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Encontro nacional de juízes aprova teses contrárias à Reforma Trabalhista 

“A chamada Reforma Trabalhista é ilegítima tanto no sentido formal 

quanto material, além de ser incompatível com as convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)”. Esta foi uma das teses 

aprovadas pelo plenário de evento da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho que reuniu nos últimos dias 9 e 10 de 

outubro, dez ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 344 juízes 

trabalhistas, 70 auditores fiscais do trabalho, 30 procuradores e 120 

advogados, entre outros profissionais do Direito.  

Leia mais 
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Sindicatos temem perda de até R$ 3 bilhões com fim de imposto 

 

O sindicalismo brasileiro se prepara para enfrentar tempos de 

penúria. Com a Reforma Trabalhista, que entra em vigor no próximo 

mês, o imposto sindical, que equivale a um dia de trabalho e hoje é 

descontado em folha, passará a ser voluntário. 

O temor de sindicalistas é que parte expressiva dos trabalhadores 

deixe de contribuir, colocando em risco uma arrecadação que em 2016 

somou cerca de R$ 2,9 bilhões. 

Leia mais 

MPT alerta para fraudes trabalhistas em anúncios de emprego 
Salário mínimo para vaga com exigência de pós-graduação, remuneração 

abaixo do piso, estágio de 10 horas diárias e até trabalhar de graça. Quem 

procura por oportunidades de emprego na internet, especialmente em 

tempos de crise, pode ter se deparado com ofertas semelhantes. 

Segundo o Ministério Público do Trabalho de Campinas, “situações como 

essas são caracterizadas como fraudes trabalhistas, e se acentuam com a 

fragilidade dos candidatos desempregados”. 

Leia Mais 
 

Papel timbrado de Sindicato comprovou assistência sindical prestada a empregada 

 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que 

uma procuração em papel timbrado do Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos de Saúde do Estado do Piauí comprovou a 

assistência sindical prestada a uma funcionária estadual. A decisão foi 

fundamentada na jurisprudência do Tribunal. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região havia excluído da 

condenação imposta ao estado os honorários advocatícios e os 

depósitos de FGTS, sob o entendimento de que não houve a necessária 

outorga de poderes pelo presidente do Sindicato para configurar a 

assistência sindical. 

 Leia mais 

 Gravidez precoce 

De acordo com o relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), uma em cada cinco 
mulheres será mãe antes de terminar a adolescência (entre 10 e 18 anos). Os dados também apontam que 
a incidência é mais frequente entre mulheres mais pobres, que tendem a repetir a história reprodutiva de 

suas famílias. A única região que ultrapassa os números brasileiros é a africana. 
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