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Destaque da Semana

Julgamento sobre terceirização será retomado na sessão plenária da próxima quarta-feira (29)

Supremo Tribunal Federal - 23/08/2018

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira (23), deu sequência ao julgamento conjunto da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, 
com repercussão geral reconhecida, que discutem a licitude da terceirização. Votaram na sessão de hoje os 
ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Até o momento, 
há quatro votos a favor da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive nas atividades-
fim, e três contrários a esse entendimento. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira (29).

Na sessão de ontem (22), o ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF 324, e o ministro Luiz Fux, relator 
do RE 958252, manifestaram-se a favor da licitude da terceirização em qualquer atividade desempenhada 
pela empresa, seja meio ou fim. Para o ministro Barroso, as restrições que vêm sendo impostas pela Justiça do 
Trabalho violam os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. Na mesma linha, 
o ministro Luiz Fux afirmou que a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que veda a terceirização 
nas atividades-fim, é uma intervenção imotivada na liberdade jurídica de contratar sem restrição.

Para ler na íntegra clique aqui

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387732
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387732


Notícias

Sindicato pode atuar na fase de execução em nome de seus representados

Tribunal Superior do Trabalho - 24/08/2018

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou o Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo (SEEVISSP) legítimo para executar os valores reconhecidos 
em favor de seus representados em ação coletiva movida contra a Lógica Segurança e Vigilância Ltda. e 
o Município de São Paulo. A ministra Kátia Magalhães Arruda, relatora do recurso, citou precedente (RE-
210.029) em que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a legitimidade dos sindicatos é ampla e 
abrange a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores.

Cancelamento de contratação resulta em indenização a candidato a emprego 

Tribunal Superior do Trabalho - 23/08/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. 
(Lojas Centauro), de Blumenau (SC), a indenizar um candidato que, depois de submetido a processo de 
seleção e aprovado, não foi contratado. Segundo o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, houve 
uma frustração da legítima expectativa de contratação, resultando em dano pré-contratual.

Justa causa aplicada a bancário é válida mesmo durante auxílio-doença

Tribunal Superior do Trabalho - 23/08/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho considerou 
válida a dispensa por justa causa aplicada pelo Banco do Brasil S.A. a um escriturário no período em que 
ele estava afastado do serviço por doença. Segundo os ministros, a suspensão contratual durante o auxílio 
previdenciário não impede os efeitos imediatos da rescisão por falta grave cometida antes ou durante o 
afastamento.

Exigência de depósito prévio para custeio de perícia é ilegal 

Tribunal Superior do Trabalho - 23/08/2018

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho cassou a 
ordem de antecipação de honorários periciais a serem pagas pela Arosuco Aromas e Sucos Ltda., de Manaus 
(AM). A decisão seguiu a jurisprudência do TST (OJ 98 da SDI-2) e a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017 - 
parágrafo 3º ao artigo 790-B da CLT).

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/sindicato-pode-atuar-na-fase-de-execucao-em-nome-de-seus-representados?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://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
file:///C:/Users/c016922/Downloads/texto_128238954.pdf
file:///C:/Users/c016922/Downloads/texto_128238954.pdf
http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/cancelamento-de-contratacao-resulta-em-indenizacao-a-candidato-a-emprego?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/justa-causa-aplicada-a-bancario-e-valida-mesmo-durante-auxilio-doenca?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/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/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/exigencia-de-deposito-previo-para-custeio-de-pericia-e-ilegal?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://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_2/n_S5_81.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm


Notícias

Motorista receberá adicional de periculosidade por abastecimento de empilhadeira 

Tribunal Superior do Trabalho - 21/08/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Refrigerantes do Triângulo Ltda., de 
Uberlândia (MG), a pagar adicional de periculosidade a um motorista de empilhadeira relativo ao período 
de abastecimento da máquina. Para a Turma, havia exposição rotineira e intermitente do empregado em 
área de risco.

País registra 47,3 mil novas vagas em julho

Ministério do Trabalho - 22/08/2018

O emprego formal no Brasil teve expansão no mês de julho, com a abertura de 47.319 novos postos de 
trabalho, uma variação de +0,12% em relação ao estoque de empregos do mês anterior. Os dados são 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (22) pelo 
Ministério do Trabalho (MTb). A alta no emprego formal em julho foi resultado de 1.219.187 admissões 
e 1.171.868 desligamentos. A maior expansão foi dos setores de Agropecuária (17.455 postos), Serviços 
(14.548 postos) e Construção Civil (10.063 postos).

Ministério abre consulta pública sobre futuro do trabalho

Ministério do Trabalho - 22/08/2018

O Ministério do Trabalho criou o e-mail institucional futurodotrabalho@mte.gov.br para receber 
contribuições dos brasileiros sobre o futuro do trabalho. Essa é uma das iniciativas do Comitê de Estudos 
Avançados Sobre o Futuro do Trabalho, que tem o objetivo de abrir diálogo direto com a população sobre 
o tema. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, durante reunião 
extraordinária do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), ocorrida nesta quarta-feira (22).

Fórum discute impactos da reforma trabalhista

Ministério Público do Trabalho - 23/08/2018

Representantes de 28 entidades e instituições participaram, nesta quinta-feira (23), de reunião do Fórum 
Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social (FIDS). O encontro ocorreu na 
sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília, e discutiu os impactos da reforma trabalhista e 
as estratégias de atuação interinstitucional.

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/motorista-recebera-adicional-de-periculosidade-por-abastecimento-de-empilhadeira?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/6323-pais-registra-47-3-mil-novas-vagas-em-julho
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6321-ministerio-abre-consulta-publica-sobre-futuro-do-trabalho
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/910c2573-b793-46f0-8c2d-e8531ce274db
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

Procurador do MPT defende a criminalização do assédio moral

Ministério Público do Trabalho – 22/08/2018

Propostas de criminalização do assédio moral no trabalho foram debatidas nesta quarta-feira (23) pela 
Comissão Senado do Futuro (CSF). A audiência pública fez parte do ciclo de debates 2022: O Brasil que 
queremos, voltado à discussão de medidas para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico 
brasileiro até o ano em que se comemora o bicentenário da independência do país.

Em audiência no Senado, Auditor-Fiscal do Trabalho defende penalização do assédio moral

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 23/08/2018

O Auditor-Fiscal do Trabalho João Paulo Ferreira Machado defendeu a penalização administrativa de 
quem comete assédio moral e do empregador, em audiência pública nesta quarta-feira, 22 de agosto, 
na Comissão Senado do Futuro – CSF. Para ele, o tema carece de normatização nas esferas trabalhista e 
penal. “Não há previsão de autuação específica do assédio moral. É necessário avançar na penalização 
administrativa do assediador e do empregador.” Propostas de criminalização do assédio moral no trabalho 
também estiveram em discussão.

Em artigo, Auditor-Fiscal do Trabalho aborda jornada insalubre, reforma trabalhista e papel da fiscalização

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 20/08/2018

O Auditor-Fiscal do Trabalho Cléber Amorim Júnior aborda, em artigo, o papel da Inspeção do Trabalho em 
face do atual regramento acerca da sobrejornada em ambientes insalubres depois da reforma trabalhista.  
Leia aqui a íntegra do artigo “O TRABALHO INSALUBRE APÓS A REFORMA TRABALHISTA: inspeção do 
trabalho e sua autorização para as sobrejornadas”.

eSocial registra o ingresso de 1 milhão de empregadores

Portal eSocial – 21/08/2018

O eSocial está sendo implantado desde o primeiro semestre deste ano contemplando 5 fases. No primeiro 
momento foi a vez das empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões anuais, que passaram a ter 
a utilização obrigatória do programa a partir de 8 de janeiro de 2018. Esse grupo é constituído de 13.707 
mil empresas e cerca de 15 milhões de trabalhadores, o que representa aproximadamente 1/3 do total de 
trabalhadores do País.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/6b3b617a-a9f3-4d98-8a87-bddadc33a57c
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=16040/em audiencia no senado, auditor-fiscal do trabalho defende penalizacao do assedio moral
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=16027/em artigo, auditor-fiscal do trabalho aborda jornada insalubre, reforma trabalhista e papel da fiscalizacao
https://sinait.org.br/docs/A_INSPECAO_DO_TRABALHO.pdf
https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-registra-o-ingresso-de-1-milhao-de-empregadores


Atos Normativos

ATO DECLARATÓRIO SIT N.º 17, DE 15 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 20/08/2018 Seção I Pág. 76) - Cancela 
o precedente administrativo n.º 91;

CIRCULAR CEF N.º 819, DE 20 DE AGOSTO DE 2018 (DOU de 22/08/2018 Seção I Pág. 18) - Aprova e divulga 
alteração no cronograma de implantação do eSocial.
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2018&jornal=515&pagina=76&totalArquivos=131
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2018&jornal=515&pagina=18&totalArquivos=117

