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JURÍDICO METASITA

APERAM apresenta 
proposta de acordo 

para processos coletivos
Nos anos de 
2013 e 2014 o 
METASITA moveu, 
dentre outras 
várias ações, duas 
ações trabalhistas 
coletivas contra a 
empresa APERAM, 
representando 
cerca de 3.000 
trabalhadores.

VANTAGEM PESSOAL
PARA OS 
TRABALHADORES 
AFASTADOS
Na ação movida no ano 
de 2013, que recebeu o 
número 1933, o METASI-
TA cobrou da APERAM as 
verbas vantagens pessoais 
para os trabalhadores que 
estavam afastados pelo 
INSS na data da fixação 
do turno em 13/02/2007, 
ou seja, quando estas 
verbas foram instituídas 
pela empresa, e que ao 

retornarem para o traba-
lho após a alta médica 
previdenciária não as 
receberam.

REFLExOS DO
ADiciONAL NOTuRNO E
DAS VERBAS VANTAGEM
PESSOAL ADiciONAL
NOTuRNO SuPRiMiDO
Na ação movida no ano 
de 2014, que recebeu o 
número 1288, o METASITA 
cobrou da APERAM os re-
flexos do adicional notur-
no e das verbas vantagem 
pessoal adicional noturno 
suprimido, vantagem 
pessoal adicional de turno 
suprimido e vantagem 
pessoal acréscimo jornada 
no repouso semanal re-
munerado, no 13º salário, 
nas férias mais 1/3, no 
retorno de férias e no 
FGTS, bem como na multa 
de 40% e no aviso prévio 
para aqueles trabalhado-
res que já se desligaram 
do emprego.

AcORDO
Após anos de disputas jurídicas, 
principalmente na fase de elaboração dos 
cálculos, inclusive envolvendo quantos 
e quais trabalhadores teriam direito de 
receber as verbas cobradas pelo METASITA, 
a APERAM apresentou uma proposta de 
acordo conjunto nos dois processos, 
proposta esta que após ponderações da 
diretoria e do departamento jurídico do 
sindicato foi readequada pela APERAM à 
realidade de outros processos coletivos nos 
quais houve acordo (processo do intervalo 
de refeição da APERAM e da CETUBOS).

Para mais informações 
sobre as ações, leia abaixo:

ONLINE

CAMPANHA SALARIAL

ATENÇÃO
Aperam adia a 

reunião agendada 
para amanhã, 
03/12/2020.

Próxima reunião dia 
08/12/2020 às 14h30.

2428INFORMATIVO DO METASITA - N.º 2487 - 11 FEVEREIRO 2021

No final do 
ano pas-
sado foi 
divulgado 

um informativo Sem 
Censura falando da 
proposta de acor-
do que a APERAM 
havia feito para os 
processos coletivos 
da vantagem pesso-
al e dos reflexos do 
adicional noturno. 

VANTAGEM 
PESSOAL

O primeiro processo, 
da vantagem pesso-
al, abrange os tra-
balhadores que em 
13/02/2007 estavam 
afastados em gozo 
de benefício previ-
denciário por moti-
vo de doença, que 
antes do afastamen-
to trabalhavam em 
turno ininterruptos de 
revezamento e que 
ao receberem alta 
média não recebe-
ram as verbas vanta-
gens pessoais, des-
de que tenham se 
desligado do empre-

APERAM apresenta recálculo na 
proposta de acordo para 

processos coletivos

go após 22/10/2011 
ou que ainda estejam 
com o contrato de 
trabalho em vigor. 

REFLEXOS DO 
ADICIONAL 
NOTURNO 

Já o outro proces-
so, dos reflexos do 
adicional noturno, 
abrange os trabalha-
dores que tenham 
trabalhado com habi-
tualidade em horário 
noturno, recebendo o 
adicional noturno de 
forma habitual, assim 

considerados aque-
les que fizeram tra-
balho noturno em até 
três meses, consecu-
tivos ou não, dentro 
de um ano, inclusive 
aqueles admitidos no 
emprego após a data 
da sentença, desde 
que tenham se des-
ligado do emprego 
após 29/07/2012 ou 
que ainda estejam 
com o contrato de 
trabalho em vigor

RECÁLCULO
     
Essa semana a em-

presa apresentou os 
recálculos, e alguns 
trabalhadores que 
estavam contem-
plados, devido a um 
erro no sistema da 
empresa, foram reti-
rados dos processos. 

INCLUSÃO

Por outro lado, vá-
rios trabalhadores 
que não estavam 
incluídos na primeira 
listagem, devido ao 
mesmo erro no sis-
tema. Agora, terão 
direito em receber.
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Recálculo tem que ser homologado pela justiça

Apróxima fase 
é a justiça 
homologar 

o Acordo feito entre 
o Metasita e a Ape-
ram, para iniciar o 
processo de paga-
mento.

PAGAMENTO
     O pagamento vai 
ser realizado em até 
5 (cinco) dias úteis 
após a publicação 
de homologação do 
acordo pelo Juiz, ga-
rantindo a APERAM 
o valor mínimo de 
R$ 200,00 (duzentos 
reais) por parcela, 
por substituído, até 
o final do crédito de 
cada um.    
     Está garanti-
do que as verbas 
serão contabiliza-
das mensalmente 
aos trabalhadores 
contemplados nos 
processos a partir 

de janeiro/2021 e 
incluídas na folha de 
pagamento do mês 
seguinte à publica-
ção da homologação 
judicial do acordo, 
com pagamento re-
troativo das parcelas 
referentes a janei-
ro/2021 em diante.

GARANTIA  
   Caso algum tra-
balhador entenda 
que tem direito, mas 
seu nome não cons-
te da listagem dos 
trabalhadores con-
templados, ele terá 
12 meses, a partir 
da data do início do 
pagamento das par-
celas, para pleitear a 
sua inclusão na lista 
de substituídos do 
processo, sendo que 
após referido prazo 
não haverá mais 
direito à percepção 
da verba.

PRUDÊNCIA
     Como prudência 
e caldo de galinha 
não fazem mal a 
ninguém, os traba-
lhadores que têm 
direito aos proces-
sos deverão aguar-
dar as informações 
para saberem di-
reitinho como será 
feito o pagamento.

INFORMAÇÃO 
OFICIAL
     Mais uma vez 
alertamos aos tra-
balhadores que as 

informações ofi-
ciais do Metasita 
estão nos boletins 
Sem Censura e nos 
veículos de comu-
nicação oficiais da 
entidade.

Confiar em qualquer 
outra informação, 
de qualquer outro 
veículo, você pode-
rá estar diante de 
uma tremenda Fake 
News.

Aguarde novas 
informações.


