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   ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DAS REGIÕES DO CENTRO SUL E DO SUL 
FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO 
DE 2018. Ao decimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede social 
deste Sindicato, situado na Praça da Autonomia, quarenta, sétimo andar do Edifício Saint 
Ettiénne, centro, na cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os 
trabalhadores representados, associados e não sócios, para deliberarem sobre a ordem do dia 
publicado no Entre Rios Jornal do dia 17 de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, com os 
seguintes dizeres: EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
O presidente do Sindicato acima epigrafado, na forma disposta em seu Estatuto Social e de 
acordo com a legislação em vigor, convoca todos os trabalhadores integrantes da Categoria 
Profissional de Vestuário, Confecções de Roupas, Jeans, Malhas, Couros, Roupas Íntimas, 
Cama, Mesa e Banho, Uniformes, Bordados, Indústrias de Calçados em geral, de Couro, 
Courvin, Chinelos, Sandálias, Tênis e Estamparias, de acordo com o quadro a que se refere o 
Art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho em vigor, residentes nas Bases Territoriais do 
Sindicato, compreendendo-se as cidades de: Angra dos Reis, Areal, Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel 
Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto real, Quatis, 
Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Sapucaia, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta 
Redonda/RJ, associados e não sócios, para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no próximo Dia 15/03/2018 as 17h00min horas, em 1ª convocação com a 
presença absoluta de Representados associados e não sócios, não atingido quórum , as 
17h30min horas em 2ª convocação, com qualquer número de presente, que ficam desde já e 
igualmente convocados, para deliberação e aprovação da mesma pauta, na sede social do 
SINDICATO PROFISSIONAL, situada na Praça da Autonomia, 40 Edifício Saint Ettiénne, Salão 
do 7º Andar, Centro da cidade de Três Rios/RJ, para a deliberarem sobre a seguinte: Ordem do 
Dia. a) Apresentação, distribuição e leitura sobre a forma de continuidade das ações sindicais 
em detrimento a Lei 13.467 da Reforma Trabalhista; b) Estabelecer e autorizar o desconto da 
Contribuição Sindical, revogada pela Lei 13.467 a favor do Sindicato Profissional; c) Discussão 
e aprovação do valor, prazo e a forma do desconto e pagamento ao Sindicato; d) Forma de 
registro e órgão competente para cobranças em caso de descumprimento; e) Assuntos Gerais. 
Três Rios (RJ), 16 de fevereiro de 2018. Ailton Souza, Presidente. Assumiu a direção dos 
trabalhos o presidente do Sindicato, senhor Aílton José de Souza convidando a mim, Iranilza 
Rodrigues Vieira para secretariar, redigir e lavrar a presente ata, o que aceitei. Constituída a 
mesa o presidente determinou que se fizesse a contagem dos trabalhadores, o que fiz 
utilizando-me da Lista de Presença, confrontando com o número dos presentes, constatando-
se que eram de sessenta e cinco trabalhadores. A seguir, o presidente dando por instalado os 
trabalhos com número regular e estatutário para constituí-los, determinou-me que procedesse 
leitura do Edital em sua integra. Finda a leitura, o presidente informou aos presente o objetivo 
da presente Assembleia e fez a seguir esclarecimentos, destacando-se a necessidade de se 
discutir e aprovar formalidades legais para o desconto e cobrança da Contribuição Sindical 
obrigatória, conforme o artigo 8º e artigo 149 da Constituição federal, prevista nos Arts, 545 a 
610 da CLT, com as alterações promovidas pela Lei nº. 13.467/2017 (autorização prévia e 
expressa da categoria. Continuando, informou que era preciso deliberar acerca de 
procedimentos a serem adotados, inclusive quanto a notificação de autorização prévia a 
expressa aos respectivos empregadores e, ainda, para os casos previstos no Art. 602 da CLT. 
Após esclarecimento necessários, o presidente determinou que fossem distribuídas a todos os  

http://www.sintivest.org.br/
mailto:secgeral@sintivest.org.br
mailto:presidencia@sintivest.org.br
mailto:secmulher@sintivest.org.br


 

S I N T I V E S T 
 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário das Regiões do 
Centro Sul e do Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro/RJ 

Sede: Praça da Autonomia, 40, Edifício Saint Ettiénne, Grupos 203/204 e 701/702, Cep. 25802-310 - Centro, 
Três Rios/RJ. Tel. (24) 2255-1391 – Site. www.sintivest.org.br - E-mails. secgeral@sintivest.org.br 

presidencia@sintivest.org.br – secmulher@sintivest.org.br 

 
 
Presentes a respectiva proposta da diretoria que após sua leitura, o Presidente colocou a 
matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do 
tempo necessário foram apresentada cinco propostas de emendas que, após debatidas, 
chegaram-se ao consenso, sendo posteriormente unificadas em uma só proposta como segue: 
a) Ficam aos empregadores, obrigados a descontar em folha de pagamento do mês de março 
do ano em exercício e todos os seus empregados, associados ou não, o valor correspondente 
a um dia de trabalho, cujo repasse a entidade sindical se dá até o último dia útil do mês de abril 
de cada exercício. b) O recolhimento da Contribuição Sindical paga fora do prazo acarretará ao 
empregador, multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total, mais juros de 1% (um por cento) 
ao mês e correção monetária calculada pela UFIR ou outro índice que venha a substituí-lo;  c) 
Nos casos de recusa por parte do empregador de efetuar o desconto e/ou do consequente 
recolhimento da Contribuição Sindical à Entidade Profissional, serão propostas as competentes 
Ações de Cumprimento na Justiça Comum e ou na Justiça do Trabalho, independente de 
queixa criminal, nos casos em que o empregador efetuar o desconto dos empregados, e não 
repassar a Entidade profissional, por configurar apropriação indébita; d) Fica convencionado, 
com anuência dos trabalhadores aqui presentes, que em havendo alterações no Sistema de 
Custeio Sindical decorrentes de Emendas a  aprovação da Reforma Trabalhista ou de outras 
leis, as partes voltarão a negociar esta questão na cláusula posteriormente e em assembleia 
exclusivamente convocada para este fim, visando à adequação ao novo ordenamento jurídico; 
e) A presente ata deverá ser registrada em Cartório de Registro de Documentos Públicos e 
após, a publicação do edital público de notificação, as peças encaminhada aos empregadores. 
A seguir, o presidente submeteu a votação transcorrendo normalmente, obtendo-se o seguinte 
resultando. 71 (sessenta e uma) sobre cartas com a palavra APROVO e 3 (três) sobre cartas 
com a palavra NÃO APROVO. Terminada a votação, o presidente abril discussão de assuntos 
gerais cedendo tempo hábil a sua discussão onde houve diversas manifestações de apoio e 
solidariedade ao Sindicato. Feito isto, novamente franqueou a palavra e como os presentes 
não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à 
votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por maioria absoluta de votos a Contribuição 
Sindical, a ser descontada de todos os integrantes da categoria, sócios e não sócios, no mês 
de março do ano de dois mil e dezoito. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se 
manifestando e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e 
achada conforme, vai assinada pelo presidente e pela secretária. A presente ata tem sua 
validade imediata após seu registro em Cartório, devendo a mesma ser enviada aos 
empregadores, com todas as peças que o acompanha, Três Rios, RJ, quinze de março do ano 
de dois mil e dezoito.  
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
 

 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
à RFB a sua atualização cadastral. 
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EDITAL PUBLICO DE NOTIFICAÇÃO - ASSÉMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
APROVAÇÃO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2018  

EM DETRIMENTO DA REFORMA TRABALHISTA - LEI Nº 13.467 
 

EMPRESÁRIOS, CONTADORES, CONTABILISTAS, CHEFES DE DEPARTAMENTO PESSOAL E 
DE RECURSOS HUMANOS E A QUEM MAIS POSSAM INTERESSAR. 
 

 
     O Presidente do Sindicato acima epigrafado na forma disposta em seu Estatuto Social, 
notifica todas as empresas econômicas do setor de vestuário, Indústrias de Confecções em 
geral, Jeans, Malhas, Couros, Roupas Íntimas, Cama, Mesa e Banho, Uniformes, Bordados, 
Indústrias de Calçados em geral, de Couro, Courvin, Chinelos, Sandálias, Tênis e 
Estamparias, consoante ao Art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecidas nas 
Regiões do Centro Sul e do Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo-se 
as cidades de: Angra dos Reis, Areal, Barra do Piraí, Barra Mansa, Comendador Levy 
Gaspariam, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, 
Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio 
Claro, Rio das Flores, Sapucaia, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda/RJ, a 
resolução da plenária em assembleia geral e específica realizada no dia 15/03/2018 próximo 
passado conforme descritas a seguir: a) Ficam aos empregadores, obrigados a descontar em 
folha de pagamento do mês de março do ano em exercício e todos os seus empregados, 
associados ou não, o valor correspondente a um dia de trabalho, cujo repasse a entidade 
sindical se dá até o último dia útil do mês de abril de cada exercício; b) O recolhimento da 
Contribuição Sindical paga fora do prazo acarretará ao empregador, multa de 20%(vinte por 
cento) sobre o valor total, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 
calculada pela UFIR ou outro índice que venha a substituí-lo; c) Nos casos de recusa por parte 
do empregador de efetuar o desconto e/ou do consequente recolhimento da Contribuição 
Sindical à Entidade Profissional, serão propostas as competentes Ações de Cumprimento na 
Justiça Comum e ou na Justiça do Trabalho, independente de queixa criminal, nos casos em 
que o empregador efetuar o desconto dos empregados, e não repassar a Entidade 
profissional, por configurar apropriação indébita; d) Fica convencionado, com anuência dos 
trabalhadores aqui presentes, que em havendo alterações no Sistema de Custeio Sindical 
decorrentes de Emendas a aprovação da Reforma Trabalhista ou de outras leis, as partes 
voltarão a negociar esta questão na cláusula posteriormente e em assembleia exclusivamente 
convocada para este fim, visando à adequação ao novo ordenamento jurídico; e) A presente 
ata deverá ser encaminhada aos empregadores. A seguir, o presidente submeteu a votação 
da matéria, transcorrendo normalmente, obtendo-se o seguinte resultando. 71 (sessenta e 
uma) sobre cartas com a palavra APROVO e 3 (três) sobre cartas com a palavra NÃO 
APROVO. Terminada a votação, o presidente abril discussão de assuntos gerais cedendo 
tempo hábil a sua discussão onde houve diversas manifestações de apoio e solidariedade ao 
Sindicato. Feito isto, novamente franqueou a palavra e como os presentes não desejassem 
fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo 
sido aprovada, sem restrições, por maioria absoluta de votos a Contribuição Sindical, a ser 
descontada de todos os integrantes da categoria, sócios e não sócios, no mês de março do 
ano de dois mil e dezoito. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando e 
nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e achada conforme, 
vai assinada pelo presidente e pela secretária. A presente ata tem sua validade imediata após 
seu registro em Cartório, devendo a mesma ser enviada aos empregadores. Três Rios, RJ, 
quinze de março do ano de dois mil e dezoito. 
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MPT vê legalidade em contribuição 
sindical aprovada em assembleia 

Para MPT, assembleia é meio apropriado de deliberação sobre mecanismos de custeio das 
atividades sindicais 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) considerou legal o recolhimento de contribuição sindical, 
em 2018, pelos membros do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Pará. Isto porque, segundo a 
decisão, o tema foi tratado e aprovado em assembleia geral da categoria, realizada ao final de 2017. 

O sindicato havia entrado com um pedido de instauração de inquérito civil levando em consideração 
as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista, que torna facultativa a contribuição sindical. 

Na decisão de indeferimento, a procuradora do trabalho Carla Afonso de Nóvoa Melo ressaltou que 
a assembleia geral, devidamente convocada, na qualidade de instância máxima de cidadania sindical, 
constitui-se como o meio mais apropriado de deliberação sobre mecanismos de custeio das atividades 
sindicais no âmbito da categoria. 

“Na falta de elementos legais e jurisprudenciais firmes sobre o tema, ressalvando-se eventual 
mudança de entendimento posterior, notadamente após análise das diversas ADIs sobre o tema, não 
se vislumbra, neste momento, ilegalidade no fato de a referida Assembleia Sindical ter instituído a 
contribuição sindical para 2018”, ponderou a procuradora sobre o questionamento de a Assembleia 
Sindical poder, ou não, instituir a cobrança. 

Para Ministério do Trabalho, contribuição sindical definida em assembleia é legal 

Na avaliação do advogado trabalhista Ronaldo Tolentino, membro da Comissão de Direito Sindical 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a decisão do MPT foi correta. 
Isto porque, segundo ele, a Lei 13.467/17 fala em autorização prévia e expressa, mas não diz que ela 
precisa ser individual.  “Paralelo a isto temos que a Assembleia Geral é o órgão máximo de um 
Sindicato e, portanto, tem competência para conferir autorização coletiva para o desconto”, pontua. 

De acordo com o advogado trabalhista Rodrigo Torelly, sócio do escritório Roberto Caldas, Mauro 
Menezes & Advogados, “nesse caso específico, o Ministério Público do Trabalho entendeu inexistir 
ilegalidade no fato de a assembleia geral de sindicato instituir contribuição para toda a categoria”. 

Para tanto, explica Torelly, “fundou sua decisão na Constituição (8º, II), na CLT (513, “e”) e no 
Verbete 434, da OIT [Organização Internacional do Trabalho], bem como em enunciado da Jornada 
de Direito do Trabalho da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
que entendeu lícita a instituição desse tipo de contribuição mediante assembleia geral.” 

O assunto tem sido recorrente no Judiciário. Em pelo menos duas decisões, do TRT-12 e da 34ª Vara 
do Trabalho do Rio de Janeiro, magistrados concederam liminares para barrar a cobrança da 
contribuição. 

Leia a íntegra da decisão. 

Mariana Muniz – Brasília 
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Ministério do Trabalho: contribuição 
sindical definida em assembleia é legal 

Nota Técnica da Secretaria de Relações do Trabalho diz que Reforma não excluiu 
deliberação da categoria 

A Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, em nota técnica 
publicada na última sexta-feira (16/03), defendeu que a legislação brasileira permite que 
a expressa anuência da categoria sobre a contribuição sindical pode ser confirmada “a 
partir da vontade da categoria estabelecida em assembleia geral”. A manifestação foi 
provocada pela Federação Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros (FETRHOTEL). 

“O poder legiferante almejou extinguir a compulsoriedade da contribuição sindical, sem 
excluir a capacidade do ente coletivo de exercer o seu mister constitucional, de defesa da 
categoria, no campo da outrora contribuição obrigatória”, diz a Nota Técnica nº 02/2018. 
Desde novembro de 2017, com a entrada em vigor da Lei 13.467, a contribuição sindical 
deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. 

A secretaria – que tem competência para emitir pareceres técnicos sobre legislação 
sindical e trabalhista – diz que a Reforma Trabalhista fortaleceu a importância da 
negociação coletiva “como forma de permitir que as partes viessem a reger seus próprios 
interesses”, aprofundando a “liberdade sindical e autonomia previstas na Constituição”. 

No documento, assinado pelo secretário de Relações do Trabalho Carlos Cavalcante de 
Lacerda, o órgão corrobora com o Enunciado nº 38  da Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (Anamatra), segundo o qual decisão feita em assembleia sobre 
a contribuição é lícita e tem força para valer por toda a categoria. Ao final, o secretário diz 
que diante da controvérsia do tema, pediria manifestação da Consultoria Jurídica do 
Ministério do Trabalho. 

“Esta Secretaria de Relações do Trabalho compreende que o ordenamento jurídico pátrio, 
a partir de uma leitura sistemática, permite o entendimento de que a anuência prévia e 
expressa da categoria a que se refere os dispositivos que cuidam da contribuição sindical, 
pode ser consumada a partir da vontade da categoria estabelecida em assembleia geral”, 
diz a nota. 

O posicionamento da secretaria foi encaminhado ao conhecimento da Federação 
Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros nos estados de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul. 

Recentemente, o Ministério Público do Trabalho (MPT) considerou legal o recolhimento 
de contribuição sindical, desde que tratado e aprovado em assembleia geral da categoria. 
Em pelo menos duas decisões, da Justiça do Trabalho de Santa Catarina e da 34ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, magistrados concederam liminares determinando o 
recolhimento da contribuição. 

Mariana Muniz – Brasília 
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