Imposto sindical entra em
semana decisiva no Supremo

O STF começa a julgar na quinta-feira (28)
as ações pela volta do imposto sindical
obrigatório. A contribuição deixou de ser
compulsória com a reforma trabalhista.Sob
relatoria do ministro Edson Fachin, 19 ações
sobre o tema serão levadas ao plenário da
corte nesta semana.Sindicatos, federações,
confederações e centrais pedem a volta do
imposto obrigatório, que se referia a um dia
de trabalho descontado automaticamente do
holerite do trabalhador em março de cada
ano.As entidades alegam que a reforma é
inconstitucional porque a mudança deveria
ter sido feita por meio de PLC (projeto de lei
complementar), e não lei ordinária. Um PLC
exige quórum maior para aprovação.Elas
reclamam também de perda de
arrecadação.A Presidência da República, a
Câmara dos Deputados e o Senado já se
manifestaram pela constitucionalidade da
contribuição voluntária.Fachin escreveu, em
despacho de 30 de maio deste ano, que o
fim do imposto sindical é "grave e repercute,
negativamente, na esfera jurídica dos
trabalhadores".O ministro afirmou ainda que
vai esperar o julgamento de quinta, mas
sinalizou que pode, caso a questão não seja
decidida, expedir uma decisão liminar
(provisória).Ele, porém, não antecipou seu
voto. O julgamento pode ser interrompido
por um pedido de vista (mais tempo de
análise) de um ministro.Folha de S. Paulo

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Estudantes têm até hoje para se inscrever no ProUni
* Greve dos caminhoneiros fará inflação acelerar este mês, diz BC
* Após redução do diesel, vereador Clàudio Janta entra na Justiça para baixar
tarifa de ônibus
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela

Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades
* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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