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EDIÇÃO NÚMERO 22 
 

Brasília, 16 de março de 2018 
 

SENTENÇAS JUDICIAIS 
EM TODO PAÍS DIZEM 
QUE CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL OBRIGATÓRIA 
NÃO ACABOU!!! 
 Dezenas de sentenças proferidas em juízos de 
primeira instância e, algumas, em segunda instância 
(tribunais) confirmam que a Contribuição Sindical 
(desconto de um dia anual do trabalhador) para 
sustentar o sistema confederativo (sindicato, 
federações e confederações laborais) não acabou, 
pois somente um Projeto de Lei Complementar 
poderia alterar a CLT, pois a Justiça já havia 
considerado tal contribuição como um imposto para-
fiscal. 
 Como se sabe, a mudança da CLT aconteceu 
através de projeto de lei, de iniciativa do Poder 
Executivo, que resultou na aprovação da Lei 
13.467/17, em vigor desde o mês de novembro do 
ano passado, a chamada “reforma” trabalhista. 
 Entre outros, foram proferidas sentenças 
favoráveis a sindicatos de trabalhadores para o 
desconto em folha da contribuição sindical nos 
seguintes municípios: Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão 
Preto (SP), Cataguases (MG), Lages (SC), Florianópolis 
(SC), TRT 2ª Região (SC), Blumenau (SC), Chapecó 
(SC), Mococa (SP), Santo Ângelo (RS), Natal (RN), 
Campos dos Goitacazes (RJ). 
 Essas sentenças apenas confirmam o 
procedimento correto e de acordo com a Lei adotado 
pelo STICOMBE quando realizou Assembleia Geral, 
convocada especialmente para essa finalidade, que 
autorizou o desconto em folha da contribuição 
sindical por parte das empresas, de acordo com a 
orientação da Consultoria Jurídica da Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção e do 
Mobiliário (FETICOM-GO-DF) e da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria da  

 
Construção e do Mobiliário (CONTRICOM), entidades 
às quais o STICOMBE é filiado. 
 Essa autorização pode ser coletiva, ou seja, 
através de assembleia, pois a lei não diz em nenhum 
dos seus artigos que tem que ser individual, como 
alguns órgãos de imprensa e representantes do 
capital estão afirmando na tentativa de enganar e 
confundir os trabalhadores.  
 Lembramos, ainda, que a Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) 
e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), em recente encontro de juízes e procuradores 
de todo país, aprovou resoluções segundo as quais a 
Assembleia da categoria tem poderes legais para 
aprovar a autorização da forma do desconto da 
contribuição sindical que continua obrigatória.  

Reiteramos, ainda, que as empresas de nossa 
área de representação estão obrigadas legalmente a 
fazer esse desconto após a notificação do Sindicato. 
As que não fizerem estarão sujeitas a ações judiciais 
ou, até mesmo, ações públicas por dano moral 
coletivo. Por uma razão muito simples: o Sindicato dos 
Trabalhadores representa, pela Constituição Federal e 
a Lei, todos os integrantes da categoria, sindicalizados 
ou não, até porque os ganhos dos acordos e 
convenções coletivas são estendidos a todos. E a 
Assembleia do Sindicato, conforme seus estatutos, 
tem poderes para deliberar sobre essa autorização 
para o desconto em folha.  

Esse é o princípio da solidariedade entre os 
trabalhadores que faz do Sindicato o seu instrumento 
de ação coletiva. O que muitos querem é nos dividir e 
nos enfraquecer, com um único objetivo: tirar nossos 
direitos, pois quanto mais forte o Sindicato mais 
condições teremos de continuar avançando.  

 
Fonte: COMUNICAÇÃO STICOMBE 
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Ministério do Trabalho: 
autorização para cobrança 
da Contribuição Sindical 
pode ser através da 
Assembleia da categoria 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego, 
através do secretário de Relações do Trabalho, 
Carlos Lacerda, emitiu a Nota Técnica 02/2018, 
segundo a qual “tal conjuntura termina por 
reforçar a ideia de que a assembleia geral possui 
a competência legal necessária para abordar o 
tema da contribuição sindical”. 

O documento baseia-se nos dispositivos 
da Constituição Federal, na jurisprudência 
firmada no Supremo Tribunal Federal (STF) 
quanto à natureza da contribuição sindical e na 
própria Lei 13. 467/17, que introduziu o princípio 
da prevalência do negociado sobre o legislado, 
além dos enunciados aprovados pela Associação 
Nacional dos Magistrados do Brasil (ANAMATRA) 
e pela Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT). 

A Nota conclui que “a Secretaria de 
Relações do Trabalho (...) permite o 
entendimento de que a anuência prévia e 
expressa da categoria a que se refere os 
dispositivos que cuidam da contribuição sindical 
pode ser consumada a partir da vontade da 
categoria estabelecida em assembleia geral, com 
o devido respeito aos termos estatutários”. 
  

Fonte: MTE 

 

Sindicato faz assembleia 
na empresa ATLANTA 
 O presidente do STICOMBE, Raimundo 
Salvador, e o secretário geral do Sindicato, Milton 
Alves de Oliveira, fizeram uma visita às obras da 
Empresa ATLANTA, responsável por obras no 
Comando Geral do Exército, quando realizaram 
uma assembleia (foto) com os trabalhadores para 
discutir a solução de pendências como o 
pagamento de salários atrasados, entre outras.  

Paralisação na STARK 
 Com o apoio do STICOMBE, os 
trabalhadores da empresa STARK, responsável 
pelos serviços de manutenção no Comando Geral 
da Polícia Militar do Distrito Federal, paralisaram 
suas atividades em razão do não cumprimento de 
obrigações trabalhistas por parte do empregador.  
 

 

VISITA 
O pré-candidato à Presidência da República e filho 
do ex-presidente João Goulart, João Goulart Filho, 
fez uma visita de cortesia à diretoria do 
STICOMBE (foto), ocasião em que se discutiu 
assuntos de interesse dos trabalhadores, como a 
resistência ao desmonte da CLT e luta em defesa 
das aposentadorias.  


