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 As candidaturas para as 
eleições de outubro (que de�nirá os 
futuros governantes, como presiden-
te, governadores, senadores, deputa-
dos federais e estaduais) serão estabe-
lecidas até o dia 15 de agosto. Porém, 
mais importante que os nomes é o 
projeto político de cada candidato, 
pois de nada adianta eleger pessoas 
que não se comprometem com o 
desenvolvimento social, com a popu-
lação carente, a geração de emprego e 
renda. Devemos levar em considera-
ção, também, o caráter e a vida 
pregressa dos candidatos, para não 
votarmos nos corruptos e descompro-
missados com a classe trabalhadora. 
 Um dos candidatos à presi-
dência declarou que pretende acabar 
com o Ministério do Trabalho, mas 

será que ele irá acabar com as fraudes 
e com o não pagamento dos direitos 
trabalhistas? Ou seu desejo é apenas 
impedir que tenhamos �scalização 
dos mal feitos? Qualquer candidato 
que proponha o �m da justiça ou do 
ministério do trabalho está indo 
contra o direito do trabalhador; e se 
você pertence à essa classe, não pode 
votar nessa pessoa, sob pena de 
voltarmos à "escravidão" dos direitos. 
 Os candidatos precisam 
deixar claro de que forma buscarão a 
geração de emprego, para recolocar 
no mercado de trabalho, ao menos, 
parte dos 13 milhões de brasileiros 
que estão desempregados - e a 
proposta não pode ser pautada na 
redução de direitos, pois já vimos que 
a reforma trabalhista não gerou 

emprego (pelo contrário, o que se vê é 
apenas a redução das garantias dos 
trabalhadores); a reforma apenas 
gerou lucro para as empresas, já que 
tiveram seus custos reduzidos, mas 
não contrataram mais trabalhadores. 
 A verdade é que a geração de 
emprego passa pelo desenvolvimento 
econômico, com investimento do 
governo e justiça tributária. Portanto, 
antes de de�nirmos nosso voto, preci-
samos conhecer as propostas dos 
candidatos, buscar informações sobre 
qual é seu projeto para o país e não 
escolher apenas pelo nome ou por 
impulso.
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SEAAC INTENSIFICA AS NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS DAS CATEGORIAS

 No último dia 31, foram 
realizadas reuniões com os Patronais 
de Advocacia e Cobrança, e já estão 
agendadas também as reuniões com 
Contabilidade e Consórcio em agosto, 
a �m de fortalecer as negociações 
coletivas das categorias.
 Segundo o presidente do 
SEAAC, Lázaro Eugênio, “o objetivo 
dessa intensi�cação é para tentar 
evitar o que vem ocorrendo nos 

últimos anos, onde as negociações se 
estendem até o �nal do ano, a exem-
plo da categoria de Cobrança, que 
fechou a norma coletiva de 2017 
apenas em outubro”.
 Eugênio também comenta 
que, apesar dessa demora não ser 
culpa das partes, mas sim do cenário 
político e econômico do país, o atraso 
tem impacto na in�ação. “A verdade é 
que, para os trabalhadores, o atraso 

repercute negativamente na reposi-
ção da in�ação, que gera perda do 
poder aquisitivo; e também é ruim 
para os empresários, que são obriga-
dos a pagar retroativamente à 
data-base da categoria as diferenças 
salariais”.
 Acompanhe pelo nosso site o 
andamento das negociações, que são 
divulgados na parte ACORDOS. 

Reuniões têm como data-base os meses de julho e agosto
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
RESTRINGE ACORDOS AOS 

ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES
Procuradores a�rmam que os sindicatos devem representar somente os trabalhadores 

que pagam a taxa sindical

 Após a reforma trabalhista e a 
facultatividade da contribuição sindi-
cal, a Procuradoria Regional do Traba-
lho mudou seu entendimento sobre a 
aplicação das normas coletivas, 
permitindo que a negociação impo-
nha restrições aos trabalhadores não 
associados ou que se opõem à contri-
buição ao sindicato. 
 Segundo Dr. José Fernando 
Ruiz Maturana, Procurador do Traba-
lho em Bauru, é injusto que o traba-

lhador não contribuinte tenha os 
mesmos benefícios daquele que paga 
a taxa sindical. “Não se mostra justo 
que uma parcela da classe trabalhado-
ra, em que não participa da vida sindi-
cal e não se engaja na busca por 
melhores condições, bene�cie-se de 
conquistas obtidas pela via do serviço 
de negociação coletiva”. Essa decisão 
foi tomada ao analisar o acordo coleti-
vo do SINDSAÚDE, que garante bene-
fícios apenas aos contribuintes.

TRABALHADORES PRECISAM FICAR ATENTOS
 Os funcionários do Hospital 
Amaral Carvalho que �caram sem 
cesta básica, se queixaram por não 
concordarem “com o pagamento da 
contribuição negocial sindical”. sssssss
 Na decisão de arquivamento 
do dia 3 de julho, o Procurador do 
Trabalho diz que um dos funcionários 

foi enfático em se dizer contra a contri-
buição e não contra o acordo coletivo. 
Mas, segundo Maturana, por ser 
contrário a essa taxa, o empregado 
também não faz jus às conquistas. O 
procurador validou a cláusula do sindi-
cato e mandou arquivar a reclamação 
dos funcionários.SSSSSSSS  

 Maturana também comenta 
sobre a decisão da Suprema Corte em 
tornar necessária a autorização do 
funcionário para o desconto da contri-
buição, deixando claro que a falta de 
obrigatoriedade da taxa faz com que a 
associação represente quem contri-
bui.SSSssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSS

DECISÃO DE IMPACTO NACIONAL
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 O MPT do Rio de Janeiro 
também arquivou a denúncia de 
norma coletiva que fazia distinção de 
direitos e benefícios entre contribuin-
tes e não contribuintes. A Dra. Heloise 
Ingersoll Sá, Procuradora do Trabalho 
do RJ, ao analisar as denúncias dos 
trabalhadores vinculados ao Sindicato 
da Construção Civil, concluiu que (de 
acordo com a Lei 13.467/2017), 
somente os empregados que contri-
buem ao sindicato terão acesso aos 

benefícios, como vale-alimentação, 
vale-transporte, reajuste salarial, entre 
outros. sssssss
 Partindo desse princípio, a 
procuradora arquivou pedidos de 
procedimento investigatório da 
cláusula (que restringe os benefícios 
aos contribuintes) e também reiterou 
o fato de que a nova legislação não 
alterou o artigo 513 da CLT, que diz 
que cabe ao sindicato impor, através 
de assembleia, contribuições sindicais 

para todos aqueles que participam da 
categoria, destacando que "quem não 
contribui com o Sindicato de sua 
categoria, se isenta de participar dos 
benefícios conquistados pela entidade, 
abrindo mão do cumprimento de todas 
as cláusulas da Convenção Coletiva, seja 
no tocante às contribuições decididas 
em assembleia, quanto também as 
cláusulas econômicas e direitos   auferi-
dos".  (NF n° 003154.2018.01.000/3 – PRT 
1ª. Região). ssssssssssssssssssssssssssssss
S S


