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A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-
1) do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que cabe
ao empregador provar que depositou corretame nte o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador.
Os ministros aplicaram novo entendimento adotado com
o cancelamento, em maio de 2011, da Orientação
Jurisprudencial (OJ) nº 301. Até então, o trabalhador
deveria apresentar as provas.

Para os ministros, apontar os períodos em que houve
irregularidade no depósito do FGTS seria um "pesado
encargo" para o trabalhador. "Não é possível presumir
juridicamente que o autor seja detentor dos extratos do
FGTS", diz o relator do caso no processo, ministro Vieira de
Mello Filho.

Raramente o trabalhador apresenta documentos que
comprovem os meses em que o FGTS teria sido recolhido
de forma equivocada. Na maioria das vezes, a petição
inicial é genérica, não aponta quais são as diferenças e
em que mês elas ocorreram.

O caso analisado pela SDI-1 envolve um ex-soldador
da Ford. De acordo com a advogada do trabalhador na
ação, Lucia Marilda Comelli, ele foi demitido em 1998,
após 18 anos de trabalho, e ajuizou a ação após constatar,
dentre outras coisas, irregularidades em seu FGTS. Segundo
a advogada, o trabalhador pede no processo o FGTS que
deixou de ser recolhido e a diferença sobre a multa de
40%. Em valores atualizados, a Ford deve cerca de R$ 40
mil ao ex-soldador.

É o empregador quem deve
provar que depositou o FGTS

Sindicato lamenta morte do
engenheiro Gil Portugal Filho

O engenheiro Gil Portugal, de 75 anos, faleceu na madrugada do
último dia 11, em decorrência de complicações de um câncer de pâncreas.
Ele trabalhou por 30 anos na Gerência de Meio Ambiente da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN). Gil também foi presidente da Associação
dos Engenheiros de Volta Redonda.

Esta semana, foi publicada no Diário Oficial
da União - assinada pela presidenta Dilma
Rousseff -  a lei que garante adicional de
periculosidade para vigilantes e profissionais que
trabalham expostos à energia elétrica. As
empresas de segurança e vigilância em todo o
Brasil terão que pagar adicional de
periculosidade no valor de 30% sobre o salário
de seus funcionários, bem com como as
contratantes de profissionais que ficam expostos
à energia. Até então esses trabalhadores
recebiam apenas o adicional de risco previsto
por acordos coletivos, negociados através de
sindicatos.

Vigilantes  e eletricistas
terão direito a adicional
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Homologações durante o Recesso

Atenção, ex-trabalhadores da Ormec!
Os trabalhadores abaixo relacionados ainda não vieram do Sindicato receber os alvarás referentes ao processo da PLR da Ormec:

José Geraldo de PJosé Geraldo de PJosé Geraldo de PJosé Geraldo de PJosé Geraldo de Paulo Anastácio / Marcilei Izidio / Marilene Gabriel Batistaaulo Anastácio / Marcilei Izidio / Marilene Gabriel Batistaaulo Anastácio / Marcilei Izidio / Marilene Gabriel Batistaaulo Anastácio / Marcilei Izidio / Marilene Gabriel Batistaaulo Anastácio / Marcilei Izidio / Marilene Gabriel Batista
Para receber, é preciso trazer a Carteira de Trabalho em que consta o contrato com a Ormec.


