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BOLETIM 572
Brasília, 21 de maio de 2018

Reforma Trabalhista:
contribuições aos
sindicatos, a sindical e as
demais, como ficaram?
A controversa Reforma Trabalhista, que
completou 6 meses de vigência, no dia 11 de
maio, já disse a que veio. Seus efeitos já podem
ser sentidos. A organização sindical perdeu muito
com sua aprovação pelo Congresso e sanção pelo
presidente da República. Entre outras mazelas, a
reforma atacou frontalmente a estrutura sindical
ao retirar a contribuição sindical obrigatória.
Nestas 3 perguntas e respostas sobre a Lei
13.467/17, chamada de Reforma Trabalhista,
vamos abordar a questão como ficou a
contribuição sindical compulsória; e as demais
contribuições, como a assistencial e a
confederativa. E falaremos, ainda, sobre o
entendimento do STF relativo à essas
contribuições.
As perguntas e respostas estão na Cartilha
“Reforma Trabalhista e seus reflexos sobre os
trabalhadores e suas entidades representativas”
produzida pelo DIAP para contribuir com o debate
e enfrentamento da lei regressiva e restritiva aos
direitos dos trabalhadores.
1) Como ficou a contribuição sindical compulsória
na “Reforma” Trabalhista?

Inicialmente temos que deixar bem claro
que a Contribuição Sindical não foi extinta, o que
mudou foi a forma de cobrança. Com isso, a
contribuição sindical, correspondente a um dia de
trabalho por ano, que antes tinha caráter
compulsório (obrigatório), passa a ser voluntária,
pois depende da prévia e expressa autorização do
trabalhador, no caso das categorias profissionais,
e da empresa, no caso das categorias econômicas.
Ela não foi extinta, mas condicionado o
desconto à autorização prévia e expressa das
categorias profissionais e econômicas.
Isto significa que o desconto automático da
contribuição deixa de existir, perdendo seu
caráter parafiscal, e a entidade sindical só
receberá essa modalidade de contribuição se o
trabalhador, no caso dos sindicatos de
empregados, e o empregador, no caso das
empresas, autorizarem expressa e previamente o
desconto.
Em nosso entendimento, porém, a
autorização poderá vir através da assembleia da
respectiva categoria; seja profissional, seja
econômica; convocada especificamente para tal
fim, ou na própria Pauta de Reivindicações, como
cláusula específica.
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2) E as outras contribuições, como a assistencial e
a confederativa, também dependem de prévia e
expressa autorização do trabalhador?
O tema é controverso. De um lado, o artigo
611-B, inciso XXVI, da Lei 13.467/17, diz que sim.
E, mais do que isso, considera ilícito convenção ou
acordo coletivo incluir cláusula em acordo ou
convenção que autorize, sem expressa e prévia
anuência do trabalhador, qualquer cobrança ou
desconto salarial, inclusive contribuições em favor
das entidades sindicais.
De outro, o artigo 513 da CLT, que não foi
revogado, diz em seu caput e alínea “e”, que “são
prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a
todos aqueles que participam das categorias
econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas”.
Ora, se há controvérsia entre dois
comandos de uma mesma norma, no caso a CLT, a
solução deve ser buscada na Constituição Federal.
E a Carta Cidadã de 1988, em seu artigo 7º, inciso
XXVI, reconhece os acordos e convenções com
força de lei, e o artigo 8º, inciso IV, da
Constituição, por sua vez, dispõe textualmente
que “a assembleia geral fixará a contribuição que,
em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo
de
representação
sindical
respectiva, independentemente da contribuição
prevista em lei”.
A alegação de que o desconto de toda a
categoria estaria vedado pelo artigo 8º, inciso V,
segundo o qual “ninguém será obrigado a filiar-se
ou a manter-se filiado a sindicato”, não procede,
até porque não se trata de filiação, mas de
contrapartida pelo fato de o trabalhador, filiado
ou não, se beneficiar das conquistas que resultam

de acordos e convenções coletivas. Se pudesse
excluir desse benefício os não filiados, o
argumento faria sentido.
Logo, pelo texto da Constituição, não resta
dúvida de que é prerrogativa da assembleia da
entidade sindical fixar contribuição para assegurar
o custeio do sistema sindical e obrigação do
empregador promover o desconto em favor da
entidade sindical. Assim, a contribuição aprovada
em assembleia da categoria profissional ou
econômica; inclusive a contribuição sindical; ou
prevista em acordo ou convenção coletiva, que
também depende de aprovação de assembleia,
deve ser cobrada de todos, já que se destina ao
custeio das negociações coletivas e à manutenção
do sistema confederativo.
3) Mas o STF não entendia que essas
contribuições só podiam ser descontadas dos
associados?
É verdade. Entretanto, o Supremo Tribunal
Federal (STF) tomou tal decisão com fundamento
na bi-tributação, porque existia o imposto sindical,
ou seja, a contribuição compulsória. Como aquela
contribuição deixou de ser obrigatória e
automática, não há mais razão para a vedação da
cobrança das contribuições assistencial ou
confederativa de toda a categoria (filiados e não
filiados). Afinal, os benefícios advindos dos
instrumentos
normativos
firmados
pelas
entidades sindicais alcançam a todos, filiados ou
não, indistintamente.
Fonte: Diap
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Sancionado com vetos
novo marco legal do SINE
Foi publicado no Diário Oficial da União
desta sexta-feira (18) o novo marco legal do
Sistema Nacional de Emprego (Sine). A Lei
13.667/2018 foi sancionada na quinta-feira (17)
com dois vetos.
A matéria tem origem no Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 183/2017, de iniciativa da
Presidência da República e de autoria da Câmara
dos Deputados. O texto foi aprovado pelo Senado
Federal no último dia 24.
Pela nova lei, entre as diretrizes do Sine,
estão a otimização do acesso ao trabalho, aos
sistemas de educação e de qualificação
profissional e tecnológica, e o compartilhamento
da gestão, do financiamento e de recursos
técnicos entres as esferas de governo que o
integrem.
De acordo com a lei, o Sine é gerido,
executado e financiado pelo Ministério do
Trabalho e por órgãos específicos das esferas de
governo que participam do sistema. À União cabe,
entre outras competências, a coordenação
nacional, a concessão do seguro-desemprego e do
abono salarial, a identificação do trabalhador e a
coordenação da certificação profissional.
Em caráter complementar, a União poderá
executar as ações e os serviços do sistema que
competirem aos outros entes federados. Já os

estados poderão executar as ações e os serviços a
cargo dos municípios.
Financiamento - O financiamento deverá
ser feito pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) e pelos estados que aderirem ao Sine. Os
recursos virão de transferências automáticas
entre os fundos do trabalho ou mediante a
alocação de recursos próprios nesses fundos por
parte dos entes federados.
Mas o governo vetou o parágrafo que
considerava essa transferência automática como
despesa pública obrigatória de caráter
continuado. De acordo com a justificativa para o
veto, isso engessaria o orçamento, e não houve a
estimativa do impacto financeiro da medida.
Outro dispositivo vetado foi ao dispositivo
que abria a possibilidade de os recursos do FAT
serem aplicados no pagamento de profissionais
que integrarem as equipes de trabalho
responsáveis pela organização e oferta de ações
do Sine. Na justificativa, argumenta-se que a
norma fere a Constituição, que veda a
transferência voluntária de recursos para folha de
pessoal.
Prazos - Os estados que já aderiram ao
Sine terão o prazo de um ano para se adaptar às
novas regras e constituir os seus fundos do
trabalho. E a adesão de novos entes públicos só
poderá ocorrer daqui a um ano, de acordo com
cronograma aprovado pelo Codefat.
O Sine - De acordo com a Constituição
Federal no artigo 22, a organização do Sine e as
condições para o exercício de profissões são de
competência da União. O Sistema, criado pelo
Decreto 76.403/1975, passará a ser regido pela Lei
13.667 e pela regulamentação do Codefat.
Fonte: Agência Senado
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Federação paulista
garante homologação de
comerciários nos Sindicatos
O sindicalismo comerciário paulista
conseguiu reverter dispositivo da nova lei
trabalhista (Lei 13.467/17), que flexibiliza as
normas sobre garantia de homologação das
demissões no Sindicato. A conquista foi obtida nas
mesas de negociações, coordenadas pela
Fecomerciários (Federação dos Comerciários do
Estado de São Paulo).
As Convenções Coletivas de Trabalho
assinadas pelos Sindicatos filiados, em todo a
base, garantem esse direito. O direito está
assegurado aos comerciários que trabalham na
venda de veículos zero quilômetro, em
concessionárias representadas pelo Sincodiv; de
usados (Sindiauto); e de produtos farmacêuticos
(Sincofarma).
Segundo o presidente da Federação, Luiz
Carlos Motta, é uma a conquista que protege o
trabalhador. Ele afirma: “Com as homologações
feitas pelos Sindicatos, as verbas rescisórias estão
asseguradas, fazendo valer, na prática, a
prevalência do negociado sobre o legislado
conforme a própria lei estabelece”.
A Fecomerciários tem orientado suas bases
a manter a categoria informada sobre os direitos
garantidos pelas Convenções.
Justiça - Também na contramão da nova
lei, juízes do Trabalho têm garantido vitórias
importantes para os comerciários em ações
contrárias à reforma. Em março, o Superior
Tribunal do Trabalho acatou o recurso de uma exvendedora da Valisère, para anular seu pedido de

demissão e condenar a empresa ao pagamento
das verbas rescisórias.
De
acordo
com
a
decisão,
o
descumprimento da formalidade da homologação
da rescisão contratual com assistência do
Sindicato da categoria anula a demissão do
empregado.
Fonte: Agência Sindical

Saiba como pedir
aposentadoria por idade
pela internet ou telefone
A partir desta segunda-feira (21),
aposentadorias por idade e salário-maternidade
urbanos
poderão
ser
concedidos
automaticamente pela internet, no site Meu INSS,
ou pelo telefone 135. A expectativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) é que de 15% a
20% dos pedidos possam ser atendidos
imediatamente por esses canais, sem a
necessidade de comparecer presencialmente às
agências.
Como fazer - O pedido poderá ser
concedido automaticamente, no caso da
aposentadoria por idade, caso os solicitantes
tenham completado pelo menos 15 anos de
contribuição e tenham a idade mínima de 60 anos,
se forem mulheres, e 65, homens. Além disso, o
segurado não pode estar aposentado.
Já o salário-maternidade poderá ser
concedido automaticamente para as mães após o
nascimento dos filhos. O sistema checará a
certidão de nascimento da criança e o vínculo
empregatício da mãe. Os benefícios solicitados
antes do parto não serão atendidos
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imediatamente; serão encaminhados pelo próprio
sistema para a análise.
Caso se enquadrem nos requisitos, os
processos serão concluídos em até 30 minutos,
após a análise do próprio sistema, que consultará
automaticamente os bancos de dados disponíveis
para verificar as informações.
O atendimento por telefone funciona de
segunda a sábado, de 7h às 22h. No início da
manhã e fim do dia ou início da noite, segundo o
INSS, a demanda é menor e os horários podem ser
aproveitados pelos segurados. A ligação é gratuita
de telefone fixo ou público e tem o preço de
ligação local pelo celular.
Pela internet, basta acessar o Meu INSS,
pelo computador ou pelo celular. Segundo o INSS,
o canal tem mais de 7 milhões de usuários
cadastrados.
Mais comodidade - A orientação do INSS é
que todos os pedidos de aposentadoria e saláriomaternidade
urbanos
sejam
feitos
prioritariamente pela internet ou por telefone.
Aqueles pedidos que precisarem de uma análise
adicional serão encaminhados pelo próprio
sistema a servidores do INSS. O segurado será
acionado posteriormente e poderá ter o pedido
atendido, ainda sem a necessidade de comparecer
a uma unidade do INSS, ou precisar ir
presencialmente entregar os documentos que
faltarem.
Os sistemas do INSS já especificarão quais
documentos o segurado deverá levar e em qual
agência deverá comparecer. Será indicada a
agência mais próxima da casa do contribuinte. Ele
terá até 30 dias para ir até o local.
“Essas medidas tendem a reduzir o número
de atendimentos nas agências e oferecer mais
comodidade ao cidadão”, diz o chefe substituto da

Divisão de Atendimento da Superintendência
Regional Norte e Centro-Oeste do INSS, Jair
Guerra.
Antes, o contribuinte precisava fazer o
agendamento prévio para, então, comparecer
presencialmente à uma agência do INSS e entrar
com o pedido do benefício. Para se ter ideia,
apenas no Distrito Federal, o tempo de
agendamento para aposentadoria é de 26 dias,
em média, e para o salário-maternidade, 16 dias.
Quem não tem telefone e internet - Em
último caso, se não puder usar nem o telefone,
nem a internet, o segurado ainda poderá ir
presencialmente a agência para solicitar os dois
serviços. Não haverá mais, no entanto, o
agendamento.
Plantão de atendimento - A partir desta
segunda-feira, equipes da Diretoria de
Atendimento do INSS estarão de plantão nas
centrais telefônicas do 135 e nas principais
agências do país para acompanhar a entrada em
operação do requerimento de benefícios sem
agendamento.
Pensões - De acordo com Guerra, nos
próximos meses, a concessão automática do
benefício será ampliada para outros tipos de
aposentadoria e pensões.
“Isso vai refletir nos demais serviços do
INSS, uma vez que o servidor não terá a
necessidade de analisar esses processos. O tempo
deles poderá ser usado para analisar outros
benefícios. Pesa como um todo no serviço, reduz o
tempo de atendimento do cidadão e evita
deslocamento”, diz.
Fonte: Agência Brasil
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Comissão antecipa saque
de conta do FGTS para 60 anos
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa aprovou proposta que altera de 70 para 60
anos a idade mínima dos trabalhadores para
movimentação das contas vinculadas ao FGTS.
O texto aprovado é o substitutivo do relator,
deputado João Paulo Papa (PSDB-SP), ao Projeto de
Lei 641/15, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PP-SP).
O projeto original fixa a idade mínima para
movimentação das contas do FGTS em 65 anos.
O relator concorda com a antecipação da
idade, mas acredita que a proposta deve ser
equalizada com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03),
que regula os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos.
“É positivo antecipar o prazo de
movimentação das contas vinculadas do FGTS em
favor dessa parcela da população, para que ela
possa usufruir do patrimônio acumulado, fazer
investimentos em sua atualização e capacitação
profissional para continuar ativa no mercado de
trabalho,
e
até
mesmo
investimentos
complementares à sua aposentadoria”, disse João
Paulo Papa.
A proposta altera a lei que regulamenta o
uso do FGTS (8.036/90), que, além de fixar a idade
mínima para movimentação da conta em 70 anos,
prevê que ela pode ser movimentada no caso de
aposentadoria concedida pela Previdência Social.
Tramitação - O projeto será analisado em
caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara

Conselho aprova
Programação Anual das
Aplicações do FAT
O Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou as
diretrizes para a Programação Anual das Aplicações
do FAT em depósitos especiais para o exercício 2018
(PDE/2018).
A PDE consiste em autorização para o
Ministério do Trabalho fazer a aplicação de recursos
do FAT em projetos de estímulo à geração de
empregos e de pequenos e micronegócios. A
proposta é de aporte de R$ 2,51 bilhões, a serem
investidos em programas de geração de emprego e
renda para o exercício 2018.
As diretrizes aprovadas centralizarão
recursos em alguns grupos escolhidos pelo Codefat
de maneira a proporcionar maior impacto social
com menor volume de recursos.
De acordo com o ministro do Trabalho,
Helton Yomura, os projetos terão em vista o
aumento das oportunidades de emprego à
população, estímulo aos pequenos negócios e
melhoria da qualidade de vida do trabalhador.
As aplicações do FAT no Programa de
Geração de Emprego e Renda (Proger) totalizam
mais de R$ 211 bilhões em 21,8 milhões de
operações desde sua criação, em 1995.
Fonte: MTb
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Justiça reconhece
'revisão da vida toda' e
aposentadoria sobe 33,8%
A Justiça, mais uma vez, reconheceu o direito
de um aposentado ter o benefício do INSS corrigido
pela chamada "revisão da vida toda". A atualização
considera as maiores contribuições feitas antes de
julho de 1994 e não só a média das 80% maiores
após a criação do Plano Real. A decisão da Terceira
Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio
garantiu correção de 33,88% da aposentadoria.
Assim, o segurado terá seu benefício reajustado,
passando de R$ 2.103,64 para R$ 2.816,41. Além
disso, receberá atrasados de R$ 53.573,80.
Neste caso específico, o aposentado - que
continua no mercado de trabalho como industriário
-, se aposentou em 2011 de forma proporcional. Na
época, o INSS só considerou as contribuições feitas a
partir de julho de 1994, ano que determina a lei no
cálculo inicial. A limitação causou prejuízo ao
segurado, pois havia contribuído com valores
maiores que aqueles feitos quando entrou em vigor
a lei que limita as revisões.
"Cada vez mais a Justiça, principalmente a do
Rio de Janeiro, tem aumentado a esperança para
aposentados terem recalculados seus benefícios,
incluindo contribuições que o INSS não considerou,
dando a chance de melhora mensal do benefício e
direito a atrasados nos últimos cinco anos", avalia
Murilo Aith.
Na decisão, que não cabe mais recurso, o juiz
Guilherme Bollorini Pereira, relator da Terceira
Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio,
avaliou que o aposentado foi prejudicado pelo
cálculo do INSS e determinou a correção do

benefício e o pagamento de atrasados, que devem
sair em 60 dias.
Na sentença, o juiz chama atenção para a
mudança da lei - que altera o cálculo feito sobre a
média aritmética dos 36 últimos salários de
contribuição, em um universo máximo de 48 meses,
para só então incidir um percentual que se levava
em conta o teto do INSS, para a que estipula a média
dos 80% maiores salários de contribuição -, que não
se aplicaria ao segurado.
O que diz a sentença - "O problema é que,
com essa nova disposição, criou-se uma divisão que,
a meu ver, é inconstitucional, pois, a partir de então,
há os segurados que terão garantido o cômputo de
todo período contributivo para fazer incidir as regras
de cálculo, e aqueloutros, que, mesmo podendo ter
contribuído em valores maiores que antes de julho
de 1994, estes serão desprezados, em evidente
prejuízo na hipótese aludida", escreveu o juiz.
E finaliza: "Concluo, assim, que a regra
prevista no Art. 3º da Lei 9876/99 deve ser
interpretada no sentido constitucional, ou seja, de
que ao segurado deve ser dada a opção pelo melhor
benefício após a feitura dos cálculos tanto pela regra
prevista no Art. 3º, quanto pela do Art. 29 da Lei
8.213/91".
Fonte: Jusbrasil
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