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JUSTIÇA DECIDE: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DEVE SER PAGA POR TODA A 
CATEGORIA

 O TRT (Tribunal Regional do Trabalho), da 4ª Região, aprovou no último dia 20 de maio, por 
maioria dos votos, a aplicação da Súmula 86, do TRT da 4º Região, fixando o entendimento que a 
contribuição assistencial é devida inclusive por trabalhadores não filiados ao sindicato. 

O texto fixa entendimento da Corte no sentido de que a contribuição assistencial prevista em 
norma coletiva ou sentença normativa também é exigível dos trabalhadores não filiados aos sindicatos.

Nas sustentações orais feitas por representantes das entidades da Advocacia Trabalhista, a 
obrigatoriedade da contribuição dos não filiados foi defendida tanto pela Agetra, que representa 
advogados dos trabalhadores, quanto pela Satergs, que congrega advogados da classe patronal. Os 
advogados Antônio Carlos Escosteguy Castro (Agetra) e Eduardo Caringi Raupp (Satergs) destacaram, 
entre outros argumentos, que o não pagamento da contribuição por todos os membros da categoria 
inviabilizaria a atividade sindical, pois o desconto é uma das principais fontes de receita dos sindicatos. 
Eles também lembraram que as vantagens obtidas nos acordos coletivos beneficiam toda a categoria, e 
não apenas os sindicalizados.

A súmula é resultado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0002993-
58.2015.5.04.0000. Até então, as Turmas Julgadoras do Tribunal proferiam decisões divergentes sobre a 
matéria. Com a Súmula nº 86, a Corte consolida seu entendimento para julgamentos futuros. A redação 
da Súmula nº 86 é a seguinte: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DESCONTOS. EMPREGADO NÃO 
FILIADO. A contribuição social prevista em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa é devida 
por todos os integrantes da categoria, sejam eles associados ou não do sindicato respectivo.

Na mesma sessão, o Pleno do TRT-RS aprovou outras três súmulas, uma tese jurídica 
prevalecente e uma alteração na Súmula nº 66. Devido às mudanças trazidas pelo Novo Código de 
Processo Civil, o órgão também cancelou a Súmula nº 4 e adaptou as redações das súmulas nº 46, 57 e 
75.

 
Fonte: UGT-PARANÁ

 No dia 15 de junho de 2016, o Sindesauvel promoveu um curso Básico de Primeiros Socorros para 
os  trabalhadores na área da saúde. 

O curso foi ministrado pelos socorristas do SMR João Carlos da Silva e Julio Cesar Veloso, no qual 
apresentaram princípios básicos de atendimento inicial da vítima, reanimação cardiopulmar, ferimentos, 
hemorragia e choque, fraturas e remoção de vítimas.  

Os  participantes puderam realizar na prática algumas das técnicas  o que tornaram mais realistas 
as atividades propostas.
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Negociações Coletivas
HOSPITAIS - LABORATÓRIOS - CONSAMU – 
SMR

Para seu conhecimento, após a 
realização das Assembleias Gerais 
Extraordinarias de aprovação das propostas 
finais dos acordos, são lavradas as atas, em 
seguida são redigidas as cláusulas para 
elaboração do esboço da CCT ou ACT.

Em seguida remete-se ao Jurídico para 
análise e, feitas as correções e adaptações é 
enviado ao patronal para conhecer o conteúdo 
da redação das cláusulas e assinatura do 
instrumento.

Se houver divergência de redação ou 
inclusão/exclusão de cláusula, volta novamente 
para análise do sindicato profissional para 
ratificar ou retificar. 

Sanadas as dúvidas, colhe-se as 
assinaturas dos representantes dos sindicatos 
(laboral e patronal) e se lança a CCT/ACT  no 
Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e 
Emprego, cláusula por cláusula, anexando a ata 
da Assembleia que aprovou o instrumento. 

Feita a transmissão no Sistema 
Mediador, é extraído um requerimento, que 
novamente vai ser assinado pelos 
representantes legais dos sindicatos (laboral e 
patronal). 

Em seguida é feito o protocolo deste 
requerimento na SRMTE em Cascavel-PR. Em 
prazo curto, o MTE, feita analise documental, 
informa se foi ou não efetivado o registro. 

Todavia, após a assinatura do esboço 
da CCT/ACT pelas representações sindicais, as 
empresas já podem seguir o que ficou 
aprovado, e os trabalhadores já podem exigir, 
inclusive mediante ações judiciais próprias, o 
seu cumprimento.

No momento, todas as CCT’s e ACT’s 
negociados esta ano, estão em fase de coleta 
de assinaturas, para registro no MTE.
Assim que forem efetivados os registros, os 
instrumentos serão lançados no site 
www.sindesauvel.com.br

 Marionette 
chegou!!

Na tarde de terça-feira (17/05/2016), o Sindesauvel 
participou do III Fórum Nacional de Enfermagem, que ocorreu 
em frente à Prefeitura Municipal de Cascavel.  

Neste evento foram realizadas ações de saúde e 
sensibilização da população.

 

E no período da noite, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Cascavel, ocorreu a Palestra "O trabalho da 
enfermagem em diferentes realidades: Inglaterra, Portugal, 
Cuba e Brasil”.
_________________________________________________

Na manhã do dia 31/05/2016, a Presidente Sra. Dalva, 
participou da Plenária Regional da UGT Oeste realizado no 
Auditório do Hotel Harbor Querência – Cascavel-PR.
“As Ameaças aos Direitos Trabalhistas e Civis Tramitando no 
Congresso Nacional, Os Danos da PLP 257/16, que Retira 
Direitos dos Servidores Públicos, e a luta da UGT pela Redução 
dos Juros dos Cartões de Crédito e A Situação econômica e 
política do país”, foram os temas abordados durante o debate. 

E durante o evento foi lançada a campanha estadual e 
nacional da UGT pela Redução dos Juros dos Cartões de 
Crédito.

                        Oii gente!!! 
              Fui na assembleia, e o   

que tinha de chefe!!!

        O pior é trabalhador votando  
contra ele mesmo e a 
favor da empresa.  

Estou indignada! depois vão dizer 
que o Sindicato não faz nada, que o salário 
está baixo, e que a culpa é do Sindicato.

Está na hora de defender nossa 
entidade, e fortalecê-la. Sem o Sindicato não 
dá, estaríamos sozinhos!!


