Consolidação das Leis do Trabalho passou ao longo dos anos por um processo de sacralização, o que 
impediu seu aprimoramento como está acontecendo atualmente com a reforma trabalhista aprovada 
pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, na opinião do ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal.

Reforma trabalhista leva anos para fazer efeito, diz professor português

Consultor Jurídico – 02/11/2017

A reforma trabalhista não muda o mercado da noite para o dia, chega a levar anos para fazer efeito. Além 
disso, essas mesmas mudanças, sozinhas, não recuperam economias. Assim, não se pode avaliar seus 
impactos em curto prazo. Essa é a opinião do professor português, Pedro Romano Martinez, diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Atos Normativos

RESOLUÇÃO FGTS Nº 868, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017 (DOU 03/10/2017 Seção I Pág. 96) - Inclui o recibo 
de comunicação do Sistema de Comunicação Prévia de Obras (SCPO) como documento obrigatório a 
ser apresentado nos financiamentos com recursos do FGTS nas áreas de saneamento, infraestrutura e 
habitação, nas modalidades construção e aquisição de imóvel novo.

Notícias
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PORTARIA MTb Nº 1.156, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017 (DOU de 03/11/2017 Seção II Pág. 61) - Nomeia 
ADRIANO JOSÉ LIMA BERNARDO, para exercer o cargo em comissão de Superintendente Regional do 
Trabalho no Estado do Rio de Janeiro.
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