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OFÍCIO CONTRIBUIÇÕES SINDASSISTÊNCIA SP 2019 
 

O SIND. ASSISTÊNCIA TÉCNICA-SP - CNPJ nº. 01.755.970/0001-60, com a 
intenção de esclarecer eventuais dúvidas acerca da obrigatoriedade do recolhimento 
das contribuições vigentes, vem por meio desta esclarecer: 
 

No dia 1º de março, o presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 
873/2019, com o propósito de intervir nas organizações sindicais, ferindo assim a 
autonomia dos Sindicatos e gerando grande insegurança jurídica. 
 

Contudo, o referido texto, perdeu sua validade, eis que a Medida Provisória, 
apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, precisa de posterior apreciação pelas 
Casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado) para ser convertida em lei, devendo 
ser apreciada no prazo de até 120 dias. Assim, não observado o prazo do regimento, a 
Medida Provisória 873/2019 perde sua validade em 28/06/2019! 

 
Desse modo, as contribuições vigentes no ano de 2019, permanecem 

obrigatórias, tendo em vista que sua autorização decorre das convenções da categoria, 
sem a necessidade do consentimento de cada trabalhador, dispondo o Sindicato de 
prazo para oposição, conforme consta da Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

Dada as prerrogativas constitucionais da presente entidade sindical em elaborar 
convenção coletiva de trabalho e acordos coletivos de trabalho lhe é oriundo a aplicação 
do princípio da liberdade e autonomia sindical para implementar contribuições sindicais, 
quais sejam:  contribuição sindical profissional (esta antes do advento da Lei 
13.467/2017), contribuição assistencial profissional; contribuição na participação 
sindical das negociações coletivas e contribuição sobre o PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), como fonte de custeio do sistema sindical em prol da categoria que ora 
representa, com respaldo no artigo 611-A, da CLT, in verbis: 
 

Art. 611-A – Lei nº. 13.467/2017: A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho têm prevalência sobre a lei. 
 

Desta forma, evitando surpresas indesejadas através de cobrança via ação 
judicial, empresas em débito contatem a tesouraria do sindicato para a realização dos 
devidos recolhimentos das contribuições nos seguintes canais:  
 

Telefones: (11) 4807-1001 ou (11) 4807-1002 
E-mails: tesouraria@sindassistenciatecnicasp.com.br                          

cobranca@sindassistenciatecnicasp.com.br 
 

Contamos com vossa colaboração. 
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