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Trabalhadores aprovam ajuizamento de ações coletivas do FGTS e INSS
Nesta terça feira 12, o STEET realizou
(conforme edital publicado no Jornal do
Tocantins e boletim informativo, ambos
veiculados na última sexta feira) assembleia
extraordinária com os trabalhadores, vinculados
a
categoria
profissional
eletricitários,
empregados e ex empregados das empresas
concessionárias do serviço público de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica no
Estado do Tocantins e suas prestadoras de
serviços. Conforme previsão da pauta da
assembleia foi discutido e deliberado sobre o
ingresso de duas ações coletivas, sendo uma
contra a Caixa Econômica Federal/CEF em
relação à revisão do saldo do FGTS e outra em
face da União quanto a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias e gratificação de férias.
Os trabalhadores participantes da
assembleia aprovaram por unanimidade o
ajuizamento por parte do STEET, das duas
ações coletivas. A ação contra a CEF visa
corrigir o saldo do FGTS a partir do ano de
1999, pois a Taxa Referencial – TR e a taxa de
juros aplicada para correção deste saldo não
tiveram a devida correção monetária, ficando
muito abaixo de outros índices utilizados pelo
mercado, prejudicando substancialmente os
trabalhadores.
A outra ação coletiva será ajuizada
contra a União e visa interromper a incidência
da contribuição previdenciária (INSS) sobre o
1/3 constitucional de férias e quando for o caso
também sobre a gratificação complementar de
férias.

A categoria deliberou também, quanto
aos honorários advocatícios e contábeis a
serem cobrados no caso de sucesso das ações.
Os trabalhadores pertencentes a categoria
eletricitários filiados ao sindicato pagarão de
honorários advocatícios, 15% sobre o resultado
de cada ação, já os trabalhadores que não são
filiados pagarão 20%. Serão cobrados ainda,
mais 2% de honorários contábeis para todos
que ingressarem na ação.
As duas ações serão cabíveis a todos os
trabalhadores e ex trabalhadores que compõem
nossa categoria, porém, para se habilitarem na
ação a ser ajuizada pelo sindicato junto à Caixa
Econômica
Federal,
será
necessário
providenciar a documentação relacionada no
documento anexo e entrega-la até o dia 06 de
dezembro de 2013. Para se beneficiarem do
percentual de 15% dos honorários advocatícios
serão considerados filiados ao STEET, todos os
que estiverem em dia com as obrigações
sindicais até o dia 30 de novembro.
Por último, foi discutida a conveniência
sobre a filiação do STEET junto à Central Única
dos Trabalhadores – CUT. Após a explanação
quanto aos motivos que levaram a direção do
sindicato a apresentar a proposta em
assembleia, os trabalhadores decidiram aprovar
por unanimidade a filiação da nossa entidade
junto à CUT.
Para maiores esclarecimentos, os
interessados poderão entrar em contato com o
sindicato através do telefone (63) 3215-7865.

