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Vários trabalhadores estão
confusos pelo fato da justiça ter
suspendido as ações sobre a
correção do FGTS. O objetivo da
decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), foi o de evitar
“insegurança jurídica”, que poderia
ocorrer caso alguns recebessem a
correção e outros não.

Isso não significa que os
trabalhadores devem parar
de entrar com as ações. O
julgamento de tais processos
está suspenso até que o
Ministério Público Federal
elabore um parecer definitivo,
pelo qual todas essas ações
serão julgadas, obtendo
assim o mesmo resultado.

Sindicato continua com ações
pela correção do FGTS

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) finalizou, na última 4ª-feira
(12/3), o julgamento sobre a
contribuição previdenciária sobre
algumas verbas trabalhistas.
Ficou decidido que não deve
haver contribuição previdenciária
quando o trabalhador recebe:
auxílio-doença (até o 15º
dia), aviso prévio indenizado
(não trabalhado) e o terço
constitucional de férias.

O caso julgado pelo STJ foi dos
funcionários da empresa Hidrojet
Equipamentos Hidráulicos, e foi
julgado sob o “rito dos recursos
repetitivos”, o que significa que
as instâncias inferiores, deverão
aplicar a mesma decisão.

Todos os trabalhadores que

receberam auxílio doença, adicional
de férias e aviso prévio indenizatório
no período dos últimos cinco anos
tem o direito de entrar com a ação
para recuperarem esses descontos
indevidos.

Porém, menos de 200
trabalhadores procuraram o
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense com  interesse em
abrirem tal ação. O sindicato
lembra que está prestando esse
serviço independente do
trabalhador ser sindicalizado.

O STJ ainda não julgou os
casos de incidência da contri-
buição sobre o 13º salário, as
férias gozadas e o abono de
férias (abono pecuniário – venda
de 1/3 das férias), portanto, o

sindicato também está movendo
ações para os trabalhadores que
queiram reaver os descontos
nestes casos.

Para entrar com a ação do
INSS, o trabalhador deve
comparecer ao sindicato com
cópias simples dos seguintes
documentos: 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; Rescisões de contrato
ou outros documentos que
comprovem os descontos citados
nos últimos 5 anos.

Os processos pedindo a
correção dos saldos do FGTS
começaram em maio de 2013,
quando o Supremo Tribunal
Federal (STF) concluiu que os
precatórios deveriam ser
corrigidos por um índice que
refletisse melhor a inflação. O
que não ocorria com a TR (Taxa
Referencial). Por analogia,
começaram a pedir que o sistema
de correção do FGTS também
fosse modificado.

Diversos trabalhadores já
saíram vitoriosos em suas ações,
somando quase 25 mil em todo
o país. A decisão da Justiça de
São Paulo entendeu que o melhor
índice para a correção é o INPC,

pois orienta os reajustes da massa
salarial e de benefícios
previdenciários, preservando o
valor aquisitivo.

Para entrar com a ação, o
trabalhador deve comparecer
ao sindicato com cópias
simples da Carteira de
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).

STJ dá parecer favorável a
devolução de alguns descontos

sobre verbas trabalhistas



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

Quem não tem competência, mente!
A “oposição” continua inventando história pra tentar

invalidar o pleito eleitoral, de forma suja e mentirosa
Está circulando nas redes sociais

um vídeo de uma urna itinerante,
das eleições do sindciato, que
recebia os votos dos trabalhadores
das terceiras dentro da CSN. Em
texto veiculado junto ao vídeo, a
oposição acusa a Chapa 1 de
fraudar votos. Porém, o que é
retratado no vídeo é justamente o
contrário, é o procedimento dos
mesários para evitar fraudes.

Em primeiro lugar, nenhuma das
pessoas que aparecem no vídeo é
diretor ou era candidato no pleito,
são todos responsáveis pela urna.
Inclusive o diretor que está sendo
difamado nem sequer esteve no
interior da Usina nos dias de eleição.
Como presidente e mesários, estão
assinando as cédulas para
validarem os votos. Já que para que
o voto seja válido, é necessário que
os dois mesários e o presidente de
mesa rubriquem cada cédula, no
momento que o trabalhador chega

para votar, evitando assim qualquer
fraude. O procedimento está visível
no vídeo: os dois mesários assinam,
logo depois o presidente, que
entrega a cédula assinada para o
trabalhador, que entra na van, vota
em sigilo, e
depois deposita
seu voto na
urna, localizada
na parte supe-
rior da van.

A pessoa
que está pos-
tando este ví-
deo já tentou
propagandear
outras calúnias
contra a Chapa
1 durante a
campanha. Mas
não deu em
nada, porque
mentira tem
perna curta.

Veja o modelo da cédula de votação,
frente e verso, com os campos para
rubrica do presidente da mesa e dos
dois mesários:

FRENTE

VERSO

Agora está em uma outra ten-
tativa desesperada, que, nova-
mente, não vai dar em nada, pelo
menos não contra a Chapa 1. O
que é dele está guardado e tem
nome: calúnia e difamação!


