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Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2013. 

 

 

Ref: Carta Circular/Informativo 

 

 

Prezado Associado: 

 

 

O SINDEMON impetrou Ações Judiciais Coletivas visando a redução da carga 

tributária previdenciária em favor das empresas associadas, bem como a respectiva 

restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos anos. 

 

Para esse trabalho, o SINDEMON contratou o escritório de advocacia NELSON 
WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, que estará contatando as empresas 

associadas visando a apresentação dos direitos conquistados nas ações e 

esclarecendo os pontos a seguir:  

 

1. As Ações Judiciais Coletivas já foram impetradas e tramitam na Justiça 
Federal-RJ, onde já possuem alguns direitos preconizados em LEI 

FEDERAL, bem como decisões judiciais favoráveis importantes, que podem 

ser usufruídos pelas empresas associadas ao SINDEMON, desde que não 

estejam enquadradas no regime tributário do SIMPLES NACIONAL. 
 

2. O escritório NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS está 

presente em todo território Nacional, inclusive com ações idênticas em favor 

de outras Associações Comerciais e diversas Federações. 

 

3. Para obter algum beneficio com a ação judicial coletiva, cada empresa 

associada ao SINDEMON deverá aderir ao processo através de CONTRATO 
DE ADESÃO que será apresentado durante a visita do profissional vinculado 

ao escritório contratado.  

 

4. O que é necessário para aderir à ação: 
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• Contatar com o escritório NELSON WILIANS & ADVOGADOS 
ASSOCIADOS (062) 3956-4100, através Dr. Raphael Godinho (062) 8147-
7499 – raphael.godinho@nwadv.com.br, visando o agendamento de uma 

visita para maiores informações e detalhes dos benefícios da ação.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Diretoria 

 


