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Destaque da Semana
NOTA OFICIAL

Ministério do Trabalho - 31/05/2018

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, enviou nesta segunda-feira (28) ao diretor geral da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, um ofício no qual externa preocupações e faz críticas em relação 
aos métodos de trabalho da OIT e sua politização na análise de aspectos da modernização trabalhista (Lei 
13.647/2017) realizada pelo Comitê de Peritos da entidade e à inclusão do Brasil na chamada lista longa de 
casos a serem potencialmente examinados pela Comissão de Aplicação de Normas (CAN) da OIT durante a 
realização da 107ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho da entidade, em Genebra, na Suíça. O 
ofício foi enviado antes da inclusão do Brasil na lista curta de casos a serem examinados pela Comissão de 
Normas.

Segue a íntegra do ofício assinado pelo ministro:

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo pelo excelente trabalho à frente da OIT, gostaria de externar-lhe preocupações com o 
exame de alguns aspectos da reforma trabalhista realizado pelo Comitê de Peritos bem como com a recente 
inclusão do Brasil na lista longa de casos a serem potencialmente examinados pela Comissão de Aplicação de 
Normas da OIT (CAN) durante a IOT Conferência Internacional do Trabalho.

Para ler na íntegra clique aqui

http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=6021
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=6021
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Contribuição sindical: ministro Fachin mantém exame da matéria diretamente pelo Plenário

Supremo Tribunal Federal - 30/05/2018

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter o exame da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5794, que trata do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, diretamente 
pelo Plenário. A decisão leva em conta que a ADI foi incluída na pauta do dia 28/6. Caso a matéria não seja 
julgada nessa data, o ministro poderá examinar a liminar que pede a suspensão da eficácia do artigo 1º da 
Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).

Supremo recebe nova ação contra trabalho intermitente previsto na Reforma Trabalhista

Supremo Tribunal Federal - 29/05/2018

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nova Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5950), ajuizada 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), para questionar a criação do contrato 
de trabalho intermitente a partir da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que alterou o artigo 443 (caput 
e parágrafo 3º) e 452-A (e parágrafos), 477-A e artigos 59 e 59-B da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Na ação a confederação defende que o contrato intermitente de trabalho é atípico, uma exceção 
ao contrato formal de trabalho, uma vez que não prevê horário fixo nem de jornada de trabalho a ser 
cumprida (diária, semanal ou mensal).

STF recebe mais uma ação contra o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical

Supremo Tribunal Federal - 29/05/2018

Foi protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) mais uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
5945) para questionar dispositivos da Reforma Trabalhista (Lei 3.467/2017) que, ao alterar a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), passou a exigir a autorização prévia do trabalhador para o desconto da 
contribuição sindical. A ação foi proposta pela Federação Nacional dos Guias de Turismo (Fenagtur).

Cobrador externo consegue responsabilização de empresa por acidentes com motocicleta

Tribunal Superior do Trabalho - 01/06/2018

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade civil objetiva da Via 
Varejo S.A. (Casas Bahia e Ponto Frio) pelos acidentes ocorridos com um motociclista que trabalhava como 
cobrador externo. A decisão seguiu o entendimento do TST de que a atividade desempenhada por meio 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380003
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://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5288954
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379796
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://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5468049
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379794
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5461547
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5461547
http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/cobrador-externo-consegue-responsabilizacao-de-empresa-por-acidentes-com-motocicleta?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


Notícias

de condução de motocicleta configura risco inerente à atividade do profissional.

Programa Jornada mostra direitos e deveres de empregados transferidos para o exterior

Tribunal Superior do Trabalho - 29/05/2018

A reportagem especial do programa Jornada desta semana fala sobre os direitos e as obrigações dos 
empregadores e dos empregados nos casos de transferência do Brasil para o exterior.

Acordo que prevê desconto de vale-alimentação como punição viola programa alimentar

Tribunal Superior do Trabalho - 29/05/2018

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho declarou a nulidade 
de dois parágrafos do acordo coletivo firmado entre a Horizonte Logística Ltda. e o sindicato representante 
dos empregados em Belém (PA). Eles permitiam o desconto do valor do vale-alimentação referente ao dia 
de falta ao serviço, justificada ou não, e às datas em que o empregado pedisse na Justiça o recebimento de 
horas extras com o argumento de não ter usufruído integralmente o intervalo intrajornada.

Presidente do TST recebe representantes de confederações do Fórum Sindical dos Trabalhadores

Tribunal Superior do Trabalho - 27/05/2018

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, recebeu nesta sexta-feira (25) 
representantes do Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST). No encontro, os dirigentes sindicais manifestaram 
preocupação em relação ao custeio do sistema confederativo após a extinção da contribuição sindical 
obrigatória.

NOTA OFICIAL

Ministério do Trabalho – 01/06/2018

A respeito das ações decorrentes da operação Registro Espúrio, realizada pela Polícia Federal com o 
propósito de apurar eventuais crimes cometidos na concessão de registros sindicais, o Ministério do 
Trabalho informa que: 1) Por determinação do ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi aberta sindicância 
administrativa para apurar responsabilidades e punir os envolvidos nas irregularidades, mediante a 
aplicação das penalidades cabíveis.

http://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/programa-jornada-mostra-direitos-e-deveres-de-empregados-transferidos-para-o-exterior?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.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/justica-do-trabalho-debate-novas-regras-para-homologacao-de-acordos-trabalhistas-extrajudiciais?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://tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/acordo-que-preve-desconto-de-vale-alimentacao-como-punicao-viola-programa-alimentar?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/presidente-do-tst-recebe-representantes-de-confederacoes-do-forum-sindical-dos-trabalhadores?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://trabalho.gov.br/component/content/article?id=6024
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
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NOTA OFICIAL

Ministério do Trabalho – 31/05/2018

O Ministério do Trabalho está acompanhando atentamente as ações desenvolvidas pela Polícia Federal 
com o propósito de apurar eventuais crimes no âmbito da concessão de registros sindicais. Indispensável 
destacar que, com seus 88 anos de existência, o Ministério do Trabalho se notabilizou como instituição 
que sempre primou pela modernização das relações de trabalho no Brasil - condição essa que concede 
ao Ministério uma longa e sólida tradição de respeitabilidade para bem representar os interesses maiores 
dos trabalhadores brasileiros.

Novo titular da Secretaria de Inspeção do Trabalho toma posse

Ministério do Trabalho – 30/05/2018

O ministro Helton Yomura assinou nesta quarta-feira (30) o Termo de Posse do novo secretário de 
Inspeção do Trabalho,  Claudio Secchin, auditor-fiscal do Trabalho com notável contribuição profissional 
na especialidade do combate ao trabalho em condições  análogas à escravidão.  Ao dar posse ao novo 
secretário, o ministro destacou a importância de seu perfil técnico e sua carreira pública para que o 
Ministério amplie as linhas de atuação e dê mais vigor ao combate ao trabalho escravo no país. 

Brasil mostra na OIT que modernização atende Convenção 98 da entidade

Ministério do Trabalho - 29/05/2018

O Brasil aproveitará os debates no Comitê de Aplicação de Normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) para demonstrar que a modernização da legislação trabalhista, em vigor desde novembro 
de 2017, estimula as negociações coletivas e está de acordo com o que determina a Convenção 98 da 
entidade.

Financiamentos públicos geraram mais de 79 mil postos de trabalho em 2017

Ministério do Trabalho - 29/05/2018

Programas de fomentos de geração de emprego renda do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foram 
responsáveis por 79.613 empregos diretos e indiretos em 2017. Para estimular essas contratações e 
movimentar a economia, foram aplicados R$ 4,7 bilhões em operações de crédito com empreendimentos 
de pequeno porte por meio do Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger). Os financiamentos 
públicos na geração de empregos tiveram mais impacto na Construção Civil, com 19.945 contratações 
diretas e 7.367 indiretas.

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6020-nota-oficial-5
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6018-novo-titular-da-secretaria-de-inspecao-do-trabalho-toma-posse
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6017-brasil-vai-mostrar-que-modernizacao-trabalhista-atende-a-norma-da-oit
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5987-financiamentos-publicos-geraram-mais-de-79-mil-postos-de-trabalho-em-2017
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Inspeção do Trabalho divulga consulta pública da NR-35

Ministério do Trabalho - 29/05/2018

A Comissão Nacional Tripartite Temática da NR-35, que trata do Trabalho em Altura, fará, nesta quarta-feira 
(30), das 10h às 12h30, uma transmissão ao vivo para consulta pública do Anexo III (Escadas) da Norma 
Regulamentadora. O evento é uma iniciativa da Coordenação-Geral de Normatização e Programas do 
DSST/SIT, em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), e estará disponível no link 
www.fiesp.com.br/online.

Livro explica a Inspeção sob o ponto de vista do Direito Administrativo do Trabalho

Ministério do Trabalho - 28/05/2018

Uma obra que chega para suprir carências na área do Direito Trabalhista, explicando e valorizando a 
atuação dos auditores-fiscais do Trabalho, além de apontar padrões de procedimentos que, muitas vezes, 
são desconhecidos até por juízes e advogados que atuam no ramo. Esse foi o tom das reações, nesta 
segunda-feira (28), no auditório do Ministério do Trabalho, em Brasília, no lançamento do livro Manual de 
Direito Administrativo do Trabalho - Inspeção do Trabalho e o Contencioso Administrativo Trabalhista, do 
auditor-fiscal do Trabalho Abel Ferreira Lopes Filho.

Tripartismo na NR 18 completa 25 anos

Fundacentro  - 30/05/2018

O Seminário Técnico 25 anos de tripartismo na NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção ocorre hoje, 30 de maio, na Fundacentro, em São Paulo/SP. A instituição teve papel 
fundamental para a elaboração da norma. Os trabalhos foram coordenados pelo engenheiro da casa, 
Deogledes Montecuco, já falecido. Também esteve à frente dessa ação o então secretário de Segurança 
e Saúde no Trabalho Jófilo Moreira Lima, servidor aposentado da Fundacentro, que foi homenageado na 
abertura do evento.

Brasil entra em lista da OIT sob acusação de violar normas trabalhistas internacionais

Ministério Público do Trabalho - 29/05/2018

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) incluiu o Brasil na lista de países acusados de descumprir 
normas internacionais de proteção dos trabalhadores. A decisão foi divulgada oficialmente nesta terça-
feira (29), em sessão da Comissão de Normas da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, 

http://www.trabalho.gov.br/noticias/5986-inspecao-do-trabalho-divulga-consulta-publica-da-nr-35
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5984-livro-explica-a-inspecao-sob-o-ponto-de-vista-do-direito-administrativo-do-trabalho
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2018/5/tripartismo-na-nr-1-completa-25-anos
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/8ba41221-525d-4d3a-9a50-978eeb3fdd98
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trabalhista, contou com a participação do superintendente regional do Trabalho no Ceará, Fábio Zech.  

Solenidade marca homenagem ao Dia do Trabalhador no Senado

Ministério Píblico do Trabalho - 28/05/2018

Em solenidade em alusão ao Dia do Trabalhador realizada no Senado Federal nesta segunda-feira (28), 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) destacou a elaboração do Estatuto do Trabalho como forma de 
resgatar direitos sociais suprimidos após a reforma trabalhista. A sessão ocorreu no plenário da Casa e 
foi presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Estiveram presentes ainda representantes de associações, 
sindicatos e entidades ligadas ao tema.

Sinait e CIIT se reúnem com Guy Rider, Diretor Geral da OIT

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 01/06/2018

Os presidentes do Sinait, Carlos Silva, e da Confederação Iberamericana de Inspetores do Trabalho – CIIT, 
Sérgio Voltolini, estão em Genebra, Suíça, participando da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada pela Organização Internacional do Trabalho – OIT. Eles integram a delegação da Confederação 
Latino-Americana de Empregados Estatais – Clate presente ao evento.

Dificuldades do combate ao trabalho escravo contemporâneo são tema de reportagem da revista Veja

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 30/05/2018

A revista Veja publicou em maio, na edição nº 2.581, a reportagem Escravos no século XXI, uma denúncia 
de como a escravidão persiste no Brasil. A matéria narra o histórico e o panorama do combate ao trabalho 
escravo no Brasil, que tem passado por um enfraquecimento deliberado promovido pelo governo, e 
histórias de pessoas que foram escravizadas.

Trabalhadores brasileiros protestam na Praça das Nações no dia 4 contra o descumprimento de Convenções 
da OIT

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 30/05/2018

A bancada de trabalhadores brasileiros que participa da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, um 
evento da Organização Internacional do Trabalho – OIT, fará um protesto na próxima segunda-feira, 4 de 
junho, na Praça das Nações, em frente à sede da Organização das Nações Unidas - ONU, em Genebra, na 
Suíça.

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/c96382e9-7aba-4f3f-b653-400e75ada5fd
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15761/sinait%20e%20ciit%20se%20reunem%20com%20guy%20rider,%20diretor%20geral%20da%20oit
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15757/dificuldades%20do%20combate%20ao%20trabalho%20escravo%20contemporaneo%20sao%20tema%20de%20reportagem%20da%20revista%20veja
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15756/trabalhadores%20brasileiros%20protestam%20na%20praca%20das%20nacoes%20no%20dia%204%20contra%20o%20descumprimento%20de%20convencoes%20da%20oit
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15756/trabalhadores%20brasileiros%20protestam%20na%20praca%20das%20nacoes%20no%20dia%204%20contra%20o%20descumprimento%20de%20convencoes%20da%20oit
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Câmara: Deputado Bebeto apresenta projeto que susta Portaria 349 do Ministério do Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 30/05/2018

O deputado federal Bebeto (PSB/BA) apresentou, nesta terça-feira, 29 de maio, Projeto de Decreto 
Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo – PDC nº 957/2018. A matéria susta a 
aplicação da Portaria 349, de 2018, do Ministério do Trabalho, que trata de regras para a execução da Lei nº 
13.467/2017, a reforma trabalhista.

107ª Conferência: OIT coloca o Brasil na “Lista Suja” por violações de normas internacionais

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 29/05/2018

O Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho – OIT incluiu o Brasil numa lista de 24 países 
violadores das suas convenções e normas internacionais do trabalho. A razão foi a aprovação da reforma 
trabalhista – Lei 13.467/17, que retirou dezenas de direitos dos trabalhadores brasileiros, violando normas 
fundamentais da OIT, a exemplo da Convenção 98. Ratificada pelo Brasil, a convenção trata do Direito de 
Sindicalização e de Negociação Coletiva. A entidade avalia que a possibilidade do negociado prevalecer 
sobre o legislado e de ocorrer negociação direta entre trabalhador e empregador, sem a presença do 
Sindicato, são dispositivos que contrariam a referida convenção.

Sinait faz denúncias na 107ª Conferência Internacional da OIT

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 29/05/2018

O presidente do Sinait, Carlos Silva, denunciou a precarização promovida pela reforma trabalhista, o 
retrocesso no combate ao trabalho escravo e a falta de Auditores-Fiscais do Trabalho na 107ª Conferência 
Internacional da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em Genebra, na Suíça, nesta terça-feira, 29 
de maio. Além de Carlos Silva, participa o Inspetor do Trabalho Sérgio Voltolini, do Uruguai, presidente da 
Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo – CIIT.

Dia do Trabalhador: Em Sessão Especial, Sinait lamenta que não haja motivos para comemorar

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - 28/05/2018

Em Sessão Especial que celebrou o Dia do Trabalhador, o delegado sindical do Sinait no Piauí, Alex Myller, 
questionou se os brasileiros têm motivos para comemorar o 1º de Maio no Brasil neste ano de 2018. “Será 
que é uma data para celebrar ou se lamentar?” Esta foi a questão e o tom que permeou os discursos de 
sindicalistas, juízes, procuradores, entre outros, nesta segunda-feira, 28 de maio, no Plenário do Senado, 
em Brasília (DF).

https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15755/camara%20deputado%20bebeto%20apresenta%20projeto%20que%20susta%20portaria%20349%20do%20ministerio%20do%20trabalho
https://sinait.org.br/docs/pdc_957_2018.pdf
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15747/107?%20conferencia%20oit%20coloca%20o%20brasil%20na%20?lista%20suja?%20por%20violacoes%20de%20normas%20internacionais
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15746/sinait%20faz%20denuncias%20na%20107?%20conferencia%20internacional%20da%20oit
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15744/dia%20do%20trabalhador%20em%20sessao%20especial,%20sinait%20lamenta%20que%20nao%20haja%20motivos%20para%20comemorar
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Atos Normativos

RETIFICAÇÃO (DOU de 29/05/2018 Seção I Pág. 146) - Na Portaria nº 335 de 15 de maio de 2018 
(Aprendizagem), publicada no Diário Oficial da União nº 93 de 16 de maio de 2018, seção 1, páginas 123 a 
128, a ação 2 e 6 devem ser lidas conforme texto modificado;

PORTARIA CC N.º 559, DE 29 DE MAIO DE 2018 (DOU de 30/05/2018 Seção II Pág. 02) - Exonera MARIA 
TERESA PACHECO JENSEN do cargo de Secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

PORTARIA CC N.º 560, DE 29 DE MAIO DE 2018 (DOU de 30/05/2018 Seção II Pág. 02) - Nomeia CLAUDIO 
SECCHIN, para exercer o cargo de Secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho;

LEI Nº 13.670, DE 30 DE MAIO DE 2018 (DOU de 30/05/2018 Edição Extra Pág. 01) - Altera as Leis nºs 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 8.212, de 24 
de julho de 1991, 8.218, de 29 de agosto de 1991, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 11.457, de 16 de março de 2007, e o Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977.

NOTA DE DOCUMENTAÇÃO EVOLUTIVA - NDE nº 01/2018 (30/05/2018) - Traz as alterações de leiaute do 
eSocial referentes aos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho - SST;

PORTARIA SRT Nº 32, DE 30 DE MAIO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Seção I Pág. 116) - Suspende no prazo 
de 30 dias todas as análises, publicações de pedidos, publicações de deferimento e cancelamentos de 
registro sindical;

DESPACHO SRT DE 30 DE MAIO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Seção I Pág. 116) - Considerando o PARECER 
nº 00163/2018/CONJURMTB/CGU/AGU, tornar sem efeito a Nota Técnica nº 02/2018/GAB/SRT;

DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Edição Extra Pág. 01) - Designa CLAUDIO SECCHIN, 
para exercer o encargo de substituto eventual do Ministro de Estado do Trabalho;

DECRETO DE 1º DE JUNHO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Edição Extra Pág. 01) - Exonera LEONARDO JOSÉ 
ARANTES do cargo de Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho;

PORTARIA MTb Nº 360 DE 30 DE MAIO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Seção II Pág. 75) - Dispensa JOÃO 
PAULO FERREIRA MACHADO do encargo de substituto eventual da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
deste Ministério;

PORTARIA MTb Nº 361 DE 30 DE MAIO DE 2018 (DOU de 01/06/2018 Seção II Pág. 75) - Designa HENRIQUE 
ENEAS LYRA CAMARGO NEVES para exercer o encargo de substituto eventual da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho deste Ministério.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/05/2018&jornal=515&pagina=146&totalArquivos=194
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/05/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/05/2018&jornal=529&pagina=2&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=30/05/2018&totalArquivos=96
https://portal.esocial.gov.br/manuais/nde-01-2018.zip
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2018&jornal=515&pagina=116&totalArquivos=158
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2018&jornal=515&pagina=116&totalArquivos=158
https://www.diap.org.br/images/stories/nota-tecnica-srt-contribuicao-sindical.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/06/2018&totalArquivos=2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/06/2018&totalArquivos=2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2018&jornal=529&pagina=75&totalArquivos=106
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2018&jornal=529&pagina=75&totalArquivos=106

