EXTRA! EXTRA!
AARFFSA ENVIA NOVO EMAIL NO DIA 07/06/2016 AO
RELATOR DO PROCESSO Nº DCDC-20901.42.2015.5.00.0000
De: NELSON CRUZ
Em: TerçaTerça-feira 07 de Junho de 2016 16:31,
Para: gvp@tst.jus.br
gvp@tst.jus.br
Assunto: AARFFSA | Processo nº DCDC-20901.42.2015.5.00.0000
20901.42.2015.5.00.0000
Exmº Sr. Ministro Emmanuel Pereira
M.D. Ministro ViceVice-Presidente do Tribunal Superior do
do Trabalho
Relator do Processo nº DCDC-20901.42.2015.5.00.0000
Somente hoje, conseguimos acesso à ATA de Reunião do dia 12/05/16.
Como não recebemos de V.Excia qualquer sinal de confirmação do recebimento dos
três e-mails que vos enviamos nos dias 12 de abril, 13 de maio e 31 de maio de
2016 até o presente momento, permitimo-nos solicitar o vosso retorno ao assunto
porque, por disposições estatutárias, temos a obrigação de manter os nossos milhares
de associados sempre informados de todos os assuntos inerentes a categoria.
Temos uma dúvida quanto à ATA de Reunião do dia 12 de maio, realizada na sala de
Reuniões da Vice Presidência desse TST, sob a coordenação do Juiz Auxiliar da Vice
Presidência, Dr. Rogério Neiva Pinheiro. Segundo apuramos, o texto registrado na
referida ATA não condiz com a decisão tomada durante a Reunião, o que nos leva a
crer que, talvez, a digitação de menção de datas de valores teria sido estabelecida
para perdurar por dois anos, o que levaria o ajuste anual de 2015 e 2016 a ser
próximo de (2,5% por ano).
Posto isto, pensamos que torna-se imperioso que essa anomalia seja corrigida
imediatamente e, principalmente, seja aplicado de imediato o reajuste de 5% de 2015,
porque o reajuste do período seguinte (2016) já devia ter sido aplicado em maio para
o pagamento a partir do dia primeiro do mês de junho.
Senhor Ministro, estão em jogo valores do mais relevantes da história desse Tribunal
que, de certa forma, não estão sendo respeitados pela direção de uma das empresas
envolvidas.
Cordiais Saudações,
Nelson Fernandes Cruz
Presidente de honra da AARFFSA
AARFFSA

