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Sindicato leva à votação proposta 
para renovação do acordo do 
Banco de Horas da Hyundai

Está se aproximando o 
prazo de vencimento do 
acordo do Banco de Horas 
da Hyundai. Sendo assim, 
o sindicato foi procurado 
pela direção da empresa 
para discutir a renovação 
do acordo para este ano. 

A empresa está ofere-
cendo nova proposta que 
o sindicato estará levando 
a votação amanhã (dia 
20/2), a partir das 7h30, 
na empresa. Veja abaixo a 
proposta:

As horas estão limitadas 
a 1 hora diária de 2ª a 5ª 
feira e a 6ª-feira, duas 
horas diárias, não ultra-
passando uma jornada diá-
ria de 10 horas, as quais 
serão acumuladas para 

fu tura  compensação, 
acrescidas do adicional 
convencionado na CCT.

Será permitido um saldo 
negativo de, no máximo, 20 
horas  a serem compensadas.

Tendo um limite de ses-
senta horas, as horas exce-
dentes serão remuneradas 
como horas extras no mês 
subsequente.

A empresa garante aos 
trabalhadores que possuí-
rem o saldo negativo refe-
ren te  ao  per íodo  de 
2013/2014 terão este 
saldo carregado para o pró-
ximo acordo coletivo refe-
rente 2014/2015, não 
sendo efetuado o desconto 
ao fechamento do acordo 
de 2013/2014.

Amanhã (20), haverá votação 
de proposta para renovação 
do Acordo do Banco de Horas
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Com o vencimento do 
acordo do Banco de Horas, 
os trabalhadores que tem 
saldo positivo receberão 
da seguinte maneira: 202 
trabalhadores vão receber 
o saldo de banco de horas 
com a bonificação de 70%, 
em 28/2/2014.

Caso os trabalhadores 
aprovem a nova proposta 
da empresa, 180 trabalha-
dores que possuem saldo 
de banco de horas negati-
vo serão beneficiados e 
não sofrerão descontos 
das horas, já que o saldo 
será carregado para o 
p ró x imo  pe r í odo  em 
28/2/2014.

A empresa informou 
também que a previsão de 
instalação de bebedouros 
e ventiladores industriais 
para amenizar o calor na 
fábrica é de até o final do 
mês de março.
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O Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense está recebendo
trabalhadores e aposentados
que desejam entrar com
processos para recuperarem
valores descontados indevi-
damente pelo INSS e a
diferença de rendimento do
FGTS desde 1999.

Recentemente, 1ª Seção STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
entendeu que toda vez que o
trabalhador recebe abono
de férias, aviso prévio
indenizatório (não tra-
balhado) ou entra no auxílio
doença ou auxílio acidente
(até o 15º dia, que é por
conta da empresa), foi
descontado indevidamente
pelo INSS. Esses casos são
chamados de “verbas
trabalhistas de natureza
indenizatória”, sobre as quais
foi entendido que não deveria
ser incidida contribuição
previdenciária.

O novo posicionamento
adotado pelo STJ pode
acarretar ainda na revisão de
outras questões, como a
incidência da contribuição
sobre o 13º salário, as férias
gozadas, o adicional de 1/3
constitucional de férias e o
salário maternidade.

Já no caso do FGTS, desde
1999, a correção monetária
aplicada ao fundo vem se
dando por critérios que
desobedecem a legislação
que trata do FGTS, já que se
aplica a TR (Taxa Referen-
cial) como índice de cor-
reção monetária, quando
esta não se presta a tal

papel, pois não reflete a
inflação e, desta forma, não
corrige os valores mantidos em de-
pósito, gerando sucessivas perdas.

As ações contra o FGTS que
estão sendo movidas por outros
sindicatos, ao redor do Brasil,
mostram que é possível
corrigir de 60% a 88,3% do
saldo atual do FGTS e o êxito
nessas causas chega a 90%.

Todo trabalhador que
tenha tido algum saldo na
conta do FGTS entre 1999 e
2013, tem direito a pedir
revisão, aposentado ou não.

Os valores variam de acordo
com o período em que o
trabalhador possui valores
depositados na conta do FGTS.
Há casos em que a diferença
de atualização chega a 88,3%
do valor do fundo.

Pelos cálculos corretos, um
trabalhador que tinha R$ 1.000
na conta do FGTS no ano de
1999 tem hoje apenas R$
1.340,47. Os cálculos corretos
indicam que a mesma conta
deveria ter R$ 2.586,44. Ou
seja, uma diferença de R$
1.245,97 a mais.

A data para sacar o valor
reposto vai depender de como
a Justiça decidirá. O FGTS
possui regras específicas para
os saques. A tendência – como
aconteceu no acordo de
reposição das perdas causadas
pelos Planos Collor 1 e Verão,
em 2001 – é que só possam
sacar o dinheiro os trabalha-
dores que já adquiriram este
direito, como os demitidos sem
justa causa e os aposentados.
Em outros casos, o valor será
depositado diretamente na

conta do Fundo e a vitória na
Justiça significará o aumento
do saldo do FGTS, para
quando o trabalhador tiver o
direito de sacá-lo.

Para entrar com qualquer
uma das ações, o traba-
lhador deve comparecer a
uma das sedes do sindicato,
em Volta Redonda, Barra
Mansa (segunda à sexta, de
8h às 12h ou de 13h30 às
16h) ou Resende (segundas
e sextas, de 14h às 17h). A
documentação necessária
para entrar com cada uma
das ações (cópias simples)
está  relacionada abaixo:

Identidade; CPF; Comprovante de
residência; Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de
trabalho); Cartão do PIS ou PASEP
ou página da Carteira Profissional
onde o número do PIS está anotado;
Contra-cheques; Recisões de
contrato ou outros documentos que
comprovem os descontos citados nos
últimos 5 anos.

FGTS
Identidade; CPF; Comprovante de
residência; Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de trabalho);
Cartão do PIS ou PASEP ou página da
Carteira Profissional onde o número do
PIS está anotado; Extrato do
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal / Carta de Concessão do
Benefício (no caso de aposentados).

INSS

Sindicato cria ações para recuperação
do FGTS e descontos indevidos do INSS


