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EDIÇÃO ESPECIAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TRABALHADORES DE TODO O PAÍS DISCUTEM OS DESTINOS DOS SINDICATOS
O governo Temer e seus deputados, 

boa parte deles investigada por 
corrupção, editaram a Lei 13.467/17 – 
reforma trabalhista, com a clara intenção 
de ampliar os lucros das empresas, 
tirar as conquistas dos trabalhadores, 
aumentar a precariedade do trabalho 
com a terceirização sem limites e a 
jornada intermitente e, por fim, destruir 
os sindicatos. 

Tudo isso porque, sem a contribuição 
sindical anual, que corresponde a um 
dia de salário descontado no mês de 
março, é simplesmente impossível 
manter os sindicatos, que são o principal 
pilar de resistência aos ataques à classe 
trabalhadora. 

O objetivo do governo golpista é tentar 
acabar com as entidades de defesa dos 
trabalhadores. E da forma mais torpe, 

asfixiando os 
sindicatos com a 
falta de recursos. 
Nem mesmo a 
ditadura civil-
militar de 64 ousou 
tanto. Resistir e não 
permitir que este 
governo derrote os 
trabalhadores se faz 
urgente. O tema está 
sendo amplamente 
discutido por todas 
as categorias de 
trabalhadores que não vão deixar que os 
sindicatos acabem no Brasil.
Por isso, o Sinttel-RN convoca a todos os 
trabalhadores (sindicalizados ou não) para 
debater esse assunto em assembleias nos 
locais de trabalho, tanto em Natal como 
em Mossoró, no período de de 26/02 

a 06/03/2018, para que todos possam 
deliberar sobre a autorização do desconto 
da Contribuição Sindical Anual e sobre o 
direito de se opor ao desconto. Confira na 
página 2 desta edição os locais e as datas 
das assembleias e participe! O assunto é 
do seu total interesse.

SEM SINDICATO OS TRABALHADORES SÃO ORFÃOS DESPROTEGIDOS
Muita gente acredita que tudo o 

que recebe no contracheque é 
obrigação da empresa e que é garantido 
por lei. Enganam-se. Tem sido a atuação 
dos sindicatos, ao longo da história, que 
garante essas conquistas e melhorias nas 
condições e remuneração do trabalho. 

A verdade é que, sem o sindicato, os 
trabalhadores são órfãos desprotegidos 
para negociar diretamente com o patrão, 
sem chance de êxitos em razão da desigual 
e desfavorável correlação de forças.

Em resumo, o enfraquecimento dos 
sindicatos e a perda de direitos serão 
as consequências diretas da perda da 
Contribuição Sindical Anual, fundamental 
para subsidiar as lutas e garantir a devida 

proteção e a justa remuneração do 
trabalho. 

Sem essa contribuição dos trabalhadores, 
a sobrevivência e a atividade do sindicato 
ficam seriamente comprometidas. É com 
esse recurso que o sindicato mantém 
advogados contratados para prestar 
assessoria jurídica à categoria; encaminha 
a negociação e celebração de acordos e 
convenções coletivas de trabalho; produz 
material informativo (boletins impressos 
e páginas eletrônicas na internet e redes 
sociais); promove atividades sociais e 
políticas, tais como o dia do teleoperador; 
disponibiliza campos e organiza torneios 
de futebol; realiza eventos de formação 
para delegados sindicais e cipeiros; e 
promove encontros e seminários para a 

categoria, entre várias outras atividades. E 
assim como nas nossas casas, o Sindicato 
ainda precisa pagar funcionários, água, 
luz, telefone, internet, combustível, 
gráficas, além das despesas necessárias 
para manutenção e conservação de sua 
sede e subsede, em Natal e em Mossoró.
Enfim, é fato que sem a efetiva atuação 
do Sindicato não teremos campanhas 
salariais, campanhas de PLR e de jornada, 
e o empregador poderá reduzir ou 
retirar direitos e benefícios que hoje são 
garantidos em Acordos e Convenções 
Coletivos, tais como: vale refeição, 
auxílio creche, plano de saúde, jornadas 
de trabalho, participação nos lucros e 
resultados, entre muitos outros.
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SINTTEL-RN CONVOCA OS TRABALHADORES PARA 
DECIDIREM SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL

O SINTTEL-RN – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSMISSÃO DE DADOS E CORREIO ELETRÔNICO, 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SERVIÇOS TRONCALIZADOS DE COMUNICAÇÃO, RADIOCHAMADA E TELEMARKETING, CENTRO DE ATENDIMENTO 
(CALL CENTER), PROJETO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MEIOS FÍSICOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL, OPERADORAS DE 
MESAS TELEFÔNICAS, TRABALHADORES EM EMPRESAS INTERPOSTAS COM A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, TOMADORA DE SERVIÇO 
E OS DEMAIS TRABALHADORES EM ATIVIDADES IDÊNTICAS, SIMILARES OU CONEXAS COM TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, convoca, na forma de seu Estatuto, os trabalhadores das empresas de telecomunicações, das prestadoras de serviços de 
telecomunicações e das prestadoras de serviços de telemarketing/teleatendimento, associados ou não, para comparecerem às Assembleias 
Gerais Extraordinárias que serão realizadas nos dias e horários nos locais abaixo relacionados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
ITEM 1: A autorização coletiva prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical anual; e ITEM 2: Vinculação obrigatória do desconto 
para toda a categoria ou concessão do direito individual de oposição e prazo, forma e efeitos para o(s) trabalhador(es) que optar(em) por 
exercê-lo e, ainda, para deliberar sobre A) Outorga de poderes à Diretoria do Sinttel-RN para comunicar a decisão assemblear às empresas do 
segmento e as orientações para o seu devido cumprimento; (B) Transformar a presente convocação extraordinária em permanente até decisão 
final acerca do tema tratado. Ficam todos, desde já, advertidos que das Assembleias só poderão participar trabalhadores do segmento de 
Telecomunicações, desde que comprovem tal condição mediante a exibição de crachá, Carteira de Trabalho atualizada ou contracheque atual e 
documento com foto e, ainda, que o voto somente será computado mediante a assinatura da lista de presença. As assembleias serão realizadas 
nos seguintes locais e horários, a saber: dia 26/02, às 7:30 horas, na Rede Conecta (Avenida Alberto Maranhão, S/N, Centro, Mossoró/RN); dia 
26/02, das 11 às 17 horas, na AeC (Avenida Cunha da Mota, 501, Centro, Mossoró/RN); dia 27/02, das 11 às 15 horas, na Global (Avenida 
Antonio Basílio, 3005, Sala 17/18, Lagoa Nova, Natal/RN); dia 28/02, das 11 às 17 horas, na Teleperformance SGA (Avenida Bacharel Tomaz 
Landim, S/N, Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante/RN); dia 01/03, das 11 às 17 horas, na Teleperformance Parnamirim (Rodovia BR 101 – 
Condomínio Espace Center, Parnamirim/RN); dia 02/03, às 7:30 horas, na Tecnomulti (Rua Josebias Costa Barreto, 136, Cidade da Esperança, 
Natal/RN); dia 05/03, das 11 às 17 horas, no Contact Center Riachuelo (Avenida Bernardo Vieira, 3454, Lagoa Nova, Natal/RN); dia 06/03, às 
7:30 horas, na Rede Conecta (Rua Morais Navarro, 2030, Lagoa Nova, Natal/RN); dia 06/03, das 9 às 17 horas, na sede do SINTTEL-RN (Rua 
Jundiaí, 414, Casa 5, Tirol, Natal/RN). Natal, 16 de fevereiro de 2017.

Natal, 20 de fevereiro de 2017

Gilberto Pirajá Martins Junior
Presidente

TIRE SUAS DÚVIDAS E VOTE CONSCIENTE
Nesta edição são informados todos os aspectos da 
contribuição sindical anual dos trabalhadores e nas 
assembleias serão prestados todos os esclarecimentos 
necessários para que os trabalhadores votem 
conscientes dos efeitos negativos da não autorização 
do desconto sobre a organização sindical da categoria 
e suas lutas e campanhas.

Companheiros, estamos diante de um momento 
muito sério e decisivo. Converse com os dirigentes do 
Sinttel, tire suas dúvidas e contribua para fortalecer 
o seu sindicato. Participe da assembleia!

VEJA QUANTO CUSTA MANTER O SEU SINDICATO
O valor que cada trabalhador paga por ano para 
manter o seu sindicato é irrisório. Veja o exemplo de 
um trabalhador que ganha R$ 1,000,00. Calcule: 

• Contribuição (salário ÷ 30 dias) => R$ 1.000,00 ÷ 30 
= R$ 33,00 por ano, o que corresponde a R$ 0,09 (nove 
centavos) por dia!

Companheiros, reflitam bastante e não se deixem levar 
por pressão e discursos de prepostos que são pagos 
para defender os interesses das empresas. Contribua 
com o seu sindicato e defenda o que é seu!

Os trabalhadores em locais de trabalho que não constem do edital acima ou que 
tenham deixado de votar em seu local de trabalho, poderão comparecer e votar 

na sede do Sinttel, no dia e hora indicados no edital.



03

A contribuição 
sindical anual não 

acabou!
Ao contrário do que os grandes 
grupos de mídia querem nos fazer 
acreditar, a contribuição sindical, 
referente a um dia de salário e 
descontada no mês de março de 
cada ano, não acabou, apenas 
deixou de ser obrigatória. A nova 
Lei 13.467/2017 pressupõe a 
autorização prévia e expressa dos 
trabalhadores.

A ASSEMBLÉIA SOBERANA 
DECIDIRÁ. PARTICIPE!

Tendo em vista esta exigência e o entendimento de diversos 
magistrados, procuradores e juristas, o Sinttel-RN realizará 
Assembleias para deliberar sobre o assunto. Entende-se que se 
a assembleia, instância democrática máxima, que tem o poder de 
aprovar uma Convenção Coletiva com repercussão para todos os 
trabalhadores de uma categoria, também pode autorizar o desconto 
da Contribuição Sindical Anual para todos. 

Poderão votar os trabalhadores sindicalizados e os não sindicalizados. Cada trabalhador terá direito a um voto. 
Aquele que, por acaso, votar mais de uma vez, terá apenas um voto computado. Para votar é preciso apresentar 
crachá, carteira de trabalho ou contracheque, além de documento com foto e assinatura na lista de votação.

Através do voto secreto, em urnas fixas na sede do Sinttel e nos locais de trabalho, os trabalhadores vão deliberar 
sobre a autorização do desconto da Contribuição Sindical Anual para o Sindicato e sobre o direito de se opor.

O resultado final da votação será divulgado até o dia 07/03/2018 e será seguido de um informe para as empresas contendo 
as orientações a serem observadas a depender do resultado final. 

O trabalhador é quem financia a luta.
É justo que alguém possa aproveitar de todas as conquistas do Sindicato, sem contribuir?

QUEM PODE VOTAR NA ASSEMBLÉIA

ENTENDA A DIVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Os percentuais de distribuição da contribuição sindical são os seguintes: 
60% do valor recolhido vai para o sindicato da categoria profissional a que o 
trabalhador pertence; 15% para a federação a qual o sindicato for filiado; 5% 
para confederação; 10% para a central sindical; e 10% para o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). Quando a categoria não é vinculada a nenhuma 
central, o percentual do MTE passa para 20%.

DIREITO DE SE OPOR
A Contribuição Sindical é democrática, 
pois é para todos. Afinal de contas, 
quando o Sindicato celebra um Acordo 
ou Convenção Coletiva de Trabalho, 
com reajuste salarial e de benefícios, 
como vale refeição, plano de saúde 
etc., esse acordo ou convenção vale 
para todos.
Um dos pontos a ser debatido na 
assembleia será a possibilidade do 
trabalhador individualmente se opor 
ao desconto da contribuição anual 
que garante a luta em defesa dos seus 
direitos. A assembleia decidirá sobre os 
efeitos da eventual oposição individual, 
tais como deixar de ter o trabalhador 
direito à assistência jurídica gratuita, 
assistência nas homologações e acesso 
aos convênios e demais benefícios 
garantidos pelo Sindicato. Ou seja, o 
trabalhador ficará sozinho para resolver 
suas demandas com a empresa. Afinal, 
todas essas garantias são custeadas 
pelos próprios trabalhadores, através 
da contribuição anual.
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PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA E AJUDE A DECIDIR OS DESTINOS DO SEU SINDICATO.

ENTENDIMENTO JURÍDICO NACIONAL 
NORTEIA DEBATE DO SINTTEL COM OS 

TRABALHADORES
Seguindo o entendimento do 

Enunciado 38 (leia a íntegra 
do mesmo no box), publicado 
em 19/10/2017 pela Associação 
Nacional do Magistrados do Trabalho 
(ANAMATRA), junto a outros 125 
enunciados sobre a interpretação 
e aplicação da contrarreforma 
trabalhista, o Sinttel-RN submeterá 
à apreciação dos trabalhadores a 
decisão sobre a autorização coletiva 
para o desconto da contribuição 
sindical anual. 
Este enunciado, assim como os demais, 
foi debatido e aprovado na 2ª Jornada 
de Direito Material e Processual do 
Trabalho, evento promovido pela 
ANAMATRA, em parceria com outras 
entidades, que reuniu mais de 600 
juízes, procuradores e auditores fiscais 
do Trabalho, além de advogados e 
outros operadores do direito. Por toda 
essa relevância e representatividade, 

foi escolhido pela diretoria do Sinttel-
RN como norte para o debate da 
contribuição sindical no âmbito laboral 
da categoria de telecomunicações.
Para a ANAMATRA e demais 
entidades participantes, a decisão da 
assembleia geral é obrigatória para 
toda categoria, mas a Diretoria do 
Sinttel-RN decidiu incluir o direito de 
oposição ao desconto na consulta e 
votação que será realizada. Ou seja, 
além da autorização coletiva para 
o desconto da contribuição sindical 
anual (Item 1), o trabalhador deverá 
votar se o desconto será obrigatório 
para toda categoria ou se haverá a 
possibilidade de o trabalhador exercer 
o direito individual de oposição, tendo 
como consequência sua exclusão 
da abrangência dos instrumentos 
coletivos firmados daqui em diante 
(Item 2).

ENUNCIADO 38 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
I – É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o 
desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante 
assembleia geral, nos termos do estatuto da entidade sindical, 
se obtida mediante convocação de toda categoria representada 
especificamente para esse fim, independentemente de 
associação e sindicalização. II – A decisão da assembleia geral 
será obrigatória para toda categoria, no caso das Convenções 
Coletivas, ou para todos os empregados das empresas 
signatárias do Acordo Coletivo de Trabalho. III – O poder de 
controle do empregador sobre o desconto da contribuição 
sindical é incompatível com o caput do Art. 8º da Constituição 
Federal e com o Art. 1º da Convenção da OIT, por violar os 
princípios da liberdade e da autonomia sindical e da coibição 
aos atos antissindicais.

O grande desafio da 
classe trabalhadora 

em 2018

É a mobilização e engajamento 
dos trabalhadores já neste 

debate acerca da contribuição 
sindical. Mais do que nunca, é 
preciso que todos saibam que a 
contribuição anual de um dia de 
salário de cada trabalhador é o 
que garante a estrutura em torno 
de todas as atividades sindicais, 
incluindo as negociações coletivas.

Os patrões e os parlamentares 
alinhados a eles tentam induzir nos 
trabalhadores a falsa ideia de que 
o fim da compulsoriedade é um 
excelente negócio. Essa “defesa”, 
por si só, já devia ser motivo para 
o trabalhador desconfiar das “boas 
intenções” e se insurgir também 
contra este item da reforma.

O trabalhador precisa ter em 
mente que benefícios como 
assistência médica e odontológica, 
vale-alimentação/refeição, jornada 
de trabalho, saúde e segurança no 
trabalho, participação nos lucros 
e resultados e, ainda, o reajuste 
salarial anual ficam comprometidos 
na hipótese de não renovação 
de um instrumento coletivo, 
cuja negociação e celebração é 
responsabilidade do Sindicato.

É com esse espirito de resistência, 
organização e permanente 
mobilização, que a direção do 
Sinttel-RN inaugura o ano de 2018, 
debatendo o custeio sindical e os 
rumos das negociações coletivas.


