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Sindicato comemora a entrega de
mais de R$ 32 milhões

aos trabalhadores
Nas últimas duas semanas, o

sindicato está entregando, para
mais 611 trabalhadores, os
alvarás para recebimento dos
valores referentes ao processo da
PLR dos funcionários da CSN.

Só neste ano, a atual direção
já pagou mais de 2.200
trabalhadores, que tem seus
nomes nesse processo, além de
outros 130 vitoriosos no processo
da “Hora de Refeição”, também
contra a CSN.

Já foram entregues a estes
trabalhadores mais de R$ 32
milhões, que estão sendo
injetados na economia da região,
e o sindicato ainda pretende
chegar ao valor de R$ 40 milhões
pagos até o final do ano.

“No momento, comemoramos
o crescimento do sindicato que,
além das lutas e desafios
enfrentados, estamos ajudando a
contribuir para um final de ano

com dinheiro
no bolso do
trabalhador. E
ainda teremos
a festa do
“ N a t a l
Metalúrgico”,
na qual have-
rá distribuição
de 70 mil em
poupanças e
três carros
zero quilô-
metros”, comemora o vice-
presidente, Silvio Campos.

Já estava mais que na hora da
gente ver justiça. Hoje, o resultado

das ações do sindicato tem garantido
valores que os trabalhadores (e

aposentados) nem sequer contavam
em receber algum dia.

Renato Soares - presidente‘

‘
O presidente Renato Soares e o
vice Silvio Campos, conversam
com os trabalhadores antes da

entrega de seus alvarás
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Sindicato cria ações para
recuperar perdas do FGTS e
descontos indevidos do INSS

Sindicato cria ações para
recuperar perdas do FGTS e
descontos indevidos do INSS
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



PLR não pode mais ser vinculada às
metas de saúde e segurança do trabalho

PLR não pode mais ser vinculada às
metas de saúde e segurança do trabalho
Este ano, a legislação sobre a

participação nos lucros ou
resultados, conhecida como PLR,
sofreu algumas transformações
com a conversão da Medida
Provisória 597/2012. Inicial-
mente, a MP somente tratava da
tributação do Imposto de Renda
(IR) sobre os ganhos relacionados
à PLR, estabelecendo a isenção
de tributação da fonte do Imposto
de Renda, que disciplina novo
teto de recolhimento no valor de
até R$ 6 mil.

A nova lei veda a vinculação
da PLR às metas de saúde e
segurança do trabalho. Ante-

riormente, permitia-se conciliar a
busca do lucro e melhores
resultados e produtividade com
a conformação frente a regras
consistentes de gestão do meio-
ambiente do trabalho.  Agora,
nas metas e critérios que a
empresa estabelece para a PLR,
não se pode mais conter
determinações referentes à
saúde e segurança do trabalho.

A Lei 12.832, conversão da
Medida Provisória 597/2012,
altera a Lei 9.250/1995
legislação do imposto de renda
das pessoas físicas foi publicada
em 21 de junho no Diário Oficial

da União. Entre outras
mudanças, as novas determina-
ções da Lei da PLR cobram nova
postura patronal em relação às
informações mais claras que
devem ser passadas aos repre-
sentantes dos trabalhadores. Isso
significa que a empresa tem a
obrigatoriedade de prestar, aos
representantes dos trabalha-
dores, informações que colabo-
rem para negociação, quando
esta envolver índices de
produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa,
programas de metas, resultados
e prazos.

Especialistas reco-
nhecem a necessidade
de regulamentar o
trabalho terceirizado no
Brasil (entre eles 19 dos
ministros do TST –
Tribunal Superior do
Trabalho, cada um com
pelo menos 25 anos de
experiência no exame
de processos). Só que
no sentido de restringir
esse tipo de contratação
e não de estimular,
como é o que está pro-
posto no PL 4.330/
2004. Com a aprova-
ção dele, as categorias
profissionais tenderão a
desaparecer no país,
porque todas as
empresas, natural-
mente, vão terceirizar
suas atividades. E o
desaparecimento das
categorias profissionais
terá um efeito avassa-
lador sobre as conquis-
tas históricas.

Hoje, só podem ser
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terceirizados o trabalho
temporário, serviços de
vigilância, conservação
e limpeza, e serviços
especializados ligados às
atividades-meio das
empresas.

Atualmente, os salá-
rios dos terceirizados já
são em média 54% do
salário dos trabalha-
dores substituídos.
Segundo o advogado e
vice presidente do
sindicato, Silvio José
Campos, “o terceiri-
zado acaba tendo
menos garantias do que
os demais assalariados.
Há ainda uma piora
sensível das condições
de saúde e segurança
desses empregados, o
que enseja a maior
incidência de acidentes
de trabalho e de doen-
ças profissionais entre
estes trabalhadores”.

Silvio comentou tam-
bém que “essa flexibi-

lidade que o PL traz
promove empregos pre-
cários e transitórios,
maior rotatividade,
redução salarial e
menos benefícios sociais
para os trabalhadores.
Enfim, a terceirização
promove tratamento
desigual e discrimina-
tório entre o trabalha-
dor terceirizado e o
trabalhador contratado
diretamente para
exercí-cio da mesma
função”.

No TST, um enorme
quantitativo de
p r o c e s s o s
envolve a
r e s p o n s a -
b i l i d a d e
subsidiária
da empresa
contratante
por encargos
trabalhistas
g e r a d o s
q u a n d o
prestadores

de serviço não pa-gam
as verbas trabalhistas
devidas.

“Além da precariza-
ção das condições de
trabalho, a terceirização
pulveriza a ação
sindical, transferindo
empregados diretos
para empresas presta-
doras de serviços.
Rompe com a identi-
dade de classe e
desmobiliza os
movimentos pelos
direitos trabalhistas”,
conclui Silvio.
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A Justiça Trabalhista tem
condenado por danos morais
coletivos empresas que desres-
peitam normas de segurança do
trabalho e, por consequência,
contribuem para os altos índices
de adoecimento de funcionários.
Duas decisões recentes envolvem
a Veracel Celulose e o Banco
HSBC, que foram obrigados a
pagar indenizações de R$ 4
milhões e R$ 500 mil,
respectivamente.

As ações foram ajuizadas pelo
Ministério Público do Trabalho
(MPT) na Bahia e no Paraná. Em
ambos os processos, os procu-
radores da Justiça alegam que
foram constatados diversos casos
de doenças ocupacionais, como
lesão por esforço repetitivo (LER/
Dort), entre os trabalhadores das
empresas. As companhias foram
acusadas ainda de não emitirem
a Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT).
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Sindicato oferece cursos de qualificação profissional
Desde 2012, o sindicato vem

promovendo vários cursos
profissionalizantes nas áreas
automotiva e de metalurgia,
formando vários novos
profissionais metalúrgicos que já
estão inseridos no mercado de
trabalho.

Os cursos são um resultado de
uma parceria com o Centro de
Qualificação Profissional Qualific.
A previsão de investimento em
formação e qualificação até 2014
gira em torno de R$ 3 milhões,
oferecendo mais opções de cursos,
ampliando parcerias com as
empresas da região a fim de poder
oferecer mão de obra qualificada
que deverá atender a demanda e
garantir a empregabilidade.

O movimento sindical vive um
novo momento de maturidade,
sendo importante considerar que
o conjunto dos trabalhadores
compreende, hoje, a necessidade
da formação e do investimento na
qualif icação profissional. As
indústrias automotivas são um
grande exemplo, já que grande
parte dos trabalhadores hoje são
jovens e que muitos deles estão
preocupados em cursar nível
superior.

“Um curso certificado é um
ótimo diferencial para quem busca
um emprego na indústria, ainda
mais em nossa região, onde o
setor está constantemente se
expandindo e novas vagas são
abertas todos os dias. Firmamos

essa parceria para oferecer cursos
para quem busca aprimoramento
e qualif icação profissional”,
explica o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Renato Soares.

Curso de Medição
Industrial, no 1º

semestre de 2013


