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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

AÇÕES JURÍDICAS

Ação METASITA x APERAM 
vantagens pessoais 

aos afastados em 13/02/2007
O Sindicato move em face da APE-
RAM uma Reclamatória Trabalhista 
Coletiva pleiteando em favor dos tra-
balhadores que estavam afastados em 
13/02/2007 (dia da fixação do turno). 
A Ação cobra Vantagem Pessoal 
Acréscimo Jornada 1,89%, Vantagem 
Pessoal Adicional Noturno suprimido 
50% e Vantagem Pessoal Adicional 
de Turno suprimido 18%, com refle-
xos nos RSRs, nas férias + 1/3 cons-
titucional, retorno de férias previsto 
convencionalmente, 13º salários e 
FGTS, com o pagamento das parcelas 
devidas desde a data do retorno ao 
trabalho.
 
Em 1ª instância, o Juiz da 1ª 
Vara do Trabalho de Coronel 
Fabriciano julgou proce-
dente o pedido formulado 
pelo Sindicato e condenou a 

APERAM a pagar aos trabalhadores 
que estavam afastados em 13/02/2007 
e que já retornaram ao emprego, 
desde a data em que receberam alta 
médica do INSS, as verbas acima 
mencionadas, bem como os reflexos, 
por entender que tais verbas possuem 
natureza de salário.
 
Todavia, o Juiz de 1ª instância não 
garantiu aos trabalhadores que esta-
vam afastados em 13/02/2007 e que 
ainda não retornaram ao emprego as 
verbas acima mencionadas.
 A Empresa e o Sindicato recorreram 

para a 2ª instância, sendo que ao pro-
latarem o Acórdão os Desembargado-
res do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região, rejeitaram o recurso 
empresarial e deram provimento ao 
recurso sindical para garantir aos fun-
cionários afastados desde 13/02/2007 
e que ainda não retornaram ao 
trabalho o direito a receber as parce-
las pleiteadas no momento em que 
receberem alta médica do INSS.
 
Ainda há possibilidade da APERAM 
recorrer para o Tribunal Superior do 
Trabalho, sendo que o METASITA 

já está promovendo a execução 
provisória dos valores devidos 
a cada um dos substituídos, en-
quanto não é proferida a decisão 
pelo TST.

Todo apoio à greve dos Servidores Públicos de Timóteo
GREVE - SERVIDORES PÚBLICOS TIMÓTEO

Quando o trabalhador vai à 
greve, entendemos que não 
é luta específica de uma 

categoria, mas da classe trabalhadora 
como um todo. Os companheiros Ser-
vidores Públicos de Timóteo estão em 
Campanha Salarial e foram à greve 
para garantir a reposição das perdas 
salariais. Eles podem contar com a 
solidariedade e o apoio dos Metalúr-

gicos.
Prefeito 

Municipal, o 
que esperamos 
é a reabertura 
e o permanente 
diálogo na busca 
da solução do im-
passe que levou à 
greve.

Hoje, 19, a partir das 11h na Praça 
do Coreto/Timóteo, haverá uma 

manifestação em apoio aos Servidores 
Públicos convocada pela CUT.


