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ESPECIAL - EMALTO ESTRUTURAS
ASSEMBLEIA para os 
para os trabalhadores 
da empresa 

Dia 09 de setembro às 13h30 e 15h30
A diretoria 

do Metasita 
convoca todos os 

trabalhadores da Emalto 
Estruturas Metálicas, 
envolvidos no processo 
coletivo sobre Adicional 
de Insalubridade para 
assembleia nesta sexta-
feira, dia 09 de setembro 
às 13h30 e 15h30 no 
auditório do Metasita.

PROCESSO
Como já informado em 
outros boletins anteriores, 
o Sindicato METASITA 
obteve na Justiça do 
Trabalho decisão que 
determina o pagamento do 
adicional de insalubridade 
para os trabalhadores 
da empresa EMALTO 
ESTRUTURAS METÁLICAS 
LTDA. que exercem a 
função de soldador.
 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
Antes do processo ter 
sido julgado em Brasília o 
sindicato METASITA iniciou 
execução provisória das 
verbas deferidas, que na 
prática significa que os 
cálculos já estavam sendo 
elaborados enquanto 
se aguardava o recurso 
apresentado pela empresa 
para o TST.

METASITA X EMPRESA 
A empresa e o sindicato 
apresentaram seus cálculos, 
mas em razão da grande 
divergência, o Juiz nomeou 
um perito contábil, que 
também já apresentou 
suas contas. As contas 
apresentadas pelo perito 
contábil foram consideradas 
corretas pelo Juiz. 

VITÓRIA DOS 
TRABALHADORES 
Por fim, tendo o processo 

transitado em julgado 
(o que significa que não 
há mais possibilidade 
de a empresa não 
pagar o adicional de 
insalubridade), o Juiz 
determinou que fosse 
atualizada a conta 
apresentada pelo perito 
contábil, incluindo as 
parcelas posteriores 
a abril/2021. O Juiz 
determinou também que a 
empresa inclua o adicional 
de insalubridade dos 
trabalhadores substituídos 
no processo em folha de 
pagamento. 

 
PRAZO
Tanto o prazo para o 
perito atualizar as contas 
quanto para a empresa 
incluir o adicional de 
insalubridade em folha 
de pagamento ainda não 
esgotaram.

AÇÃO REVISIONAL 
Por não concordar em 
inserir o adicional de 
insalubridade em folha 
de pagamento e por 
alegar que providenciou 
modificações na área de 
trabalho que neutralizaram 
ou eliminaram a exposição 
dos soldadores aos 
agentes insalubres, a 
empresa ajuizou uma 
Ação Revisional, que tem 
como objetivo revisar a 
Sentença que a condenou 
a manter o pagamento do 
adicional.

METASITA
É de extrema importância 
que todos os trabalhadores 
compareçam para 
esclarecermos sobre a 
Ação Revisional ajuizada 
pela empresa, bem 
como sobre os possíveis 
desdobramentos dessa ação.
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