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I. Nome e localização do autor principal  

Cynthia Diógenes Mendonça  

II. Nome e localização do co-autor 

João Adriano Lopes Custódio 

III. Título da tese 

Sem sindicato não há trabalho 

IV. Objetivo 

Buscar a conscientização dos AFFA sobre a importância do exercício 

do sindicalismo. 

V. Resumo 

Em tempos hodiernos, os ataques ao serviço público são notórios e 

amplamente realizados. Há tempos, as sociedades buscam 

responsáveis pelos desgastes sofridos na economia e 

desenvolvimento de seus países. Não sendo diferente no Brasil, esse 

movimento de “desconstruir” a figura do servidor público aliando aos 

esforços desmedidos em aliar a figura do servidor ao desserviço, à 

burocracia, à ineficiência, à preguiça e ao descaso com a coisa 

pública e com o contribuinte. Essa tese traz uma reflexão histórica 

sobre os movimentos que têm sido realizados no sentido de 

enfraquecer as entidades que agem em defesa do trabalhador e 

assim executam uma tática tão antiga como a própria história da 

humanidade. 

VI. Introdução 

Com o fim da escravatura e o incremento da imigração de 

trabalhadores ao Brasil, no fim do século XIX e início do século XX, 

respectivamente, percebem-se os primeiros movimentos sociais 

vinculados ao sindicalismo enquanto prática. Esses imigrantes 

vindos, em boa parte, da Europa, que passara pela Revolução 

Industrial, e que já haviam experimentado a exploração da mão de 

obra com poucos direitos e muitos deveres, além da condição 

degradante de vida trazem na sua bagagem, além do sonho de 

construir seu sonho na América. 

Dentre as diversas fases de desenvolvimento do sindicalismo no 

Brasil, temos cinco período 
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1º Período: 1900 – 1930 

 Número de operário inexpressivo 

 Indústria complica expressão  

 A organização dos trabalhadores não estava normatizada 

 Em 1906, formada  a COB= Confederação Operária Brasileira 

(congrega 50 organizações operárias) 

 Em 1922, surgimento do Partido comunista  

 Em 1928, criação da Confederação Geral dos Trabalhadoress   

Esse primeiro período teve seu um início marcado pela presença  

das associações de auxílio-mútuo, que buscavam auxiliar 

materialmente operário em dificuldades. Logo depois, apareceram as 

UNIÕES OPERARIAS . 

2º Período: 1930 – 1945 

 Golpe de 30 e a aliança de Vargas: 

 Busca pela modernização da produção 

 Controle dos movimentos de representação operária 

 Reforço do conceito de colaboração de classes: “Uns 

precisam dos outros...”  Através da pregação da harmonia e 

da colaboração de classes 

Porém, na era Vargas, a ação do Estado direta sobre os sindicatos 

regulamentada pelo decreto 19.770/1931 o qual estabelecia desde o 

controle financeiro do Ministério do trabalho, inclusive proibindo a 

utilização desses recursos em períodos de greve, participação do 

Ministério nas assembleias, proibição da sindicalização dos 

funcionários públicos, garantia de sindicato único por categoria, 

além da criação da Consolidação das Leis do Trabalho e dos 

institutos de Previdência Social. Entre 1930 e 1964, o movimento 

desenvolveu-se amplamente. 

3º Período: 1945- 1964 

 Forte dinamização sindical 

 Era desenvolvimentista, ingresso do Capital estrangeiro e 

dependência externa 

 Integração nacional e construção de Brasília 
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 Luta pela liberdade sindical e política (muitas greves e 

manifestações sociais) 

Porém, com o golpe militar ocorreu uma repressão ao sindicalismo, 

até 1978 quando as greves voltaram a tela com intensidade  

4º Período: 1964- 1978 

Ditadura Militar 

Cenário:  

 País estava convulsionado por greves e passeatas;  

 Ameaça da implantação do comunismo e receios da classe 

média de perder seus bens 

 Classes dominantes opondo-se às reformas de base. 

Esse período foi marcado por Cassações e/ou perseguições 

políticas; Censura moral e política; Bipartidarismo(ARENA E MDB); 

Fechamento temporários do Congresso;  Eleições indiretas; Tortura;  

Desaparecimentos... 

   Entretanto, em 1980, emerge um Novo Sindicalismo que vem atuar 

fortemente na defesa dos interesses igualitários e na luta de classes 

pelos seus direitos. 

5º Período: 1978- 1990 

 Fortes reações à ditadura: mobilizações  massivas nas ruas, 

manifestos e reivindicações 

 Ruptura do atrelamento ao Ministério do Trabalho 

 Nascimento da CUT 

  

VII. Desenvolvimento (com embasamentos de argumentação relativa ao 

tema escolhido) 

Observando-se que a história é cíclica tem- se novamente ações no 

estado que buscam o enfraquecimento dos movimentos sindicais, 

haja visto as recentes publicações de medidas governamentais: 

Lei n. 13.467/2017  

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos 

participantes das categorias econômicas ou profissionais ou 

das profissões liberais representadas pelas referidas 

entidades serão, sob a denominação de contribuição 
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sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma 

estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e 

expressamente autorizadas.” (NR) 

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está 

condicionado à autorização prévia e expressa dos que 

participarem de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do 

sindicato representativo da mesma categoria ou profissão 

ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 

desta Consolidação.” (NR) 

“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da 

folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de 

março de cada ano a contribuição sindical dos empregados 

que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento 

aos respectivos sindicatos. 

Os artigos supramencionados, cujas alterações levam a necessidade 

a autorização expressa dos sindicalizados sobre a permissão para os 

descontos de suas contribuições. 

E isso se configura uma sutil quebra de força dos sindicatos com o 

fim da obrigatoriedade da contribuição sindical”. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 

A referida IN estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais 

a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, quanto à 

jornada de trabalho de que trata o art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 1.590, de 10 de 

agosto de 1995 e pelo Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 1996, que 

dispõem sobre o controle de frequência, a compatibilidade de 

horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, 

aplicáveis aos servidores públicos, em exercício nos órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. No art 36, tem- se o que: 



5 
 

Art. 36. Poderá haver a liberação do servidor público para 

participar de atividades sindicais, desde que haja a 

compensação das horas não trabalhadas. 

Sem maiores explicações, seguramente um dos golpes mais duros 

aplicados, uma vez que, obriga o servidor público a compensar os 

períodos de tempo dedicados ao sindicalismo. Alguns sindicatos 

mais organizados, obtiveram liminares que os isenta do cumprimento 

do artigo, porém a ação ainda namorou julgada. 

Medida Provisória 873/2019 de 01.03.2019,  

Mais uma vez as alterações recaem sobre a CLT: 

 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 

sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte 

Medida Provisória, com força de lei: 

 

Art. 1º  A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 545 .  As contribuições facultativas ou as 

mensalidades devidas ao sindicato, previstas no estatuto 

da entidade ou em norma coletiva, independentemente de 

sua nomenclatura, serão recolhidas, cobradas e pagas na 

forma do disposto nos art. 578 e art. 579.” (NR) 

“Art. 578 .  As contribuições devidas aos sindicatos pelos 

participantes das categorias econômicas ou profissionais 

ou das profissões liberais representadas pelas referidas 

entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma 

estabelecida neste Capítulo, sob a denominação de 

contribuição sindical, desde que prévia, voluntária, 



6 
 

individual e expressamente autorizado pelo empregado.” 

(NR) 

“Art. 579. O requerimento de pagamento da contribuição 

sindical está condicionado à autorização prévia e voluntária 

do empregado que participar de determinada categoria 

econômica ou profissional ou de profissão liberal, em favor 

do sindicato representativo da mesma categoria ou 

profissão ou, na inexistência do sindicato, em conformidade 

o disposto no art. 591. 

§ 1º  A autorização prévia do empregado a que se refere o 

caput deve ser individual, expressa e por escrito, não 

admitidas a autorização tácita ou a substituição dos 

requisitos estabelecidos neste artigo para a cobrança por 

requerimento de oposição. 

§ 2º  É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a 

compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a 

empregados ou empregadores, sem observância do 

disposto neste artigo, ainda que referendada por 

negociação coletiva, assembleia-geral ou outro meio 

previsto no estatuto da entidade.” (NR) 

“Art. 579-A .  Podem ser exigidas somente dos filiados ao 

sindicato: 

I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do 

caput do art. 8º da Constituição; 

II - a mensalidade sindical; e 

III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas 

instituídas pelo estatuto do sindicato ou por negociação 

coletiva.” (NR) 

“Art. 582 .  A contribuição dos empregados que 

autorizarem, prévia e expressamente, o recolhimento da 

contribuição sindical será feita exclusivamente por meio de 

boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será 

encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado 
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ou, na hipótese de impossibilidade de recebimento, à sede 

da empresa. (Grifo nosso) 

 

Essa MP vem, de maneira direta e contundente, atingir o 

sindicalismo, uma vez que, a partir dela, a contribuição sindical 

passa-a ser efetivada a partir de boletos a serem pagos pelos 

filiados. Fato que gerará um maior custo às entidades e possibilitará 

uma maior inadimplência e consequentemente, maiores índices de 

desfiliação. Não obrigatoriamente voluntária, mas possivelmente, por 

comodismo ou excesso de atribuição que os servidores públicos já 

têm. 

Como outro resultado essa MP poderá desestabilizar as relações 

coletivas, criar insegurança jurídica aos instrumentos coletivos de 

trabalho e enfraquecer os interlocutores sociais que defendem os 

interesses da classe trabalhadora (precedentes 1.295, 1.313, 1.316, 

1.317, 1.338, 1.422, 1.423 e 1.446 do Comitê de Liberdade Sindical – 

CLS). 

E do ponto de vista jurídico, a MP 873/2019 também não encontra 

guarida no texto constitucional brasileiro e nas convenções 

internacionais que vinculam o Brasil, sob o aspecto da liberdade e 

autonomia sindicais, ante a possível desestabilização do sistema 

sindical e das relações coletivas de trabalho, prejudicando 

sobremaneira as negociações coletivas de trabalho, o que justifica 

seu questionamento pelos controles concentrado e difuso de 

constitucionalidade, na forma da Constituição Federal. 

Dessa forma, no entendimento que todas as ações são direcionadas 

ao rompimento dos pactos entre gerações e do desmanche das 

instituições de defesa do trabalhador, com a diminuição da 

frequência realização dos concursos para recomposição dos quadros 

de servidores e extenuação do serviço público, observa- se a 

necessidade de uma reação imediata, pensada e proporcional às 

ameaças existentes. 
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VIII. Conclusão (com proposição de diretrizes, de forma objetiva, clara e 

resumida) 

Diretriz 01: intensificar as ações de formação sindical 

 Através de cursos presenciais e A distância  

 Através de realização de workshops 

 Através de realização de palestras de nomes reconhecidos 

na atuação sindical 

Diretriz 02: Aumentar as verbas destinadas a capacitação e formação 

sindical 

Diretriz 03: Incentivar a participação de recém ingressos no Serviço 

juntamente com os aposentados para que as relações entre esses 

segmentos seja fortalecidas. 

 Através de encontros, tipo cafés da manhã. 

 Elaborar vídeos que tragam a memória da carreira de 

AFFA, desde os primórdios do ministério da agricultura, 

dando destaque às dificuldades enfrentadas pelos AFFA no 

estabelecimento de suas competências e na luta pelo 

reconhecimento da carreira 
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