
 

Parecer Coletivo 
Contribuição Sindical. Exigibilidade. Previsão Constitucional. Regulamento. 
Reforma Trabalhista. Obrigatoriedade. Inexistência. Autorização Individual. 
 
 
 
  A presente abordagem trata de dúvida suscitada pelos entes 
municipais quanto à imposição do recolhimento da contribuição sindical e outras 
eventuais cobranças aplicadas por sindicatos, federações e confederações, tendo em 
vista recentes mudanças na legislação laboral, que alcança, no particular, os 
servidores e empregados públicos. Inobstante o fato de que há clara distinção entre 
a normatização do setor público e aquelas destinadas ao setor privado, o STF já 
pacificou entendimento de que a então previsão da CLT, no tocante a contribuição 
sindical, igualmente deve ser estendida ao poder público. 
 
  Neste sentido, cabe analisar a situação da contribuição sindical à luz 
das mudanças legislativas ocorridas em novembro de 2017, para definir a conduta 
do gestor no âmbito administrativo.  
 

As contribuições sempre foram palco de grandes discussões e 
controvérsias para a maioria dos profissionais liberais, autônomos e empregados na 
grande maioria das empresas. Muitos sindicatos, através das mais variadas 
nomenclaturas, estabelecem diversas cobranças como contribuição confederativa, 
taxa assistencial, contribuição retributiva, mensalidade sindical entre outras, 
gerando imposições ilegais. 

 
Como a maior parte das cobranças é feita diretamente pelas empresas 

(no caso Município) através do desconto em folha de pagamento, o empregado 
(servidor), obriga-se a aceitar o procedimento, considerando que tal ato em favor do 
sindicato de sua categoria, está revestido de legitimidade plena. 

 
Não obstante, este desconto feito pelas empresas é fruto de cláusulas 

constantes na Convenção Coletiva de Trabalho a qual, a princípio, foi aprovada pela 
classe dos trabalhadores em assembleia geral e, consequentemente, concordaram 
com a referida contribuição. Tal situação vale igualmente para os servidores 
públicos. 

 
A Constituição Federal estabelece, por meio do art. 8º (caput) e inciso 

V do referido artigo, a livre a associação sindical, ou seja, ninguém será obrigado 
a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. 

 
 
 



 

Em respeito aos princípios constitucionais as Convenções Coletivas e 
Assembleias Gerais de Servidores, ao fixarem as diversas contribuições como já 
mencionadas, estabelecem também o direito do servidor (não associado) a se opor a 
determinados descontos, através de um manifesto formal perante a empresa ou 
mesmo ao respectivo sindicato da categoria profissional. 

 
Através da Lei 13.467/2017, foi extinta a exigência obrigatória do 

desconto da contribuição sindical dos servidores, bem como o recolhimento 
compulsório para as entidades laborais. 

 
As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas 
pelas referidas entidades somente serão devidas desde que prévia e expressamente 
autorizadas pelo servidor. 

 
O recolhimento da contribuição sindical referente aos servidores, 

empregados e trabalhadores será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo 
aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês 
de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa. 

 
Quanto a contribuição sindical patronal, inexiste tal situação no 

âmbito do setor púbico, pois os Municípios e órgãos públicos não se agrupam em 
sindicatos, contrariamente ao que ocorre com as empresas privadas. 

 
MUDANÇA COM A REFORMA TRABALHISTA 

 
A Contribuição Sindical dos servidores e empregados, devida e 

obrigatória (até novembro/2017), será descontada em folha de pagamento de uma só 
vez no mês de março e corresponderá à remuneração de um dia de trabalho 
proporcionalmente ao período legal. O artigo 149 da Constituição Federal prevê a 
contribuição sindical, concomitantemente com os artigos 578 e 579 da CLT, os 
quais preveem tal contribuição a todos que participem das categorias econômicas ou 
profissionais ou das profissões liberais. 

 
A Reforma Trabalhista trouxe significativa mudança quanto à 

obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical, pois de acordo com o art. 579 
da CLT, a partir de 11.11.2017 (prazo estabelecido pela Lei 
13.467/2017) o desconto da contribuição sindical está condicionado à 
autorização prévia e expressa dos servidores/empregados, deixando de ser 
obrigatório o desconto de um dia do salário no mês de março de cada ano. 

 
 
 



 

O Tribunal Superior do Trabalho - TST através do precedente 
normativo 119 (in verbis) estabelece que os empregados que não são 
sindicalizados, não estão obrigados à contribuição confederativa ou 
assistencial. 

Nº 119 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE 
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (mantido) - DEJT divulgado 
em 25.08.2014 "A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX 
e 8º, V, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É 
ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de 
acordo, convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo 
contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para 
custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou 
fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando 
trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que 
inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os 
valores irregularmente descontados." 

 
Este posicionamento também se reflete no Supremo Tribunal Federal-

STF que firmou entendimento sobre a impossibilidade de recolhimento 
indiscriminado das contribuições assistencial e confederativa, instituídas pela 
assembleia geral dos trabalhadores. A cobrança sobre toda a categoria, segundo a 
Suprema Corte, só é possível em relação à contribuição sindical, instituída pela 
legislação, com natureza tributária, ou confederativa, aos empregados filiados 
ao sindicato respectivo, consoante súmula 666 do STF. 
 

Súmula Nº 666 - "A contribuição confederativa de que trata o art. 
8º, IV da constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato 
respectivo." 

 
Conforme já mencionado, o disposto nos arts. 5º, XX, e 8º, V, da 

Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-
se filiado a sindicato, ou seja, uma coisa é o servidor/empregado pertencer a uma 
categoria profissional (sindicato) em função do território, empresa e atividade que 
exerce, outra coisa é filiar-se a este sindicato (ser sindicalizado). 
 

Mesmo diante do entendimento sumulado no STF, a matéria ainda foi 
alvo de um Recurso Extraordinário (com Agravo). Tal recurso foi julgado pelo STF 
em março/2017, reafirmando o entendimento previsto na súmula 666, destacando 
ainda que a Súmula Vinculante 40 do STF estabelece que "a contribuição 
confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos 
filiados ao sindicato respectivo", e este mesmo raciocínio deve ser aplicado às 
demais contribuições. 

 



 

O entendimento do STF no julgamento referido atesta ser equivocada 
a posição de que, por força da CLT, o exercício de atividade ou profissão, por si 
só, já torna obrigatória a contribuição, independentemente da vontade pessoal 
do empregador ou do empregado. “O princípio da liberdade de associação está 
previsto no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891, e a 
liberdade de contribuição é mero corolário lógico do direito de associar-se ou 
não”. 

 
Desta forma, a contribuição confederativa, assistencial ou outras 

contribuições instituídas pelos sindicatos, não poderão ser descontadas dos 
empregados não sindicalizados e, a partir de novembro/2017, bem como a 
própria contribuição sindical só poderá ser descontada mediante autorização 
expressa do empregado. 

 
  Muito embora os sindicatos estejam discutindo a legalidade da 
alteração da norma laboral e a própria constitucionalidade da cobrança, cabe ao 
gestor municipal adotar as medidas de caráter administrativo que preserve o 
interesse público e o patrimônio dos servidores, evitando a apropriação de 
valores não autorizados em lei. 
 
  Havendo interesses contrariados, o sindicato poderá valer-se das 
competentes ações junto ao Poder Judiciário para compelir o Poder Público ao 
cumprimento do desconto da contribuição sindical. Desta forma, enquanto na esfera 
de decisões administrativas, o gestor público deve igualmente preservar-se, evitando 
efetuar o desconto e transferência do numerário pertencente ao servidor para as 
entidades sindicais. 
 
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, 20 de março de 2018. 
 
 
  CDP – Consultoria em Direito Público 
 
 


