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Destaque da Semana
Plenário suspende julgamento sobre terceirização de atividade-fim

Supremo Tribunal Federal - 16/08/2018

O Plenário do Supremo Tribunal Federal deverá retomar na próxima quarta-feira (22) o julgamento de dois 
processos que tratam da licitude da terceirização de atividades-fim: a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252. O exame da matéria teve início na sessão 
desta quinta-feira (16), com a leitura dos relatórios pelos ministros Luís Roberto Barroso, relator da ADPF, e Luiz 
Fux, relator do RE, e com as sustentações orais das partes e dos amici curiae (amigos da Corte).

A ADPF 324 foi ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao reconhecimento da 
inconstitucionalidade da interpretação adotada “em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho”, relativas à 
terceirização. Na sustentação oral apresentada hoje, a advogada da Abag, Teresa Arruda Alvim, reiterou os 
argumentos de que as decisões que restringem a terceirização com base na Súmula 331 do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) afetam a liberdade de contratação. Ainda de acordo com a associação, tais entendimentos 
violam os preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho.

No RE 958252, com repercussão geral reconhecida, a Celulose Nipo Brasileira S/A (Cenibra) questiona decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a ilicitude da terceirização praticada pela empresa, declarada 
em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Entre outros argumentos, o advogado da 
empresa, Décio Flávio Gonçalves Torres Freire, sustentou que a decisão proíbe a contratação de empresas 
idôneas para prestação de serviços com um fundamento sem respaldo legal.

Para ler na íntegra clique aqui

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387045
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387045


Notícias

Tempo de espera de eletricista na fila do refeitório não será pago como hora extra

Tribunal Superior do Trabalho - 17/08/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que os minutos gastos por um eletricista da 
Sertenge S.A. na fila do refeitório não podem ser considerados como tempo à disposição do empregador. 
Com esse entendimento, os ministros afastaram a condenação da empresa ao pagamento de horas extras 
fundada na falta da concessão integral do intervalo intrajornada.

Definido o slogan da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista 2018

Tribunal Superior do Trabalho - 17/08/2018

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, 
realiza, entre 17 e 21/9, a oitava edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Com o slogan “Sempre 
há uma saída”, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar, da melhor maneira 
possível, empregadores condenados em processos trabalhistas a quitar suas dívidas.

TST discutirá constitucionalidade de novas regras da CLT para uniformização de jurisprudência

Tribunal Superior do Trabalho - 16/08/2018

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho discutirá a constitucionalidade das alterações introduzidas pela 
Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) na CLT para fixar critérios para edição, alteração e cancelamento de 
súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Até 13/9, órgãos ou entidades poderão 
manifestar seu interesse em participar do julgamento na condição de amicus curiae, conforme edital 
publicado nesta quinta-feira (16). Leia aqui a íntegra do edital.

Impugnação apresentada por empresa em prazo concedido por equívoco é considerada válida

Tribunal Superior do Trabalho - 16/08/2018

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou regular a impugnação aos cálculos de execução 
de sentença que a Sanofi – Aventis Farmacêutica Ltda. apresentou dentro de prazo equivocadamente 
concedido por juiz. Segundo a relatora, ministra Maria de Assis Calsing, entendimento em sentido contrário 
afronta os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tempo-de-espera-de-eletricista-na-fila-do-refeitorio-nao-sera-pago-como-hora-extra?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/definido-o-slogan-da-8-semana-nacional-da-execucao-trabalhista-2018?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/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/id/24634894
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/gestante-dispensada-ao-fim-do-contrato-de-aprendizagem-tem-direito-a-estabilidade-provisoria?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/documents/10157/63416/Edital+ArgInc-696-25.2012.5.05.0463.pdf/25660d34-3733-d842-7caa-2faddbcaba64
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/impugnacao-apresentada-por-empresa-em-prazo-concedido-por-equivoco-e-considerada-valida?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
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Atendente de cinema não receberá adicional de insalubridade por coleta de lixo

Tribunal Superior do Trabalho - 15/08/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a Praia de Belas Empreendimentos 
Cinematográficos Ltda., de Porto Alegre (RS), de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade a 
uma atendente de bombonière que também limpava e coletava lixo das salas de exibição. Para a concessão 
do adicional, é necessário que a atividade esteja descrita no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 
(NR15) do Ministério do Trabalho.

Caixa de supermercado não receberá adicional de insalubridade por manuseio de produtos de limpeza

Tribunal Superior do Trabalho - 14/08/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou o WMS Supermercados do Brasil Ltda. (Rede Wal 
Mart) de pagar adicional de insalubridade a uma empregada que, na função de caixa, manuseava produtos 
com álcalis cáusticos. O Tribunal tem entendido que o mero manuseio desse agente em produtos de 
limpeza de uso geral não gera direito ao adicional, por não se tratar de atividade prevista no Anexo 13 da 
Norma Regulamentadora (NR) 15 do Ministério do Trabalho.

Usina que assinou TAC sobre contratação de pessoas com deficiência consegue anular auto de infração

Tribunal Superior do Trabalho - 14/08/2018

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que considerou inválido auto de 
infração lavrado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em desfavor de uma usina de 
açúcar pelo descumprimento da lei que determina a contratação de pessoas com deficiência. A decisão 
leva em conta que a usina assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do 
Trabalho visando ao preenchimento das vagas.

Fórum nacional fará propostas para melhorias na construção civil

Ministério do Trabalho - 15/08/2018

O Ministério do Trabalho está formando um grupo tripartite para propor melhorias na área de saúde e 
segurança dos trabalhadores da construção civil. Com representantes da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT), de empresas e dos trabalhadores, o grupo debaterá assuntos relacionados à adesão das 
construtoras às normas de regulamentação, às ações e aos resultados da fiscalização do trabalho. “O 

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/atendente-de-cinema-nao-recebera-adicional-de-insalubridade-por-coleta-de-lixo?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://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15/NR-15.pdf
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/caixa-que-supermercado-nao-recebera-adicional-de-insalubridade-por-manuseio-de-produtos-de-limpeza?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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/usina-que-assinou-tac-sobre-contratacao-pessoas-com-deficiencia-consegue-anular-auto-de-infracao?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/6315-forum-nacional-fara-propostas-para-melhorias-na-construcao-civil
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


Notícias

objetivo é atingir um estado ideal de gestão em saúde e segurança do trabalhador no setor”, explica o 
diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) da SIT, Kleber Pereira de Araújo e Silva.
Basta fazer um pré-cadastro e iniciar a qualificação.

Ministério inicia cooperação com Alemanha para adequação de normas regulamentadoras

Ministério do Trabalho – 15/08/2018

O Ministério do Trabalho está iniciando uma cooperação técnica com a Alemanha para a adequação de 
normas regulamentadoras (NRs). O assunto foi tema de reunião, na sexta-feira (10), entre representantes 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e da Assessoria Internacional do Ministério e integrantes da 
Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ, na sigla em alemão), ligada ao Ministério Federal da 
Economia e da Energia (BMWi) daquele país.

Mais de 227 mil aprendizes foram contratados no primeiro semestre do ano

Ministério do Trabalho – 15/08/2018

O Brasil contratou mais de 227 mil jovens por meio da Lei da Aprendizagem Profissional no primeiro 
semestre do ano. Um balanço apresentado pelo Ministério do Trabalho indica a admissão de 227.626 
trabalhadores na condição de aprendizes entre janeiro e junho de 2018. Os estados que mais contrataram 
foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

FGTS fecha com lucro em 2017 e divide R$ 6,23 bilhões com os trabalhadores

Ministério do Trabalho – 14/08/2018

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) fechou 2017 com lucro de R$ 12,46 bilhões. Com isso, R$ 
6,23 bilhões, que correspondem à metade do rendimento, serão divididos entre todos os trabalhadores 
que estavam com saldo positivo na conta vinculada em 31 de dezembro do ano passado. Cerca de 258 
milhões de contas vinculadas terão depósitos e 90,7 milhões de pessoas serão beneficiadas. Os depósitos 
serão realizados até o próximo dia 31 de agosto. 

Ministério do Trabalho publica alterações no Cadastro Nacional

Ministério do Trabalho – 13/08/2018

O Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial da União da última sexta-feira (10) alterações na 
Portaria 723/2012 (Portaria 634, de 9 de agosto de 2018), que trata do Cadastro Nacional de Aprendizagem 
Profissional (CNAP). Entre as mudanças estão a inclusão de entidades desportivas, o aprimoramento da 
distribuição de carga horária do programa e a modernização nas regras da Aprendizagem à distância.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6314-ministerio-inicia-cooperacao-com-alemanha-para-adequacao-de-normas-regulamentadoras
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6313-mais-de-227-mil-aprendizes-foram-contratados-no-primeiro-semestre-do-ano
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6312-fgts-fecha-com-lucro-em-2017-e-divide-r-6-23-bilhoes-com-os-trabalhadores-2
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6309-ministerio-do-trabalho-publica-alteracoes-no-cadastro-nacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/08/2018&jornal=515&pagina=139&totalArquivos=185
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Conpat tem data e tema definidos pelos representantes das bancadas

Fundacentro - 17/08/2018

Em reunião realizada na sede da Fundacentro em São Paulo, na tarde de quinta, 16, representantes do 
governo, trabalhadores e empregadores definiram o tema central e a data para a realização do XXII 
Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Conpat). Por decisão unânime, o tema 
escolhido terá como foco a “Educação em SST no mundo do trabalho”, a ser realizado de 22 a 24 de outubro 
de 2019.

Secretaria de Previdência alerta sobre golpe aplicado por telefone

Secretaria de Previdência – 14/08/2018

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda alerta a população sobre um tipo de fraude cada vez 
mais comum: estelionatários entram em contato com segurados da Previdência, por telefone, fingindo ser 
integrantes do Conselho Nacional de Previdência (CNP). O objetivo é extorquir as vítimas.

Na Semana Nacional de Aprendizagem, MPT, TST e MTb promovem ações em todo o país

Ministério Público do Trabalho – 16/08/2018

 O Ministério Público do Trabalho (MPT) vem promovendo, ao longo desta semana, diversas ações de 
estímulo ao cumprimento da cota de aprendizagem. A “3ª Semana Nacional de Aprendizagem”, de 13 a 17 
de agosto, consiste em uma força-tarefa do MPT, da Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), e do Ministério do Trabalho (MTb), por meio 
de suas superintendências regionais, no sentido de dar visibilidade ao tema, e abrange eventos como 
seminários, oficinas e audiências públicas. Cota de aprendizagem é o percentual de 5% a 15% das vagas de 
emprego que as empresas de médio e grande portes devem, por força de lei, destinar a jovens aprendizes 
(entre 14 e 24 anos).

MPT participa de seminário sobre investigação e negociação ambiental

Ministério Público do Trabalho – 13/08/2018

Como representante do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o coordenador nacional de Defesa 
do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), Leonardo Osório Mendonça, compôs a mesa de abertura, 
dirigida pela procuradora-geral da República e presidente do CNMP, Raquel Dodge. Na ocasião, ela revelou 
que o Brasil se prepara para implementar o Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, 
ideia que já conta com adesão de MPs de 18 países.

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/8/conpat-tem-data-e-tema-definidos-pelos-representantes-das-bancadas
http://www.previdencia.gov.br/2018/08/secretaria-de-previdencia-alerta-sobre-golpe-aplicado-por-telefone/
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/2fc3b7ee-bf5e-4dc2-af00-008730b6340e
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4651592c-bb5e-4cb2-bbc0-33007aac0612


Seminário Internacional: Estão abertas as inscrições para debate que ocorre em outubro. Vagas são 
limitadas

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 15/08/2018

Estão abertas as inscrições para o “Seminário Internacional 30 anos da Constituição Cidadã e um ano de 
Reforma Trabalhista”, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de outubro, em Brasília, numa promoção conjunta do 
Sinait, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – Enamat, da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra e da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho – ANPT. As inscrições podem ser feitas aqui.

Atos Normativos

CIRCULAR CEF Nº 821, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 14/08/2018 Seção I Pág. 61) - Publica o Manual 
FGTS Movimentação da Conta Vinculada, como instrumento disciplinador do saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.824, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 14/08/2018 Seção I Pág. 62) - 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 16 de junho de 2017, que regulamenta o 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);

PORTARIA N.º 747, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 14/08/2018 Seção II Pág. 48) - Constitui Grupo de 
Trabalho para apresentar proposta de alteração em relação às disposições previstas nos anexos que tratam 
de agentes químicos na Norma Regulamentadora n.º 15.

PORTARIA Nº 750, DE 16 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 17/08/2018 Seção II Pág. 55) - Divulga a relação 
nominal dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho – AFT, em todo o território nacional, com 
a numeração de suas respectivas Credenciais Específicas e Unidades da Federação em que se encontram 
em exercício.

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

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16014/seminario%20internacional%20estao%20abertas%20as%20inscricoes%20para%20debate%20que%20ocorre%20em%20outubro.%20vagas%20sao%20limitadas
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16014/seminario%20internacional%20estao%20abertas%20as%20inscricoes%20para%20debate%20que%20ocorre%20em%20outubro.%20vagas%20sao%20limitadas
http://www.enamat.jus.br/?p=16124
http://www.enamat.jus.br/?p=16124
http://www.enamat.jus.br/?page_id=15658%E2%80%8B
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/08/2018&jornal=515&pagina=61&totalArquivos=326
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/08/2018&jornal=515&pagina=62&totalArquivos=326
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/08/2018&jornal=529&pagina=48&totalArquivos=63
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=529&pagina=55&totalArquivos=77

