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TST DECIDE SOBRE NORMAS PROCESSUAIS DA NOVA LEI
A Justiça tem tomado algumas decisões
favoráveis ao trabalhador por conta dos prejuízos decorrentes da reforam trabalhista,
imposta pelo governo Temer.
Para o TST (Tribunal Superior do Trabalho), as normas processuais previstas na
nova lei valem somente para os novos contratos firmados após 11 de novembro de
2017. A instrução normativa que definiu o
entendimento foi aprovada pelo plenário na
quinta-feira (21).
Na proposta, houve mudanças referentes
aos itens que preveem responsabilidade por
dano processual e reveem multa por litigân-

cia de má-fé e por falso testemunho.
Também sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências que passam a valer apenas às
ações propostas após a nova lei entrar em
vigor.
Fonte: SBBA

BANCO DO BRASIL AUMENTA OFENSIVA CONTRA A CASSI
O Banco do Brasil não respeita nem um
pouco os funcionários e agora planeja um
outro golpe. Diretores indicados pela empresa na Cassi preparam um documento
para o Conselho Deliberativo que muda a
governança para implantar o voto de minerva e cria uma gerência com status de diretoria, que será indicada pela instituição.
Desse modo, o BB passa a ter o controle
das decisões do Conselho e da Diretoria e
poderá aprovar tudo o que for do interesse
da empresa sem consultar os associados.
A proposta despreza todas as normas
regimentais e estatutárias da Caixa de As-

JOGO ALTERA HORÁRIO DOS
BANCOS AMANHÃ

As agências bancárias funcionam em horário
especial durante os jogos do Brasil na Copa do
Mundo da Rússia. Amanhã (27), quando a seleção brasileira joga contra a Sérvia às 15h, os bancos abrem às 9h e fecham às 13h, de acordo com
a circular do Banco Central.
Caso passe para as oitavas de final, no dia que
as partidas do Brasil forem às 11h o funcionamento das agências será das 8h30.

sistência. Na prática, o banco rasga o estatuto da Cassi e destitui o Corpo Social de
seu poder soberano de aprovar ou rejeitar
alterações estatutárias. Atitude nunca vista
antes na história. Para piorar, o BB foge das
tentativas de negociação. (SBBA)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO COLO DO STF
O julgamento das ADIs (Ações Diretas de
Inconstitucionalidade) no STF contra o fim
da cobrança da contribuição sindical, imposto pela reforma trabalhista está previsto para
esta quinta-feira (28/06).
A mudança na contribuição visa enfraquecer as entidades sindicais, que agem também
como fiscalizadoras e defensoras dos direitos
dos trabalhadores. O fim da obrigatoriedade
do repasse às entidades tem sido questionado
na Justiça.
Recentemente, o ministro Luiz Edson Fachin, em despacho em resposta à ADI 5794,

defendeu a obrigatoriedade da contribuição
sindical. O entendimento é que direitos garantidos pela Constituição Federal estão em
risco, além de trazer graves consequências
para a garantia da sobrevivência do movimento sindical.(SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: AMAURY
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