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STF mantém fim da obrigatoriedade da contribuição sindical
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta sexta-feira, que o fim
da obrigatoriedade do imposto sindical é constitucional. O julgamento
sobre o fim da contribuição sindical obrigatória, novidade da Reforma
Trabalhista questionada na Corte Suprema, começou na tarde de
quinta-feira e terminou no empate de votos, proferidos pelos
ministros Edson Fachin, relator da ação, e Luiz Fux.
Leia mais
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Valor pago em rescisão de contrato de representação pode ser compensado em dívida trabalhista
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho autorizou a
Alimentos Zaeli Ltda., de Umuarama (PR), a compensar a indenização
relativa à rescisão do contrato de representação comercial paga a um
vendedor nos créditos trabalhistas decorrentes do reconhecimento do
vínculo de emprego.
Leia mais
Estudo revela que 429 militares e policiais devem disputar as eleições
O burburinho nos quartéis e nas delegacias não deixa dúvidas: no
indefinido e polarizado cenário político do país, está em formação uma
onda de candidaturas de militares e policiais, movimento sem
precedentes na História recente do país.
Pelos dados disponíveis até o momento, pelo menos 100 militares das
Forças Armadas, entre eles 8 generais, deverão concorrer a 1 cargo
nestas eleições. Para engrossar a nova bancada da “lei e da ordem” 50
policiais federais, entre eles 13 delegados, mais de 300 policiais
militares, 52 policiais civis e pelo menos 40 inspetores da Polícia
Rodoviária Federal, conforme levantamento feito pelo Globo entre
entidades sindicais e líderes das categorias.
Leia Mais
Bancos aumentam lucros e demitem mais
Os Bancos fecharam 2.675 postos de trabalho no Brasil, nos cinco primeiros
meses deste ano, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged). Desde janeiro de 2016, em apenas quatro meses os
saldos foram positivos (janeiro de 2016, julho e novembro de 2017 e janeiro de
2018).
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná foram os Estados com maiores saldos
negativos. Foram, ao todo, 11.283 admissões e 13.958 desligamentos no
período. Somente em maio, os Bancos fecharam 328 postos de trabalho pelo
país.
Leia mais
Queda nas Ações trabalhistas é temporária e processos tendem a crescer
Para a direção da Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços a queda no número de Ações na Justiça
trabalhista, divulgada no último 22 de junho, é um “voo de galinha”. Segundo especialistas da Contracs “retirada de
direitos e de condições dignas de trabalho imposta pela nova legislação vai resultar na ampliação no número de
processos”.

