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Prezados (as) companheiros (as)

Vocês devem ter visto recentemente que a Receita Federal proibiu
pagamento a dirigente sindical. Se você não tomou conhecimento, vamos
explicar o que aconteceu. Um sindicato elegeu um presidente aposentado.

Antes de definir a ajuda de custo, a entidade consultou a Receita Federal
para saber se, do ponto de vista jurídico, a remuneração era correta.

Em resposta a esta consulta, a Receita foi mais longe; não só o sindicato
que fez a consulta não poderia remunerar seu presidente aposentado, e nem
reembolsar despesas, como também a mesma regra valeria para todas as
entidades do Brasil. Pois ao pagarem, perderiam a imunidade tributária. Isto é
- proibiu que todos os sindicalistas e dirigentes fossem remunerados.

Preocupada com a repercussão da resposta da RFB, a UGT obteve parecer
jurídico de tributaristas, reafirmando que a resposta da Receita Federal é
inconstitucional e vai contra os julgados do Supremo Tribunal Federal (STF).

Considerando a relevância do assunto, orientamos aos dirigentes das
entidades filiadas a não tomarem nenhuma medida judicial, quanto ao
assunto, pois a UGT nacional tem legitimidade para ingressar com mandado
de segurança contra a União, através da autoridade da receita federal, com o
objetivo de reverter a "resposta consulta", e que é altamente prejudicial para
as entidades sindicais.

As providências já estão sendo tomadas pela UGT nacional e manteremos
os nossos (as) dirigentes das entidades filiadas, devidamente informados (as)
Se você receber alguma intimação, nesse sentido, nos procure.

Saudações Ugetistas

Ricardo Patah
Presidente nacional da UGT
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COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS

É fundamental que mantenhamos viva nossa estrutura sindical, golpeada
pela reforma trabalhista. Precisamos assegurar que a nossa UGT, as nossas
confederações, as nossas federações e os nossos sindicatos continuem na
defesa dos direitos dos trabalhadores, como todos temos feito até agora.

Precisamos garantir que as nossas entidades sindicais estejam capacitadas
para lutar na defesa dos direitos dos nossos trabalhadores.

O desmantelamento do sindicalismo brasileiro, como quer o empresariado e
seus representantes no Congresso Nacional, permite o enfraquecimento dos
direitos sociais do trabalho, trazendo prejuízo para todas as categorias.

Para evitar que isto aconteça, devemos criar uma sustentação financeira
perene para nossas entidades. O caminho é destinar recursos negociados nas
convenções ou acordos coletivos. É importante prever um repasse para as
nossas entidades, que, historicamente, têm defendido nossos trabalhadores,
cada uma no seu âmbito de ação.

Um desses recursos, por exemplo, pode ser a taxa negocial, e/ ou destinar
uma parte do PLR de cada trabalhador para os sindicatos, as federações, as
confederações e (uma parte) para a nossa UGT. Não podemos deixar que a
asfixia financeira, imposta pelo capital, quebre a nossa estrutura sindical. Não
existe democracia sem sindicalismo.

Muito obrigado

Ricardo Patah
Presidente nacional da UGT


