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CAMPANHA SALARIAL 2018

Hoje (26/6), finalmente,
aconteceu a tão esperada
reunião com os represen-
tantes da CSN que iniciou a
discussão sobre os ítens
econômicos para a renova-
ção do Acordo Coletivo de
trabalho 2018/2019.

Os diretores do sindicato
ficaram indignados com a
oferta da empresa, que  expos
a sua pretenção de reajustar
o salário dos trabalhadores

Sindicato recusa em mesa a
proposta para o ACT da CSN
Em reunião com os representantes da CSN, a direção

do Sindicato dos Metalúrgicos recusou em mesa a
proposta que só apresentou reajuste salarial pelo INPC

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, em parceria
com o escritório do Dr. Noé
Nascimento Garcez,  Advogado
Especialista em Direito Tributário,
está movendo uma ação judi-
cial para reaver as os descontos
indevidos nas verbas rescisórias
do aviso prévio indenizado, 13º
salário, abono de férias, 15º

dias em razão de afastamento
por acidente ou doença, que
não devem compor a base de
cálculo da contribuição
previdenciária (INSS).

A partir da semana que vem, o
sindicato vai publicar a relação
de nomes dos envolvidos na
ação contra a União.

A assessoria jurídica do
Sindicato vê o momento como
oportuno para  pleitear a resti-
tuição dos valores pagos.
O sindicato publicará os
nomes, relação de documentos
a serem apresentados e o
endereço do escritório do
advogado responsável pelo
processo.

em 1,69%, referente as
perdas calculadas pelo INPC.
Além disso, em sua oferta,
ressaltou que o reajuste será
somente a partir de julho. Ou
seja, desrespeitando a data
base dos metalúrgicos, que é
1º de maio.

A direção do sindicato recusou
em mesa, afirmando que
além do reajuste calculado
pelo INPC, defende também
aumento real e reajuste de

todas as cláusulas que
possuem ítens econômicos.
Além, é claro, da manutenção
de todas as cláusulas do
acordo anterior.

O sindicato reafirma o seu
compromisso em lutar sempre
em defesa dos interesses e dos
direitos e benefícios dos
trabalhadores metalúrgicos do
Sul Fluminense. E, assim que
for agendada nova reunião,
informará a todos.

Sindicato vai em busca da restituição de
descontos em verbas indenizatórias - INSS



TST: Reforma Trabalhista só se
aplica em contratos novos

Encarada por especialistas da
área como forma de reduzir
eventual insegurança jurídica
sobre o que seria tomado
como referência temporal para
a aplicação de pontos da
reforma, a instrução define, já
no 1º artigo, que a entrada em
vigor das novas regras
trabalhistas é imediata, mas
não atinge situações iniciadas
ou consolidadas enquanto a lei
antiga estava vigente.
O presidente da corte, ministro
Brito Pereira, afirmou que foi
aprovada “importante instrução”

após longa discussão em
comissão do próprio TST para
discutir o tema.

Ponto polêmico abordado pela
instrução diz respeito aos
chamados honorários advoca-
tícios sucumbenciais, em que,
segundo a Reforma Trabalhista,
a parte que perde no processo
deve pagar as custas da parte
vencedora.

Essa determinação só poderá
ser aplicada a ações iniciadas
após a entrada em vigor da
reforma. Conforme determina

o artigo 1º da IN 41: a eficácia
da lei é a partir de 11 de
novembro de 2017, é ime-
diata, “sem atingir, no entanto,
situações pretéritas iniciadas
ou consolidadas sob a égide
da lei revogada [CLT]”.
Da mesma forma, as multas
que podem ser determinadas
pelo juiz, se identificar que a
pessoa que propôs a ação agiu
de má fé, ou até mesmo se
identificar comportamento se-
melhante de uma testemunha,
só valerão para ações ajuizadas
após a reforma.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aprovou, na
última quinta-feira (21), instrução normativa (IN TST
41/18) que define marco temporal para a aplicação
das novas regras trazidas pela Reforma Trabalhista.
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O 2º lote de restituição do
imposto de renda 2018 será
creditado em 16 de julho de
2018. Após o primeiro lote,
ficaram faltando seis, que
serão liberados em meados de
cada mês, até dezembro. O
valor a restituir será depositado
na agência bancária indicada
na respectiva Declaração do
Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física. A consulta
poderá ser feita através do site
da receita federal.

IRPF: 2º lote será
liberado dia 16/7


