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Imposto Sindical x Contribuição

Sindical x Contribuição Assistencial

Existem três tipos de
contribuições financeiras do
trabalhador para o Sindicato:
imposto sindical, contribui-
ção sindical e contribuição
assistencial. Elas podem se
confundir pelo nome, mas tem
naturezas diferentes. O Im-
posto Sindical, como o pró-
prio nome diz, é uma imposi-
ção legal compulsória para
repasse de verba ao governo.

O imposto foi criado na
época da Ditadura Militar
para atrelar os sindicatos ao
governo. Atualmente, 60% do
imposto é repassado pelo
governo ao sindicato; 15%
para a federação (no caso,
ainda para a FUP); 5% para
a confederação na-
cional (no caso dos
petroleiros, ainda a
CUT) e 20% vai
para a Conta Espe-
cial Empregos e
Salários (CEES)
do Ministério do
Trabalho. Todos os
sindicatos, centrais sindicais,
confederações e federações
que abandonaram ou que de
fato nunca estiveram na luta
em defesa dos trabalhadores,
como: CUT, Força Sindical e
UGT, usam o imposto sindical

para financiar a mamata de
suas direções, a campanha
de candidatos ligados ao go-
verno e as suas cúpulas etc.
Tudo, menos lutar pelo traba-
lhador!

Nós acreditamos que o
Sindicato deve ser mantido
voluntariamente por cada tra-
balhador para viabilizar e for-
talecer o nosso instrumento
de luta. Por isso, o Sindipetro/
SJC devolve a sua parte do
Imposto Sindical para quem é
associado.

Já a Contribuição Sin-
dical é o valor repassado ao
Sindicato sobre o salário do
associado, por meio do des-
conto em folha de pagamen-

to, após o tra-
balhador se
associar. Essa
contribuição é
mensal e es-

pontânea, pois o
ato de associar-se

também o é.
Por fim, a Contribuição

Assistencial é o valor apro-
vado em assembleia para
desconto em folha de paga-
mento e repasse ao Sindica-
to. No caso desta Contribui-
ção, o ACT determina alguns
procedimentos para dar a

contra-ordem no repasse,
mesmo se for aprovado.

É importante ressaltar
que são essas contribuições
que servem para fazer a ma-
nutenção do Sindicato,
viabilizar as lutas necessárias
para contrapor a retirada de
direitos e ampliá-los.

Entendemos que a
consciência política de todos
os trabalhadores é o que for-
talece a luta de classes, isto
é, a resistência do emprega-
do ante ao empregador – o
trabalhador querendo e mere-
cendo receber mais pelo seu
trabalho suado e o patrão que-
rendo pagar menos e cortar
benefícios para aumentar os
lucros.  Por isso, nós sempre
conclamamos a todos os tra-
balhadores a se associarem,
pois, quando há um fecha-
mento de Acordo Coletivo, to-
dos se beneficiam.

Não é justo que apenas
os associados paguem a con-
ta, como também não é justo
que os não associados sejam
beneficiados sem contribuir
com todas as despesas, já
que a Contribuição
Assistencial, inclusive, é uma
das formas de Contribuição
prevista no Acordo Coletivo
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de Trabalho, conforme descri-
ção “ipsis literis”.

“A companhia descontará
em folha normal de paga-
mento, observando o seu
cronograma operacional,
as importâncias aprovadas
nas Assembleias Gerais,
como Contribuição
Assistencial aos Sindica-
tos, nos termos do dispos-
to nos incisos IV do artigo
8º do capitulo II da Consti-
tuição Federal, DESDE
QUE NÃO HAJA OPOSI-
ÇÃO EXPRESSA e por es-
crito do empregado no pra-
zo de 30 dias após o rece-
bimento, pela companhia,
da comunicação ao sindi-
cato.

Parágrafo 1º: o empre-
gado que por MOTIVO
ALHEIO a sua vontade não
conseguir manifestar sua
oposição ao desconto no
prazo previsto no caput
desta cláusula, poderá so-
licitar a devolução do valor
descontado junto ao sindi-
cato.

Parágrafo 2º: Sendo a Com-
panhia somente fonte
retentora da Contribuição,
caberá aos sindicatos a res-
ponsabilidade de qualquer
pagamento por decisão ju-
dicial decorrente de ações
ajuizadas por empregados
contra o referido descon-
to.”

Analisando o teor da
cláusula acima podemos con-
cluir que o fato gerador da

Contribuição Assistencial é a
aprovação dela em
assembleia, em que todos
são livres para participar. A
referida Contribuição esta
amparada na Constituição
Federal e no Acordo Coletivo
de Trabalho.

A empresa não promo-
verá o desconto se houver a
manifestação do empregado
no prazo de 30 dias. Não é
necessário a empresa fazer
a comunicação aos empre-
gados para a manifestação
da contra-ordem. Considera-
mos que a comunicação fei-
ta pela empresa alertando
sobre o prazo se constitui em
intervenção no movimento
sindical, pois incentiva a con-
tra-ordem por conta dos em-
pregados. Assim, nós vamos
cobrar um parecer do Minis-
tério Público do Trabalho para
verificar se a empresa está
ferindo o Acordo Coletivo de
Trabalho.

As assembleias são
abertas e as participações
são voluntárias. O fato de um
empregado não manifestar
sua oposição ao desconto
por não ser avisado ou por

esquecimento, de acordo com
o parágrafo supra, não consti-
tui “circunstância alheia à von-
tade”, que ocorre ao acaso, ou
seja, independente de deci-
são própria.

Nós entendemos que só
é possível haver a devolução
se ela for aprovada da mes-
ma forma que foi aprovada a
Contribuição, ou seja, em
assembleia, para atender os
pressupostos legais contidos
no ACT.

Em suma, temos coloca-
do em assembleia a aprova-
ção da Contribuição
Assistencial só para os não
associados. Entendemos que
todos devem contribuir para
viabilizar as lutas da catego-
ria por meio da entidade.

Segue anexa ficha de
associação. Associe-se ou
traga outro companheiro para
se associar. Preencha a ficha
em duas vias de igual teor.

ASSOCIEM-SE! Com
todos associados ao Sindica-
to o custo para cada um será
menor e o poder da entidade
será maior. Todos juntos so-
mos fortes!
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Em reunião com o RH
local no dia 1º de abril, o
Sindipetro/SJC discutiu e co-
brou ações da Revap quanto
às punições na unidade, du-
pla função de brigada, avalia-
ção ambiental e eixo de trans-
porte.

Punições: Os traba-
lhadores denunciaram e o Sin-
dicato cobrou explicação das
punições na produção. O RH,
na pessoa do Sr. Eduardo,
disse que só conhecia dois
casos recentes de punição
por escrito. O RH não soube
esclarecer as punições e dis-
se que agendaria uma reu-
nião com o gerente de produ-
ção para se informar. Portan-
to, reafirmamos a apresenta-
ção dos motivos e a funda-
mentação que levou a punição
por escrito.

Dupla função de
brigada: Esse ponto já foi
cobrado do RH local e
C o r p o r a t i v o . H á
questionamento dos trabalha-
dores com relação ao exces-
so de trabalho nas suas ativi-
dades diárias e, além disso,
os companheiros têm que atu-
ar nas brigadas de incêndio
em todas as áreas. Quanto ao
treinamento, antes se fazia
nas horas de folga, ferindo o
direito dos trabalhadores
quanto à quantidade de horas
mensais a que têm direito.
Hoje, os treinamentos são
efetuados no horário adminis-
trativo, fazendo com que os

trabalhadores dobrem de
modo a cobrir os trabalhado-
res que vão para o treinamen-
to. Há trabalhadores sendo
assediados, pois, em caso de
se negarem a participar da
Brigada, dizem que podem
ser punidos, como ocorreu
com o Nagaroto, transferindo
para o HA.

Entendemos que para
ser Brigadista o empregado
tem que ser voluntário e se for
obrigado caracteriza com cer-
teza a dupla função. Sabe-
mos também que em outros
países há um grupo especifi-
co para combater as emer-
gências nas refinarias. Elimi-
nar esses trabalhadores na
unidade é minimizar custo
não remunerando a dupla fun-
ção, que é exercida de cará-
ter precário e põe em risco as
atividades. Por exemplo,
quando teve emergência com
fogo na área 322 quem atuou
como componentes da Briga-
da foram, na maioria, os ope-
radores. Por isso, as áreas fi-
caram descobertas. Exata-
mente neste momento ocor-
reu emergência no DH.

Os trabalhadores são
obrigados a usar camisa de
Brigada sobre a roupa normal
para passar como uniforme
de Brigadista na passagem
de turno. Não importa estar de
tênis, o que importa é a cami-
sa. Tal exigência é mais uma
vez para enganar a legislação
quanto ao tempo de passa-
gem de turno. Deve-se, por-
tanto, estar o trabalhador todo

uniformizado, não a meio uni-
forme. Isto implica em custo,
pois os trabalhadores devem
chegar mais cedo ou sair
mais tarde. Se isto não acon-
tecer, a empresa esta enri-
quecendo ilicitamente, pois
não está remunerando devi-
damente as horas dos traba-
lhadores.

Eixo de transporte:
Há uma demanda dos traba-
lhadores para que se aumen-
te o eixo de transporte dos
que moram a uma distância
maior do que atende a
REVAP. Queremos a mesma
política do abastecimento em
transporte para todos. O RH
local já enviou essa demanda
para o jurídico corporativo.
Nas reuniões de acompanha-
mento de ACT, a FNP também
cobrou. Na reunião do dia 1º
de abril, o RH solicitou mais
uma semana para aguardar-
mos a resposta do jurídico
corporativo. Se não houver
amparo jurídico cabe o bom
senso em prol da política de
abastecimento, sendo eixo de
transporte igual para todos e
principalmente visando a se-
gurança dos trabalhadores,
pois entendemos que o trans-
porte coletivo para todos os
trabalhadores próprios e
terceirizados que trabalham
na empresa deve prevalecer,
minimizando o uso de veícu-
los particulares não só para
desafogar o trânsito quanto
aumentar a segurança.

Reunião com o RH discute demanda dos trabalhadores


