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Brasília, 16 de junho de 2016

Relator propõe criação de
contribuição negocial para
financiar sindicatos e
manutenção da sindical
Reunião contou com a presença de
lideranças sindicais de todo país Centrais e Confederações nacionais
de trabalhadores. O presidente da
CONTRICOM, Francisco Chagas Costa
– Mazinho, acompanhou toda a
apresentação do relatório
O deputado Bebeto (PSB-BA) apresentou
nesta quarta-feira (15) o relatório final da
Comissão Especial sobre Financiamento da
Atividade Sindical, que propõe nova contribuição
a ser paga pelo trabalhador (sindicalizado ou não):
a contribuição negocial. O texto não chegou a ser
discutido por causa do início da Ordem do Dia do
Plenário da Câmara dos Deputados.
A contribuição negocial será cobrada
mensalmente tanto de empregados quanto de
empregadores, com exceção do mês de cobrança
da contribuição sindical. O valor a ser arrecadado
será fixado em assembleia de negociação salarial
ou convenção coletiva e não poderá ultrapassar
1% da remuneração bruta anual do trabalhador.

Na foto acima, o plenário da Comissão tomado por
lideranças sindicais de todo país. Abaixo, Mazinho
durante reunião na Câmara dos Deputados. Ao fundo,
o deputado Paulinho da Força, presidente da
Comissão Especial e o relator, deputado Bebeto. Na
foto abaixo,

“A contribuição tem de ser de sustentação
do processo negocial por todos os beneficiários
daquele resultado empreendido na negociação,
quer seja pela representação econômica, quer
seja pelos trabalhadores”, disse Bebeto.
Essa contribuição, destinada ao pagamento
das despesas jurídicas, técnicas e administrativas
das negociações coletivas, é cobrada atualmente
por alguns sindicatos, mas há questionamentos na
Justiça sobre sua validade e extensão.
Segundo a proposta do relator, o recurso
dos trabalhadores será compartilhado entre
sindicato (80%), federação (5%), confederação
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(5%), central sindical (5%) e também será
destinado ao conselho de autorregulação sindical
(4,5%) e ao aparelhamento da inspeção do
trabalho (0,5%). Já as entidades patronais deverão
destinar 85% ao sindicato, 5% para a federação,
5% para a confederação e os mesmos percentuais
de trabalhadores para o conselho sindical e para
inspeção e fiscalização.
O texto prevê penalidades para o
empregador que não repassar a contribuição
negocial ou deixar de enviar a relação de
trabalhadores com os valores recolhidos.
O presidente da comissão, deputado Paulo
Pereira da Silva (SD-SP), defendeu a união das
centrais sindicais e das confederações de
trabalhadores para aprovar a proposta. “Se
aprovarmos esse projeto, garantimos a vida do
sindicalismo brasileiro por mais uns 100 anos.”
O ministro do Trabalho e Previdência
Social, Ronaldo Nogueira, presente à reunião,
afirmou que a proposta vem ao encontro de sua
visão de estrutura sindical.

Mazinho: proposta
representa um avanço e
uma segurança para a
garantia do financiamento
sindical
A reação das lideranças sindicais quanto ao
conteúdo do relatório apresentado pelo deputado
Bebeto foi positiva, mas o próprio parlamentar
afirmou que o texto ainda não é definitivo e que

está à disposição para discutir alterações com os
deputados e também com o movimento sindical.
O presidente da CONTRICOM, Francisco
Chagas Costa – Mazinho, presente à reunião,
acompanhou toda apresentação do parecer ao
lado de outras lideranças sindicais das
confederações nacionais de trabalhadores e das
centrais sindicais.
Segundo Mazinho, “a proposta representa
um avanço principalmente em relação ao
estabelecimento da contribuição negocial, com
regras claras, para que os sindicatos não
continuem submetidos a pressões do Ministério
Público em relação à inclusão dessa contribuição
nos acordos e convenções coletivas”.
O dirigente sindical acrescentou que, “ao
estabelecer limites e regras para a fixação da
contribuição negocial, cria-se condições para
evitar abusos em sua cobrança e dá segurança
jurídica e garantia ao financiamento sindical,
fundamental para fortalecer as entidades de
modo geral para que elas possam cumprir sua
missão de representar e lutar pelos seus
representados”.
Contribuição sindical - Atualmente, a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decretolei 5.452/43) prevê apenas um tipo de
recolhimento
compulsório
a
todos
os
trabalhadores: a contribuição sindical, descontada
em folha no mês de março, correspondendo a um
dia de salário. Além da contribuição sindical, a CLT
estabelece como fonte de financiamento sindical
as contribuições de associados, bens, doações e
multas.
A mudança faz parte de uma sugestão no
relatório de projeto de lei para alterar a CLT. O
texto também prevê regras para disciplinar as
relações
de
transparência,
participação,
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democratização e autorregulação da atividade
sindical.
Atualização da contribuição - Para ampliar
a arrecadação sindical, o projeto propõe ainda
outras alterações. A primeira é a previsão de uma
atualização automática na contribuição sindical de
acordo com a variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em
outubro de cada ano. Por esse índice, o valor de
uma contribuição de R$ 100 subiria para R$
110,75, com INPC de 10,75% para o período.
A segunda é a inclusão do empregado rural
e do servidor público federal na obrigação de
pagar um dia de trabalho como contribuição
sindical. Há regra especial para o trabalhador rural
autônomo, com contribuição de R$ 25, e
agricultor familiar, com pagamento de R$ 50.
Além disso, a proposta diferencia a
contribuição de profissionais liberais e
autônomos. Para profissionais liberais, o relator
prevê contribuição de R$ 217,20 por ano. Para os
autônomos, como pintores e eletricistas, o valor
anual será de R$ 88,92.
Já para as empresas, ou profissionais
liberais e autônomos organizados em empresa, o
texto aprovado fixa em R$ 213,42 a contribuição
mínima anual. Acima desse valor, há uma tabela
progressiva, calculada por meio de alíquotas
variáveis em função do capital social registrado
pela empresa.
Funciona mais ou menos como no Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF). O contribuinte
vai calcular o percentual a partir do seu capital
social e somar a parcela a adicionar. Por exemplo,
se a empresa tem capital social de R$ 50 mil, ela
terá de pagar R$ 366,77 (capital social x 0,2% + R$
266,77 de parcela a adicionar).

Pela última atualização da legislação
vigente, o valor das contribuições para
profissionais autônomos e liberais está congelado
em R$ 5,70. Para empregadores, o mínimo é de R$
11,40 e o máximo, de R$ 5.367,94.
Eleição - O texto amplia para todo
trabalhador de uma determinada categoria a
possibilidade de votar nas eleições de dirigente
sindical. Atualmente, a CLT restringe o direito de
voto aos trabalhadores sindicalizados há, pelo
menos, seis meses e com dois anos de exercício
profissional. Os sindicatos mantêm a prerrogativa
de escolher os candidatos.
Fonte: Agência Câmara/
Comunicação CONTRICOM

Relatório prevê criação
do conselho de
autorregulação sindical
O relatório final da Comissão Especial
sobre Financiamento da Atividade Sindical sugere
proposta para criar o Conselho Nacional de
Autorregulação Sindical para fixar parâmetros
mínimos de organização sindical, como regras de
eleições democráticas; mandato, transparência e
gestão; e definição de bases territoriais e
representação de categoria. O relatório foi
apresentado pelo deputado Bebeto (PSB-BA)
nesta quarta-feira (15).
Pela proposta, o conselho será formado
por empregados e empregadores de forma
paritária com nove membros cada, com mandato
de até dois anos e uma recondução.
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Bebeto ressaltou o fato de o conselho ser
custeado apenas com financiamento dos
trabalhadores. “Esse conselho, financiado
exclusivamente pela classe trabalhadora, para dar
legitimidade e autonomia, talvez seja a maior
novidade desde a Constituição de 88.”
Prestação de contas - O projeto estabelece
convocação anual de sindicalizados para analisar e
votar a prestação de contas sobre a arrecadação
do imposto sindical e da contribuição negocial,
com foco sobre uso dos recursos para as
finalidades definidas no estatuto do sindicato.
A aprovação da prestação de contas em
assembleia está condicionada a, por exemplo,
proibição de distribuir dividendos entre diretores
sindicais; existência de regulamento sobre
eventuais valores de diárias; certidão negativa de
débito da Receita Federal e regularidade com o
FGTS. Para sindicatos com receita bruta anual
acima de R$ 3,6 milhões há necessidade adicional
de auditoria das demonstrações contábeis e
financeiras.
Atualmente, a CLT define uma série de
destinações para o recurso sindical, desde
assistência jurídica e médica a finalidades
esportivas, creches e auxílio-funeral. O projeto
retira essas restrições de uso dos recursos e
estabelece o custeio das despesas de arrecadação,
recolhimento e controle, além da atividade de
representação como foco de despesas.
O poder público poderá fiscalizar a aplicação dos
recursos de contribuições sindicais, mas somente
delas. “Não concordamos com a tese de que a
fiscalização de recursos de fonte com natureza
tributária ou compulsória configure interferência
na atividade sindical”, afirmou.
Fonte: Agência Câmara

Ministro defende
consenso; debatedores
contestam déficit
bilionário da Previdência
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
defendeu consenso em torno da reforma da
Previdência, mas deputados e trabalhadores
contestaram as projeções de deficit bilionário do
setor.
Nogueira, participou, nesta quarta-feira
(15), da série de debates que a Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promove, na
Câmara, sobre a reforma da Previdência.
Deputado licenciado, Nogueira afirmou
que, apesar de interino, o governo de Michel
Temer busca consensos para garantir a
sustentabilidade da Previdência Social. Como
sempre, segundo ele, o principal desafio está no
elevado deficit do setor.
"Em um primeiro momento, foi
apresentada a realidade do deficit da Previdência.
Estimativas sinalizam na casa de R$ 140 bilhões.
Há estatísticas que indicam um deficit ainda
maior”, disse o ministro.
“O governo não tem uma proposta pronta,
mas quer compartilhar com a sociedade essa
angústia e construir uma proposta que venha a
amenizar o impacto negativo", acrescentou
Nogueira.
Participação de deputados - Um grupo de
trabalho formado por representantes das centrais
sindicais, dos empregadores e dos ministérios do
Trabalho, da Fazenda e da Casa Civil tenta
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elaborar uma proposta de reforma da Previdência
a ser posteriormente enviada ao Congresso.
Nogueira não detalhou a negociação, mas
disse que há consenso em torno de ações de
combate à sonegação e de melhoria da
arrecadação.
O presidente da Comissão dos Idosos,
deputado Roberto de Lucena (PV-SP), encaminhou
ofício ao governo para que os deputados também
participem do grupo de trabalho que vai elaborar
um anteprojeto de reforma da Previdência.
“Queremos contribuir com o debate do
lado de dentro. Se não enfrentarmos o tema,
nesse momento, e não atualizarmos a legislação,
estaremos comprometendo, no futuro, o direito
de todos os trabalhadores e frustrando os anseios
daqueles que devem usufruir plenamente a
aposentadoria”, disse o deputado.
Contestações
Já
deputados
e
trabalhadores contestaram as projeções de deficit
na previdência. Roberto de Lucena, Arnaldo Faria
de Sá (PTB-SP) e Leandre (PV-PR) manifestaram
descrença em relação aos números apresentados.
Segundo Faria de Sá, a Previdência não
está quebrada: "É mentira. Que quebrada? Não
está quebrada porcaria nenhuma. Eles vivem
dizendo isso porque querem fazer o jogo de
quebrar a Previdência pública para fazer o jogo da
privada. Eles querem meter a mão no dinheiro".
Também afirmou que a Desvinculação das
Receitas da União (DRU), cuja proposta (PEC 4/15)
já foi aprovada na Câmara com o apoio governista,
vai tirar R$ 120 bilhões da Seguridade Social.
Previdência superavitária - Citando dados
da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip), o vice-presidente
da Confederação Brasileira de Aposentados e

Pensionistas (Cobap), Carlos Olegário, garantiu
que a Previdência Social é superavitária.
De acordo com os cálculos de Olegário, a
Previdência apresentou superavits de R$ 78
bilhões em 2013, de R$ 68 bilhões em 2014 e de
R$ 23 bilhões em 2015. A Cobap cobrou do
governo informações sobre o destino dessas
sobras financeiras.
"A Previdência está dentro da seguridade
social, que têm várias fontes de arrecadação e
sobra dinheiro. Toda reforma é para mexer no
social e tirar direito do aposentado", disse
Olegário, para quem os problemas do setor se
devem a "gastos irresponsáveis, desvios e má
administração financeira".
Sem retrocessos - O diretor da Nova
Central Sindical de Trabalhadores, Luiz Gonzaga
de Negreiros, reafirmou que os sindicalistas não
vão
admitir
retrocessos
em
direitos
previdenciários. "Nenhum passo de retrocesso
para os trabalhadores. As riquezas que o Brasil
tem vêm da mão de obra do trabalhador, e o
trabalhador não pode ser prejudicado."
Fonte: Agência Câmara

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

CLT poderá ampliar
cobertura para quem
enfrenta riscos à saúde
no trabalho
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (15),
nova mudança na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Projeto de lei (PLS 261/2010) do
senador licenciado Marcelo Crivella (PRB-RJ)
tratou de ampliar a cobertura ao trabalhador que
exerce atividades em condições de risco à saúde.
A proposta recebeu parecer favorável, com
emenda, do relator, senador Paulo Paim (PT-RS).
Em função de alterações feitas na CLT pela
Lei nº 12.740/2012, parte das mudanças trazidas
pelo PLS 261/2010 já passaram a valer, como a
proteção para os trabalhadores do setor de
energia elétrica. Paim percebeu, no entanto,
trechos do projeto que poderiam trazer avanços
na legislação trabalhista e os aproveitou na forma
de emenda.
Assim, também deverão passar a ser
classificadas como atividades ou operações
perigosas aquelas que, por sua natureza ou
métodos de trabalho, “ofereçam condições de
acentuado risco à integridade física” do
trabalhador.
Outra inovação do PLS 261/2010 destacada
por Paim foi deixar expresso que a cobertura
inserida na CLT se aplica aos empregados de
empresas cuja atividade envolva risco de
acidentes de trabalho de natureza grave.
“Trata-se de dispositivo que estabelece
que o custeio dos encargos decorrentes de seguro

de acidente de trabalho a cargo da previdência
social será atendido pelas contribuições
previdenciárias a cargo da União, da empresa e do
segurado, com um acréscimo, a cargo exclusivo da
empresa, de 2,5% do valor da folha de salário de
contribuição dos segurados para a empresa em
cuja atividade o risco de acidente de trabalho seja
considerado grave.”, explicou o relator.
Depois de passar pela CCJ, o PLS 261/2010
será votado pelas Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS),
cabendo a esta a decisão final sobre o assunto.
Fonte: Agência Senado

Confiança da indústria em
junho é a maior desde
novembro de 2014
O Índice de Confiança do Empresário
Industrial (Icei) subiu para 45,7 pontos em junho,
o maior valor desde novembro de 2014. Foi o
segundo mês consecutivo de melhora na
confiança dos empresários, informou nesta
quarta-feira (15) a Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O índice cresceu 4,4 pontos na
comparação com o mês anterior.
Mesmo assim, o indicador continua abaixo
dos 50 pontos e longe da média histórica de 54,3
pontos, observa a CNI. Os valores do Icei variam
de 0 a 100. Quando estão abaixo de 50, indicam a
falta de confiança dos empresários.
Segundo a CNI, o indicador melhorou
especialmente nas grandes empresas. Nesse
segmento, o Icei alcançou 47,7 pontos em junho,
o maior nível nos últimos 24 meses. Nas pequenas
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empresas, o índice subiu de 38,8 pontos em maio
para 43,1 pontos neste mês.
Fonte: Agência Brasil

TRT-24ª - Trabalhadora
demitida após 24 anos de
serviço tem direito a aviso
prévio proporcional
Por unanimidade, a Segunda Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
manteve a decisão da 4ª Vara do Trabalho de
Campo Grande que condenou um banco a pagar o
aviso prévio proporcional à trabalhadora demitida
sem justa causa após 24 anos de serviço.
A Lei nº 12.506/2011 estabeleceu o aviso
prévio de até 90 dias proporcional ao tempo de
serviço do trabalhador na mesma empresa nas
demissões sem justa causa. De acordo com a lei, a
cada ano trabalhado serão acrescidos três dias ao
aviso prévio de 30 dias, de tal forma que o
empregado terá direito aos 90 dias de aviso prévio
quando completar 20 anos de trabalho.
Como a reclamante trabalhou na empresa
de 1990 a 2014, tinha direito a receber o prazo
máximo de aviso prévio, mas a empresa pagou
apenas 30, sendo condenada pela Justiça do
Trabalho.
Saiba mais sobre a o aviso prévio
A parte que quiser rescindir o contrato de
trabalho por tempo indeterminado, sem
justificativa, deverá avisar a outra com
antecedência mínima de 30 dias. O aviso prévio

pode ser trabalhado ou indenizado e não pode
fluir durante as férias e licenças do empregado.
Nesses casos, o empregador deve aguardar o
término das férias ou licença para concessão do
aviso.
Mesmo indenizado, o aviso prévio integra
o tempo de serviço para todos os fins, inclusive
para o cálculo do 13º salário e das férias. O valor
do aviso prévio é equivalente ao do último salário
devido ao empregado, observada a ampliação
relativa à proporção trazida pela Lei nº
12.506/2011, acrescida da média das parcelas
salariais pagas durante os últimos 12 meses (horas
extras, comissões, gratificações e adicionais).
Quando o aviso prévio for concedido pelo
empregador, o horário de trabalho do empregado
será reduzido em duas horas diárias, sem prejuízo
do salário integral. Quando é o empregado que dá
o aviso prévio, ele não tem direito à redução da
jornada de trabalho. Em caso de demissão
voluntária, o empregado deve trabalhar pelo
período proporcional previsto em lei ou ressarcir a
empresa pelo tempo devido.
Fonte: TRT - da 24ª Região
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