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EDIÇÃO NÚMERO 23 
 

Brasília, 23 de março de 2018 
 

MAIS DE 30 SENTENÇAS 
EM TODO PAÍS A FAVOR 
DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL OBRIGATÓRIA 

  
Levantamento elaborado pelas Centrais 

Sindicais do país demonstra que mais de 30 entidades 
sindicais já conseguiram a manutenção da 
contribuição obrigatória. 

Desde que entrou em vigor, a chamada 
“reforma” trabalhista vem sendo contestada 
judicialmente. Somente no Supremo são 20 ações 
questionando a lei, sendo ao menos 14 sobre a 
contribuição sindical.  

A contestação não é apenas em relação à 
tentativa do governo e dos patrões de não assegurar o 
desconto da contribuição sindical, mas também no 
tocante aos contratos intermitentes que precarizam 
as relações do trabalho.  

Todas essas ações tem como base o 
fundamento de 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.  A 
Justiça já havia considerado tal contribuição como um 
imposto parafiscal. 
 Essas sentenças apenas confirmam o 
procedimento correto 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 FETICOM-GO-DF e da 
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.  

Empresas resistem em  
fazer o desconto em folha 

As empresas da construção e do mobiliário do 
Distrito Federal vinculadas ao SINDUSCON-DF e a 
outros sindicatos patronais, apesar de receberem a 
notificação da autorização da Assembleia da categoria 
para promover o desconto em folha da Contribuição 
Sindical, continuam resistindo à aplicação da lei e dos 
enunciados judiciais, que são muito claros: a 
assembleia convocada pelo Sindicato laboral tem 
poderes para autorizar o desconto em folha da 
Contribuição Sindical.  

As empresas que não cumprirem essa 
determinação estarão sujeitas às ações judiciais e, até 
mesmo, ações civis 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 tem poderes para deliberar 
sobre essa autorização para o desconto em folha.  

Fonte: COMUNICAÇÃO STICOMBE 
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Dirigentes sindicais 
reúnem-se com ministro 
Fachin para tratar da 
reforma trabalhista 

Na última segunda-feira, o presidente da Nova 
Central Sindical de Trabalhadores – NCST, José Calixto 
Ramos, acompanhado da assessora jurídica da 
entidade, Zilmara Alencar; do presidente da Central 
de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, 
Adilson Gonçalves Araújo e do deputado federal, 
Orlando Silva (PCdoB-SP); participou de audiência com 
o ministro do Supremo Tribunal federal (STF), Edson 
Fachin (foto), com a finalidade de debater Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIn 5.794) que questiona 
legalidade da Lei 13.467/2017, a chamada “reforma” 
Trabalhista.  

Na ocasião, as lideranças sindicais, suas 
respectivas assessorias jurídicas e o parlamentar 
levantaram argumentos contrários a diversos pontos 
da lei aprovada à revelia do que consideram uma 
discussão mínima necessária para aprovação de uma 
matéria de tamanho impacto social. 

Durante o encontro, questionamentos sobre 
trabalho intermitente – e seus impactos na 
arrecadação previdenciária -; mudanças nas regras 
para afastamento de gestantes e lactantes do 
trabalho insalubre; alteração da matéria tributária 
que regulamenta a contribuição sindical por meio de 
lei ordinária; e negociações diretas com empregados 
sem o intermédio do sindicato de sua respectiva 
categoria, foram algumas das pautas mais discutidas 
durante a audiência. 

“ 

 
 

Campanha de prevenção 
de acidentes de trabalho 
terá início em abril 
 

O adoecimento ocupacional e as quedas 
do trabalho em altura serão o foco da Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(CANPAT), que será realizada pelo Ministério do 
Trabalho em todo país a partir de abril. “A 
novidade para 2018 é que, diferente dos anos 
anteriores, a campanha se estenderá por todo o 
ano, com o intuito de firmamos uma cultura de 
prevenção contínua contra acidentes do 
trabalho”, ressaltou o ministro interino do 
Trabalho, Helton Yomura, que participou nesta de 
reunião sobre o tema com vários parceiros do 
governo e da sociedade civil. 

Entre as várias ações desenvolvidas na 
campanha deste ano, serão realizados estudos e 
diagnósticos envolvendo questões de segurança e 
saúde, a exemplo de acidentes e adoecimentos, 
temas da campanha. Dados da OIT de 2013 
mostram que, do total de acidentes e doenças do 
trabalho observados em outros países, as 
doenças ocupacionais representam, em média, 
84% desse número. 
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http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5794&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm

