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Destaque da Semana

STF declara constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória

Supremo Tribunal Federal - 29/06/2018

Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na manhã desta sexta-feira (29), declarar a 
constitucionalidade do ponto da Reforma Trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. 
O dispositivo foi questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5794, em outras 18 ADIs ajuizadas 
contra a nova regra e na Ação Declaratória de constitucionalidade (ADC) 55, que buscava o reconhecimento da 
validade da mudança na legislação. Como as ações tramitaram de forma conjunta, a decisão de hoje aplica-se 
a todos os processos.

Prevaleceu o entendimento do ministro Luiz Fux, apresentado ontem (28), quando o julgamento foi iniciado. 
Entre os argumentos expostos por ele e pelos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia, está o de não se poder admitir que a contribuição sindical seja imposta 
a trabalhadores e empregadores quando a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a 
se manter filiado a uma entidade sindical. Além disso, eles concordaram que o fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical não ofende a Constituição.

Para ler na íntegra clique aqui

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382819
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26463-plenaria-conamat
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382819


Notícias

Partes e amici curiae realizam sustentações orais no julgamento sobre fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical

Supremo Tribunal Federal - 28/06/2018

Na sessão desta quinta-feira (28), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5794, ajuizada contra dispositivos da Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/2017) que tratam do fim contribuição sindical obrigatória. Por determinação do relator, ministro 
Edson Fachin, as demais que discutem o tema estão sendo julgadas em conjunto. Após a leitura do relatório 
do ministro Fachin, os representantes das partes e das entidades admitidas como amici curiae (amigos da 
Corte) realizaram as sustentações orais.

TST mantém multa aplicada por auditor fiscal ao Banco do Brasil por terceirização

Tribunal Superior do Trabalho - 26/06/2018

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho considerou 
válido auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho por terceirização ilícita no Banco do Brasil S. A. 
Segundo a decisão, não houve invasão da competência da Justiça do Trabalho na declaração de existência 
de vínculo de emprego feita pelo auditor, porque é sua atribuição verificar o cumprimento das normas 
trabalhistas.

LER/Dort afastaram 22 mil trabalhadores das atividades profissionais em 2017

Ministério do Trabalho - 29/06/2018

Tarefas repetitivas que exigem força ou um ritmo de trabalho acelerado, somadas a posturas inadequadas 
e ao estresse, são o ambiente propício para o surgimento dos problemas de saúde conhecidos como 
LER/Dort – Lesão por Esforço Repetitivo e Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho. Segundo 
dados preliminares do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em 2017 foram concedidos 22.029 
benefícios acidentários a trabalhadores que precisaram ficar mais de 15 dias afastados do trabalho por 
causa de algum tipo de doença relacionada à LER/Dort. O número representa 11,19% de todos os benefícios 
concedidos. 

SP registra mais autuações por falhas na prevenção a acidentes de trabalho

Ministério do Trabalho - 28/06/2018

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382752
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382752
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/tst-mantem-multa-aplicada-por-auditor-fiscal-ao-banco-do-brasil-por-terceirizacao?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/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://www.trabalho.gov.br/noticias/6194-ler-dort-afastaram-22-mil-trabalhadores-das-atividades-profissionais-em-2017
http://www.trabalho.gov.br/noticias/6188-sao-paulo-registra-maior-numero-de-autuacoes-por-falhas-na-prevencao-a-acidentes-de-trabalho


Notícias

São Paulo é o estado que registra o maior número de casos de não cumprimento das normas de segurança e 
saúde do trabalhador. Apresenta 15,54% dos 78.383 verificados pela fiscalização do Ministério do Trabalho 
em 2017. Ou seja, foram 12.180 autuações a 3.329 estabelecimentos no estado.

Modernização e qualificação marcam nova fase da Inspeção do Trabalho

Ministério do Trabalho - 26/06/2018

A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho (MTb) vai intensificar os esforços 
visando à modernização e à qualificação técnica, com maior valorização das atividades dos auditores 
fiscais do Trabalho. A diretriz foi apresentada pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura, que deu posse, 
nesta terça-feira (26), em Brasília, aos novos secretário de Inspeção do Trabalho, Claudio Secchin; diretor 
do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Kleber Pereira de Araújo e Silva; e diretor do 
Departamento de Fiscalização do Trabalho, Henrique Enéas Lyra Camargo Neves. “A linha de pensamento 
é modernizar essa atividade, trabalhando com foco, porque o tempo é curto”, afirmou Yomura.   

Nova fase do eSocial: A vez das pequenas empresas

Secretaria de Previdência - 29/06/2018

As pequenas empresas já podem ir se preparando para entrar no eSocial. No dia 16 de julho inicia-se o 
período para adesão de 155 mil Microempreendedores Individuais (MEI) com empregados e 2,7 milhões 
de empresas do Simples Nacional. Para facilitar os procedimentos dos pequenos empregadores o Governo 
vai lançar sites simplificados na Internet. Para os MEI será lançado um portal semelhante ao eSocial do 
Empregador Doméstico.

CNP: Número de pessoas ocupadas protegidas pela Previdência é de 70,9%

Secretaria de Previdência - 27/06/2018

O número de trabalhadores com idades entre 16 e 59 anos protegidas pela Previdência Social alcança 
hoje 58,9 milhões de pessoas. Elas fazem parte de um universo de 83,1 milhões de pessoas que se 
declararam ocupadas, no ano de 2017, o que representa uma cobertura de 70,9%. Significa que de cada 10 
trabalhadores, sete estavam socialmente protegidos. O estudo da Secretaria de Previdência foi feito com 
base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) de 2017 e apresentado 
ao Conselho Nacional de Previdência (CNP) nesta quarta-feira (27).

http://www.trabalho.gov.br/noticias/6185-modernizacao-e-qualificacao-marcam-nova-fase-da-inspecao-do-trabalho
http://www.previdencia.gov.br/2018/06/nova-fase-do-esocial-a-vez-das-pequenas-empresas/
http://www.previdencia.gov.br/2018/06/cnp-numero-de-pessoas-ocupadas-protegidas-pela-previdencia-e-de-709/
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

Decisão do STF sobre contribuição sindical preocupa MPT

Ministério Público do Trabalho – 29/06/2018

O Ministério Público do Trabalho acompanhou com preocupação a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de considerar constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A mudança 
na legislação foi promovida pela reforma trabalhista e era contestada no STF. Para o coordenador da 
Coordenadoria Nacional de Defesa da Liberdade Sindical (Conalis) do MPT, João Hilário Valentim, a decisão 
“aponta para um caminho de individualismo e perda da solidariedade social.” 

Empresa absolvida é flagrada mais uma vez expondo trabalhadores a condições inseguras

Ministério Público do Trabalho – 26/06/2018

Decisão recente da Justiça do Trabalho absolveu a Construtora Industrial São Luiz S/A, em ação proposta 
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Mato Grosso do Sul (MS), sob o fundamento de que houve 
regularização dos problemas pretéritos e considerando ainda “a falta de elementos concretos, posteriores 
às infrações”.

Ministério do Trabalho solicita concurso para preencher 1.309 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal do 
Trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 29/06/2018

O Ministério do Trabalho protocolizou, no último dia 28 de maio, no protocolo central do Ministério do 
Planejamento, pedido para realização de concurso público com a oferta de 1.309 vagas para o cargo de 
Auditor-Fiscal do Trabalho. O Aviso Ministerial nº 74/2018 tramita no âmbito do MP desde a data da sua 
protocolização. Os interessados poderão acompanhar a tramitação digitando no Google o número do 
protocolo 03154005307201879.

Sinait defende que aumento da empregabilidade passa pela redução da jornada de trabalho

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 25/06/2018

O delegado sindical do Sinait em Santa Catarina, Lucas Reis, destacou que o aumento da empregabilidade 
passa pela redução da jornada de trabalho. A declaração ocorreu durante audiência pública nesta segunda-
feira, 25 de junho, no âmbito da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho – CDHET, em Brasília 
(DF). As exposições mediadas pelo senador Paulo Paim (PT/RS), vice-presidente da Comissão, trataram 
de “jornada de trabalho, o trabalho extraordinário e o salário mínimo”, sob a ótica do novo Estatuto do 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/2af9ff31-3be0-4912-90e5-48bf05d046b2
http://www.trabalho.gov.br/noticias/5163-ministerio-do-trabalho-debate-aprendizagem-com-sistema-s
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt+noticias/587f7d09-d9f7-4cf2-9e19-e0f1783c99c6
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=15854/ministerio%20do%20trabalho%20solicita%20%20concurso%20para%20preencher%201.309%20vagas%20para%20o%20cargo%20de%20auditor-fiscal%20do%20trabalho
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15854/ministerio%20do%20trabalho%20solicita%20%20concurso%20para%20preencher%201.309%20vagas%20para%20o%20cargo%20de%20auditor-fiscal%20do%20trabalho
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15837/sinait%20defende%20que%20aumento%20da%20empregabilidade%20passa%20pela%20reducao%20da%20jornada%20de%20trabalho


Notícias

Trabalho, Sugestão Legislativa nº 12/2018.

Testes com o faseamento na Produção Restrita serão simulados com datas de janeiro, março e maio de 
2017

Portal eSocial - 26/06/2018

O ambiente de produção restrita traz a possibilidade de testes inclusive quanto ao faseamento da 
obrigatoriedade ao eSocial. Até então, as datas simuladas para o teste do faseamento se davam no ano 
de 2016. A partir de agora, com a limpeza e renovação da base da produção restrita ocorrida em 26/06, as 
datas passarão a ser janeiro (eventos iniciais e de tabelas), março (eventos não periódicos) e maio (eventos 
periódicos) de 2017.

Atos Normativos

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 809, DE 25 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 26/06/2018 Seção II Pág. 48) - Altera a 
presidência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT;

DECISÃO DE 25 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 27/06/2018 Seção I Pág. 62) - Aprova o PARECER nº. 284/2015/
CONJUR-MTE/CGU/AGU, aplicando-lhe caráter vinculante, no sentido de considerar a juridicidade do 
pagamento do seguro-desemprego a menor resgatado, nos termos do art. 2°-C, da Lei n.° 7.998/90;

RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 813, DE 26 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 28/06/2018 Seção I Pág. 56) - Disciplina 
o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2018/2019;

PORTARIA SRT Nº 34, DE 27 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 28/06/2018 Seção II Pág. 28) - Institui no âmbito 
da Secretaria de Relações do Trabalho, Grupo de Trabalho com a finalidade de reanalisar as certidões 
suspensas pela Portaria nº 33 de 20 de junho de 2018, publicada no DOU nº118, seção 1, pag. 99 de 21 de 
junho de 2018, retificada em 22 de junho de 2018, conforme DOU nº119, seção 1, pag. 85;

DECRETO Nº 9.427, DE 28 DE JUNHO DE 2018 (DOU de 29/06/2018 Seção I Pág. 01)- Reserva aos negros 
trinta por cento das vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional (OBS: Ver art. 6º).
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https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7729797&disposition=inline
https://portal.esocial.gov.br/noticias/testes-com-o-faseamento-na-producao-restrita-terao-ano-base-2017
https://portal.esocial.gov.br/noticias/testes-com-o-faseamento-na-producao-restrita-terao-ano-base-2017
https://www.sinait.org.br/site/noticia-view/?id=15823/demissoes%20acordadas%20prejudicam%20trabalhador,%20afirma%20sinait
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/06/2018&jornal=529&pagina=48&totalArquivos=60
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/06/2018&jornal=515&pagina=62&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/06/2018&jornal=515&pagina=56&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/06/2018&jornal=529&pagina=28&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/06/2018&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=188

