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Sindicato entrará com
ações para recuperar

descontos indevidos do INSS
Hoje (6/11) o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense começa
a recolher a documentação dos trabalhadores que queiram entrar
com a ação que visa recuperar os descontos indevidos do INSS sobre
as verbas trabalhistas de natureza indenizatória.

Sempre em busca de
inovações jurídicas, o sindicato
vem pesquisando o que há de
novo em termos de ações pelas
quais o trabalhador poderia
entrar na justiça em busca de
seus direitos. Recentemente, a
1ª Seção STJ (Superior Tribunal
de Justiça) entendeu que verbas
trabalhistas de natureza
indenizatória não devem
compor cálculo da contribuição
previdenciária (INSS). Apesar de
a decisão ser recente e ter sido
tomada apenas por uma Seção
do STJ, o sindicato já está se
adiantando para entrar com
essas ações em favor dos
trabalhadores associados, já
que a justiça conta apenas 5
anos retroativos à data da ação.

ENTENDA O CASO
A 1ª Seção STJ entendeu que toda vez que o trabalhador

vende 10 dias de férias (abono de férias), recebe aviso
prévio indenizatório (não trabalhado) ou entra no auxílio
doença ou auxílio acidente (até o 15º dia, que é por conta
da empresa), foi descontado indevidamente pelo INSS.
Esses casos são chamados de “verbas trabalhistas de
natureza indenizatória”, sobre as quais foi entendido que
não deveria ser incidida contribuição previdenciária.

O novo posicionamento adotado pelo STJ pode
acarretar ainda na revisão de outras questões, como a
incidência da contribuição sobre o 13º salário, as férias
gozadas, o adicional de 1/3 constitucional de férias (que
no caso dos trabalhadores da CSN é de 70%, conforme
os termos dos Acordos-Coletivos) e o salário maternidade.
Como esses casos ainda não foram definidos pelo STJ, o
sindicato ainda não entrará com essas ações, mas está
atento para começar nova convocação tão logo o STJ se
posicione sobre esses casos.

Os trabalhadores que desejarem entrar com a ação para recuperarem esses
valores, devem comparecer a partir de hoje (6/11) ao sindicato (Rua Gustavo Lira,
nº 9, Centro, Volta Redonda) munidos dos seguintes documentos com cópia simples:

Identidade, CPF, comprovante de residência, Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de trabalho), Cópia do cartão do PIS ou do
PASEP ou da página da Carteira Profissional onde o número do PIS está
anotado, além dos contra-cheques, recisões de contrato ou outros
documentos que comprovem os descontos citados nos últimos 5 anos (período
que a justiça permite entrar com a ação).

Horário de atendimento: de 8h às 12h e de 13h30 às 16h.
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