
 A Reforma Trabalhista do governo Temer e seus deputados e senadores golpistas tem três 
objetivos bem claros: reduzir o valor do trabalho; aumentar a exploração dos/as trabalhadores/as; 
enfraquecer os sindicatos porque sem eles a exploração dos/as trabalhadores/as fica mais fácil.

Não vamos nos enganar, nem nos iludir!

 A Reforma Trabalhista, na verdade, é uma grande contrarreforma porque destrói os direitos dos 
trabalhadores/as conquistados ao longo da História.
 O governo Temer e seus deputados e senadores golpistas destruíram os direitos trabalhistas 
alterando as regras dos contratos de trabalho no Brasil, rebaixando as condições de trabalho e de vida 
dos trabalhadores/as brasileiros/as, abaixo de qualquer outro país que participa do comércio global.
 As consequências para os trabalhadores/as são incalculáveis:  terceirização em massa; trabalho 
intermitente (pagamento por hora – empregado sem salário);  “pejotização” em massa (o CNPJ no lugar 
da carteira de trabalho: MEI, PJ); contrato temporário em massa; jornada de 12 horas; banco de horas 
ilimitado; negociado sobre o legislado; enfim, a redução e eliminação do emprego formal de boa qualidade 
(seja da CLT ou estatutário concursado). É a semi-escravidão batendo na porta dos trabalhadores/as.
 Com essas regras não temos futuro. A nossa luta é pela revogação da Reforma Trabalhista e pela 
construção de relações de trabalho decentes entre os capitalistas (donos dos meios de produção) e os 
trabalhadores/as (vendedores/as da força de trabalho) e pela emancipação da classe trabalhadora. 
 A nossa luta pela anulação da reforma trabalhista se dá em diversas frentes, na política e na 
Justiça. Na política, com nossas manifestações e nosso voto (não votando nos golpistas, mas em 
candidatos comprometidos com a revogação dessa maldade e atraso civilizatório). Na Justiça, com todas 
as ações possíveis que possam questionar a inconstitucionalidade dessa lei “ordinária”.

Vários pontos da Reforma Trabalhista são inconstitucionais e já estão sendo questionados na Justiça:
- A  Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 5766 questiona a alteração em relação a gratuidade no processo 
trabalhista que na prática elimina a possibilidade do trabalhador/a cobrar na Justiça do Trabalho seus direitos 
trabalhistas quando negados pelos patrões;
- As ADINs 5806, 5826 e 5829 questionam a inconstitucionalidade do trabalho intermitente que na prática frauda o 
salário mínimo e o direito à previdência social.
- As ADINs 5794, 5810, 5811, 5813, 5815, 5850, 5859, 5865 questionam o fim da Contribuição Sindical (conhecido 
por imposto sindical) que só poderia ser alterado por Lei Complementar e não por Lei Ordinária.
- A  ADIN 5867 questiona a redução da correção do dinheiro dos trabalhadores das ações trabalhistas;
- A ADIN 5870 questiona os limites a indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho.

 O governo Temer e os deputados e senadores golpistas aprovaram o fim da contribuição sindical (1 dia 
de trabalho em março) com o claro objetivo de inviabilizar a ação dos sindicatos. Na picaretagem golpista, 
usaram uma “lei ordinária” quando a CF exige uma “lei complementar” para uma mudança tributária. Criando 
uma bagunça jurídica. Por isso, tem Juízes mantendo a contribuição na forma anterior da CLT.  
 Os sindicatos defendem todos os trabalhadores, associados e não associados. A contribuição sindical 
tem esse princípio: se todos são beneficiados, todos devem contribuir. É válido o debate se deve permanecer 
ou não essa cobrança compulsória, mas também não podemos ignorar que a extinção sumária da 
contribuição visa enfraquecer os sindicatos nesse momento de crise política e econômica, de rompimento da 
democracia e de imposição de uma reforma trabalhista danosa aos trabalhadores/as.
 Esse ano  poderemos ter diferentes situações, prefeituras e empresas que terão o recolhimento e 
outras não, dependendo das decisões judiciais em cada caso.
 A FETRAMESC (que é uma federação que o sindicato não é filiado) entrou na Justiça contra a 
Prefeitura de Chapecó e obteve uma liminar que manda a prefeitura recolher a contribuição sindical. Diante 
dessa realidade e da possibilidade de ter o desconto ao trabalhador/a e o dinheiro (60% do valor) não ficar no 
sindicato para nossas lutas, o SITESPM-CHR entrou na Justiça para garantir que esse dinheiro fique no 
sindicato e seja revertido em lutas em defesa dos direitos e valorização da categoria e da classe trabalhadora.
 A situação de cada município dependerá da decisão da Justiça (são diferentes Juízes) e poderá mudar 
a qualquer momento até o fechamento da folha de pagamento do mês de março. A questão poderá ser 
resolvida por definitivo se tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as ADINs da contribuição 
sindical.
 A direção do SITESPM-CHR reafirma o compromisso com a luta pela valorização dos trabalhadores/as 
e a defesa dos direitos, como fizemos ao longo dos 30 anos de nossa história com inúmeras vitórias. Basta 
lembrar da defesa da nossa aposentadoria contra a reforma da previdência. Sem o dinheiro da contribuição 
sindical teremos mais dificuldades para manter o nível das nossas ações (trabalho de base, formação, jornais, 
negociações  coletivas, mobilizações, manifestações e greves) que o sindicato tem feito na defesa dos direitos 
e da valorização dos trabalhadores/as.

A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PODERÁ SER COBRADA EM MARÇO DE 2018 ?
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