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Destaque da Semana
Governo amplia saques do Fundo PIS/Pasep e beneficia 28,7 milhões de trabalhadores

Ministério do Trabalho - 13/06/2018

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (13) mais uma medida para beneficiar os trabalhadores 
brasileiros. O presidente Michel Temer sancionou o Projeto de Lei de Conversão 08/2018, aprovado pelo 
Congresso Nacional, que universaliza o saque dos recursos do extinto Fundo PIS/Pasep. Com isso, todas as 
pessoas que trabalharam formalmente entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro do Fundo poderão 
retirar o benefício, independentemente da idade. A iniciativa vai atender 28,7 milhões de trabalhadores.

Para mais informações:

- Trabalhadores celetistas vinculados ao PIS devem buscar informações na Caixa.
- Servidores públicos vinculados ao Pasep devem buscar informações no Banco do Brasil.

Ao assinar a medida, o presidente lembrou a importância de divulgar a informação para que o maior número 
possível de brasileiros conhecesse esse direito e retirasse o dinheiro. “Estou seguro que essa medida será muito 
bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma ou 
levar adiante um projeto eventualmente adiado”, afirmou Temer.

Para ler na íntegra clique aqui

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6070-governo-amplia-saques-do-fundo-pis-pasep-e-beneficia-28-7-milhoes-de-trabalhadores
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep#/
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6070-governo-amplia-saques-do-fundo-pis-pasep-e-beneficia-28-7-milhoes-de-trabalhadores
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TST vai ceder código-fonte do eSocial-JT para outros órgãos públicos

Tribunal Superior do Trabalho - 15/06/2018

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) vai disponibilizar para todos os órgãos públicos que tiverem interesse 
o código-fonte do sistema eSocial-JT. O anúncio foi feito durante o 1º Workshop eSocial para Órgãos 
Públicos, realizado esta semana na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT). A ideia é ajudar outros 
órgãos a cumprir a legislação em caso de eventual falta de equipe capacitada para trabalhar no sistema.

Enfrentamento e superação da violência no trabalho é o tema do biênio do Programa Trabalho Seguro

Tribunal Superior do Trabalho - 15/06/2018

As ações do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)  e do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT) serão pautadas, no biênio 2018-2020, pelo tema “Violência no trabalho: 
enfrentamento e superação”. Proposto pelo Comitê Gestor Nacional do programa e aprovado pelo 
presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, o tema foi escolhido para conscientização da importância 
de combater práticas que ocorrem no ambiente de trabalho e que podem resultar em problemas físicos e 
psicológicos.

TST invalida norma coletiva que prevê percentual menor que o de lei para adicional de periculosidade

Tribunal Superior do Trabalho - 15/06/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho considerou 
inválidas as cláusulas de norma coletiva de trabalho da Telefônica Brasil S. A. que estabeleciam o pagamento 
de adicional de periculosidade em percentual menor que o previsto na lei. Com a decisão, o processo 
retornará à Quarta Turma do TST, para prosseguir no exame de recurso de um ex-empregado da empresa.

Despesas com lavagem de uniforme comum não são indenizadas por empregador

Tribunal Superior do Trabalho - 14/06/2018

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou o Município de Lajeado (RS) da condenação ao 
pagamento de indenização pelas despesas de lavagem do uniforme de um operador de máquina pesada. 
Segundo o entendimento da Turma, quando se trata de uniforme comum, que pode ser lavado junto com 
as demais roupas de uso diário da pessoa, não há razão para a indenização.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-vai-ceder-codigo-fonte-do-esocial-jt-para-outros-orgaos-publicos?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/ministro-edson-fachin-do-stf-fara-conferencia-no-tst-sobre-hermeneutica-constitucional-e-direito-social?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/enfrentamento-e-superacao-da-violencia-no-trabalho-e-o-tema-do-bienio-do-programa-trabalho-seguro?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
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/tst-invalida-norma-coletiva-que-preve-percentual-menor-que-o-de-lei-para-adicional-de-periculosidade?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/despesas-com-lavagem-de-uniforme-comum-nao-sao-indenizadas-por-empregador?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
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Cartões de ponto sem assinatura de empregado são válidos em processo sobre horas extras

Tribunal Superior do Trabalho - 14/06/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho validou os cartões de ponto de um cabista da Serede – 
Serviços de Rede S.A., apesar da falta da sua assinatura nos registros. Para os ministros, essa ausência não 
torna inválido o controle de jornada, porque a CLT não exige que o empregado firme esses documentos. 

Condenação por dano material decorrente de acidente não depende de sentença condenatória criminal

Tribunal Superior do Trabalho - 14/06/2018

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão que havia indeferido o pagamento 
de indenização por danos materiais porque o empregador não havia sido condenado penalmente pelo 
acidente de trabalho que vitimou o empregado. Segundo a Turma, estando configurados os requisitos 
da responsabilidade civil subjetiva, o cabimento da indenização independe de condenação prévia da 
empresa no juízo criminal.

Permanência em área de abastecimento não garante adicional de periculosidade a motorista de caminhão

Tribunal Superior do Trabalho - 13/06/2018

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu de condenação imposta à Usina Bazan S. A., de 
Pontal (SP), o pagamento de adicional de periculosidade a um motorista de caminhão. A Turma entendeu 
que a simples permanência na área de abastecimento, enquanto outra pessoa faz a operação, não dá 
direito ao adicional.

Justiça do Trabalho lança nova campanha de combate ao trabalho infantil

Tribunal Superior do Trabalho – 11/06/2018

A Campanha “Não leve na brincadeira”, idealizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
(Campinas/SP), será divulgada nacionalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O lançamento está marcado para esta terça-feira (12), Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho Infantil. A produção das peças publicitárias não trouxe ônus financeiro para a 
Justiça do Trabalho.

Futuro do trabalho e qualificação são o foco até 2019

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/cartoes-de-ponto-sem-assinatura-de-empregado-sao-validos-em-processo-sobre-horas-extras?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/condenacao-por-dano-material-decorrente-de-acidente-nao-depende-de-sentenca-condenatoria-criminal?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%3D1%26_101_INSTANCE_89Dk_andOperator%3Dtrue
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
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/justica-do-trabalho-lanca-nova-campanha-de-combate-ao-trabalho-infantil?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/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6071-futuro-do-trabalho-e-qualificacao-sao-o-foco-ate-2019
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6031-despacho-torna-sem-efeito-nota-tecnica-sobre-contribuicao-sindical
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Ministério do Trabalho – 13/06/2018

O futuro do trabalho e a necessidade de qualificação profissional serão temas dominantes entre os 
integrantes da Rede de Observatórios do Trabalho até 2019. O foco foi definido na reunião final do 3º 
Seminário da Rede de Observatórios do Trabalho, que começou segunda (11) e terminou nesta terça-feira 
(12), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília. “Um dos temas que ficou definindo no planejamento 
é o futuro do trabalho e a necessidade de qualificação profissional, porque todos os Observatórios estão 
estudando as realidades locais para construir uma metodologia conjunta nesse debate”, informou o 
analista de Políticas Sociais Felipe Vella Pateo, representante do Ministério do Trabalho (MTb) no evento.

Eventos marcam o Dia Nacional e Mundial contra o Trabalho Infantil

Ministério do Trabalho – 11/06/2018

A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho realiza nesta terça-feira (12), em 
vários estados, eventos alusivos ao Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, uma iniciativa para 
conscientizar a sociedade sobre o direito das crianças à infância segura, à educação e à saúde, livres da 
exploração e de outras violações. Diversos eventos serão realizados neste dia ao redor do mundo com 
esses objetivos.

Reunião da CNTT discute itens da NR 12

Fundacentro - 15/06/2018

A Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 12, nos dias 07 e 08 de junho, 
realizaram duas reuniões para apresentar as alterações das Notas Técnicas (NT) relacionadas aos itens 
12.37 e 3.16 da Norma Regulamentadora nº 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

Associação Brasileira de Radiologia Odontológica convida especialista para falar sobre radiação

Fundacentro - 15/06/2018

A reunião técnica que aconteceu na noite de quinta (14), no salão de eventos Cantaloup, reuniu 
especialistas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Associação Brasileira de Física Médica (ABFM) e 
Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, teve como objetivo promover um debate acerca do uso de 
Raios X móvel utilizado em clinicas odontológicas, o adicional de periculosidade e a carga horária entre os 
cirurgiões dentistas.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6061-eventos-marcam-o-dia-nacional-e-mundial-contra-o-trabalho-infantil
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/6/reuniao-da-cntt-discute-itens-da-nr-12
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/6/associacao-brasileira-de-radiologia-odontologica-convida-especialista-para-falar-sobre
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Fundacentro participa de discussão em Brasília/DF sobre Carex

Fundacentro - 13/06/2018

O diretor técnico da Fundacentro, Robson Spinelli, participou de reunião em Brasília/DF, nos dias 28 e 29 
de maio, sobre o Carex (Carcinogen Exposure) - um sistema internacional de informação sobre exposições 
ocupacionais a agentes cancerígenos. Essa ação será implementada no Brasil sob a coordenação do 
Ministério da Saúde, com a participação da Fundacentro e do Inca (Instituto Nacional de Câncer). O Carex-
Brasil focará agentes cancerígenos que tenham prevalência de exposição mais significativa no país. São 
eles o benzeno, o asbesto, a sílica, a radiação ionizante e os agrotóxicos glifosato e malation.

MPT participa de simpósio sobre combate ao trabalho infantil

Ministério Público do Trabalho - 12/06/2018

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) organizou, nesta terça-feira (12), uma série de 
debates e palestras para marcar o dia mundial de combate ao trabalho infantil. A subprocuradora-geral do 
MPT Eliane Araque dos Santos representou a instituição na mesa de abertura do simpósio “A proteção da 
criança e do adolescente frente ao trabalho infantil: atuação necessária como garantia do direito à vida”. 
A subprocuradora defendeu a urgência de intensificar as ações de combate à exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes.

Audiência discute Lei da Aprendizagem e novo Ensino Médio

Ministério Público do Trabalho  - 12/06/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) participou de audiência pública sobre aprendizagem, atualização 
da legislação – por meio do Projeto de Lei (PL) 10.088/2018 – e o impacto do novo Ensino Médio na 
contratação de jovens de 14 a 24 anos (público-alvo da Lei de Aprendizagem). O evento foi na Câmara dos 
Deputados, nesta terça-feira (12).

Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil: em 5 anos, MPT ajuizou 946 ações

Ministério Público do Trabalho - 11/06/2018

O Ministério Público do Trabalho (MPT) enfatiza, nesta terça-feira (12) – Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil – a importância de se buscar a erradicação do trabalho entre crianças e a regularização 
do trabalho entre adolescentes. De 2013 a 2017, a instituição ajuizou 946 ações civis públicas relacionados 
à temática. Já o volume de termos de ajustamento de conduta (TACs) firmados pelo MPT é ainda maior: 

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/6/fundacentro-participa-de-discussao-em-brasiliadf-sobre-carex
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/2305efd1-c010-4141-9fe1-b041ebe1bd4f
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/1d602f75-bc1d-405b-91fd-23e679064b3b
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/4cd2436c-737e-4419-b161-a43edbcd7c24
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foram 7.203 no mesmo período, o que mostra a relevância de sua atuação extrajudicial. Para o procurador 
do MPT e vice-coordenador nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes 
(Coordinfância), Ronaldo Lira, os dados mostram o engajamento do MPT na causa.

Anualmente, cortes de recursos aumentam e operações de fiscalização diminuem

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho  - 15/06/2018

Assim como ocorreu em 2017 e em anos anteriores, este ano de 2018 não será diferente. O governo 
promoveu novos cortes no orçamento do Ministério do Trabalho por meio da Medida Provisória 839/2018, 
publicada no final do mês de maio. Os cortes no orçamento do Ministério do Trabalho chegam à casa 
dos R$ 2 milhões. A tesoura age sobre áreas importantes da fiscalização, como o combate ao trabalho 
escravo. Revela o descaso do governo com a proteção ao trabalhador, restringindo o poder de atuação 
dos Auditores-Fiscais do Trabalho. Sem recursos, muitos projetos correm o risco de não serem efetivados.

Em conjunto com Enamat, Sinait e entidades organizam seminário sobre reforma trabalhista

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 14/06/2018

A vice-presidente do Sinait, Rosa Maria Campos Jorge, o Auditor-Fiscal do Trabalho Renato Bignami 
e o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra, Guilherme 
Feliciano, reuniram-se nesta terça-feira, 12 de junho, com o diretor da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – Enamat, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, para 
tratar da organização de um seminário internacional sobre a reforma trabalhista. A Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho – ANPT também integra a iniciativa.

Estatuto do Trabalho: Sinait destaca avanços para melhoria da organização sindical

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 12/06/2018

O representante do Sinait, Alex Myller, destacou avanços que estão no Estatuto do Trabalho e que merecem 
defesa para promover o progresso da organização sindical no Brasil. Um deles é a criação de uma entidade 
autorregulatória para os sindicatos de trabalhadores com a finalidade de combater a intervenção do Estado 
no sindicalismo brasileiro e assegurar os direitos arrancados pela Reforma Trabalhista. A defesa foi durante 
a audiência pública que debateu “O Sistema Sindical no Estatuto do Trabalho”, nesta segunda-feira, 11 de 
junho, na Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho – CDHET, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa - CDH do Senado.

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15813/anualmente,%20cortes%20de%20recursos%20aumentam%20e%20operacoes%20de%20fiscalizacao%20diminuem
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15805/em%20conjunto%20com%20enamat,%20sinait%20e%20entidades%20organizam%20seminario%20sobre%20reforma%20trabalhista
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15796/estatuto%20do%20trabalho%20sinait%20destaca%20avancos%20para%20melhoria%20da%20organizacao%20sindical
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Atos Normativos

NOTA TÉCNICA eSOCIAL N. 07/2018 (13/06/2018) - Ajustes do leiaute versão 2.4.02;

LEI Nº 13.677, DE 13 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 14/06/2018 Seção I Pág. 01) - Altera a Lei Complementar 
nº 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do 
Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); 

DECRETO Nº 9.409, DE 13 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 14/06/2018 Seção I Pág. 02) - Dispõe sobre prazo de 
saque das contas individuais do Fundo PIS-Pasep;
 
RESOLUÇÃO CGeSocial Nº 15, DE 12 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 14/06/2018 Seção I Pág. 79) - Regulamenta 
a forma de divulgação de novas versões corretivas e evolutivas dos leiautes e manuais do eSocial; 

RESOLUÇÃO CGeSocial Nº 16, DE 12 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 14/06/2018 Seção I Pág. 79) - Institui o 
Subcomitê de Atendimento.

DESPACHO DE 14 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 15/06/2018 Seção I Pág. 78) – Altera a Ordem de Serviço n.º 
08/2015 que trata da atualização dos dados dos dirigentes sindicais das entidades patronais;

https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-tecnica-07-2018.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=14/06/2018&totalArquivos=130
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/06/2018&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=130
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/06/2018&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=130
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/06/2018&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=130
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2018&jornal=515&pagina=78&totalArquivos=134

