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STF decide sobre
devolução do
ICMS em
substituição
tributária

HOMENAGEM AO SINDIQUIM/RS

A substituição tributária
consiste basicamente na
antecipação

do

recolhimento do imposto
na

indústria

ou,

tecnicamente falando, na
origem. O entendimento
dos ministros da Corte
foi o de que a decisão
vale para ações judiciais
pendentes

e

casos

futuros, com a finalidade
de

permitir

realinhamento

o

A
diretoria
do
SINDIQUIM/RS
foi
homenageada por sua associada Braskem, em
visita à UNIB-Unidade de Petroquímicos
Básicos, foi entregue ao Sr. Newton Battastini,
presidente da entidade, uma placa alusiva aos
75 anos de fundação do SINDIQUIM/RS, pelo
Sr. Nelzo Silva Diretor daquela unidade.

das

administrações
tributárias.

Fonte

JConline

Ministro suspende efeitos de decisões da
Justiça do Trabalho sobre ultratividade de
acordos e convenções
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), concedeu medida
cautelar para suspender todos os processos e
efeitos de decisões no âmbito da Justiça do
Trabalho que discutam a aplicação da
ultratividade de normas de acordos e de
convenções coletivas. A decisão, a ser
referendada pelo Plenário do STF, foi proferida
na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 323, ajuizada pela
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino (Confenen), questionando a Súmula 277
do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/A
DPF323.pdf

Publicada nova versão do
Manual de Orientação do
eSocial (MOS)
Já está disponível para consulta a
versão 2.2 do Manual de
Orientação do eSocial (MOS),
publicado nesta segunda-feira
(3/10). A publicação, de 151
páginas,
é
voltada
ao
esclarecimento do leiaute, das
regras a serem seguidas e dos
prazos a serem obedecidos pelos
empregadores e órgãos públicos
para a prestação das informações
trabalhistas, previdenciárias e
tributárias ao eSocial. Essas
orientações contemplam as recentes
alterações feitas na versão 2.2 do
leiaute do eSocial, publicado no
último mês de setembro.
http://www.esocial.gov.br/

DECRETO Nº 8.870, DE 5 DE
OUTUBRO DE 2016 - DOU de
06.10.2016 - Dispõe sobre a
aplicação de procedimentos
simplificados nas operações de
exportação
realizadas
por
microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional. O PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o
art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 170, caput,
inciso IX, da Constituição e no
art. 49-A da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de
2006, DECRETA: Art. 1º O
procedimento simplificado de
exportação,
denominado
Simples Exportação, destinado
às
microempresas
e
às
empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional

AGENDA:
REUNIÃO COMITÊ TÉCNICO –
Saúde, Segurança e Meio
Ambiente - 10 de novembro de
2016 – 13h30min às 17h00min,
com o
WORKSHOP PTPermissão de Trabalho e seus
reflexos

