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Origem: PRT-9ª Região/PR  

Consulente: Dra. Ana Lúcia Barranco 

Noticiante: SINPOSPETRO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS 

DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E LOJAS 

DE CONVENIENCIAS EM POSTOS DE CURITIBA 

Investigado: POSTO CANAL LESTE LTDA. 

Assunto: Consulta – Incidente de Uniformização 

 
 

 

 

EMENTA 

CONSULTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DAS SUBCÂMARAS 

DA CCR. ARTIGO 4º, INCISO II, §1º DO REGIMENTO 

INTERNO DA CCR – RESOLUÇÃO 142/2017. DIVERGÊNCIA 

ACERCA DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 

INDIVIDUAL DO EMPREGADO PARA QUE O EMPREGADOR 

PROCEDA AO DESCONTO NO SALÁRIO DA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FIXADA EM ASSEMBLEIA 

GERAL DA CATEGORIA. SUGESTÃO DE ENUNCIADO NO 

SENTIDO DE QUE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERÁ 

FIXADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO DA 

CATEGORIA, REGISTRADO EM ATA, E DESCONTADO DA 

FOLHA DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS OU NÃO, DESDE 

QUE REGULARMENTE CONVOCADOS, E CONFORME 

VALORES ESTIPULADOS DE FORMA RAZOÁVEL E DATAS 

FIXADAS PELA CATEGORIA. DEVE SER GARANTIDO O 
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DIREITO DE OPOSIÇÃO MANIFESTADO PELOS OBREIROS, 

CONTADO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 

CORRESPONDENTE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA 

DE TRABALHO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO – 

CONVENÇÃO 95 DA OIT. ANAMATRA. CONALIS. 

1. Cuida o presente de Incidente de Uniformização promovido 

pela Ilustre Procuradora do Trabalho Ana Lúcia Barranco, a qual 

aponta divergência de entendimento entre as Subcâmaras da 

Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) acerca da matéria 

relativa à autorização do empregado quanto à possibilidade de 

o empregador proceder ao desconto da contribuição sindical no 

seu salário, após deliberado em assembleia do sindicato, 

formalmente convocada para esse fim. 

2. É importante consignar que as mudanças trazidas pela 

Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a exemplo da 

extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, prevista no 

art. 8º, inciso IV, in fine1, da Constituição Federal/CF, fazem com 

que a matéria em comento deva ser tratada com maior atenção 

por este órgão ministerial, sob pena de comprometer o regular 

funcionamento das entidades sindicais, a quem cabe a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

3. Uma vez que o legislador extinguiu a contribuição 

compulsória, mas não a regra da unicidade sindical, não há 

como se inferir que a autorização adotada pelo legislador seja 

                                                           
1Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 
 VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
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individual, já que as deliberações sindicais sempre foram 

assembleares. Inolvide-se que o artigo 513, “e”, da CLT não foi 

alterado pela Lei 13.467/17, de forma que ainda incumbe ao 

sindicato a prerrogativa de impor contribuições sociais aos 

participantes de determinada categoria. 

4. A Convenção 95 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), ratificada pelo Brasil, em seu artigo 8º, item I, dispõe que: 

Não serão autorizados descontos sobre os salários a não ser em 

condições e limites prescritos pela legislação nacional ou fixados 

por uma convenção coletiva, ou uma sentença arbitral. Por seu 

turno, a recopilação de Decisões do Comitê de Liberdade 

Sindical do Conselho de Administração da OIT, prega, no 

Verbete nº 434 que “as questões relativas ao financiamento das 

organizações sindicais, tanto no que diz respeito aos seus 

próprios orçamentos como aos das federações e confederações, 

deveriam regula-se pelos estatutos dos sindicatos, das 

federações e confederações, razão pela qual a imposição de 

contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é 

conforme aos princípios da liberdade sindical”. Nesse sentido, 

em todos os países membros da Organização Internacional do 

Trabalho é permitido o desconto, não individualmente, mas 

coletivamente, previsto em decisões assembleares. 

Entendimento sedimentado também nos verbetes 325,326 e 327 

do mesmo documento da OIT. 

5. O Ministério Público do Trabalho (MPT), diante das alterações 

promovidas pela Lei 13.467/2017 no custeio sindical, emitiu, à 

época, a Nota Técnica n.º 1, de 27 de abril de 2018, por 

intermédio da Coordenação Nacional de Promoção de 
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Liberdade Sindical – CONALIS -, se posicionando quanto ao 

tema, e posteriormente, a fim de sedimentar o posicionamento 

anterior, procedeu à emissão da nova Nota Técnica n° 2, de 26 

de outubro de 2018, com orientações sobre o tema, dentre elas 

o entendimento de que a assembleia de trabalhadores 

regularmente convocada ser fonte legítima para a estipulação de 

contribuição destinada ao custeio das atividades sindicais, 

podendo dispor sobre o valor, a forma do desconto, a finalidade 

e a destinação da contribuição. 

6. Há que se destacar ainda que a Associação Nacional dos 

Magistrados Trabalhistas – ANAMATRA, aprovou, em sua 2ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, o 

Enunciado n.º 38, que admitiu a instituição da contribuição 

sindical mediante Assembleia Geral. 

7. Em conformidade com o posicionamento majoritário, e com o 

fim de uniformizar o entendimento no âmbito da CCR, ante a 

necessidade de se balizar as futuras decisões proferidas nas 

Procuradorias Regionais acerca do tema, sugiro a emissão de 

Enunciado, o qual deverá constar nos seguintes termos: 

 

ENUNCIADO 24/CCR: 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ESTIPULAÇÃO EM 

ASSEMBLEIA GERAL. DESCONTO EM FOLHA. 

POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO 

ASSEGURADO. 

A contribuição sindical será fixada pela Assembleia Geral 

da categoria, registrada em ata, e descontada da folha dos 

trabalhadores associados ou não ao sindicato, conforme 
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valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela 

categoria, desde que regularmente convocados e 

assegurada a ampla participação, sempre garantido o 

direito de oposição manifestado pelos obreiros, cujo prazo 

inicia-se a partir da vigência do correspondente Acordo ou 

Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se de Incidente de Uniformização promovido no bojo do 

presente procedimento pela Ilustre Procuradora do Trabalho Ana Lúcia 

Barranco, a qual aponta divergência de entendimento entre as Subcâmaras da 

Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) acerca da matéria relativa à 

autorização do empregado quanto à possibilidade de o empregador proceder ao 

desconto da contribuição sindical no seu salário, após deliberado em assembleia 

do sindicato, formalmente convocada para esse fim.  

Na origem, cuida-se de procedimento preparatório deflagrado 

por intermédio de denúncia apresentada pelo SINPOSPETRO (SINDICATO 

DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS DE PETROLEO E LOJAS DE CONVENIENCIAS EM POSTOS DE 

CURITIBA), em desfavor da empresa POSTO CANAL LESTE LTDA., na qual se 

relata a prática de condutas antissindicais por parte da empresa denunciada, a 

qual estaria ameaçando a demitir, por justa causa, os seus trabalhadores que 

manifestassem, por intermédio de uma autorização-modelo fornecida pela 

própria empresa, a sua concordância em contribuir para o sindicato profissional, 

por meio de contribuição sindical. 
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O membro de origem determinou o arquivamento do feito por 

entender que as irregularidades apontadas, contrastadas com a farta 

documentação acostada aos autos – não se constataram, razão pela qual o 

Sindicato denunciante, irresignado, apresentou recurso administrativo. 

Em sede revisional, em sua 14ª Sessão Ordinária, realizada em 

18/09/2018, a 1ª Subcâmara, com ressalva de fundamentação apresentada pela 

Procuradora Regional Dra. Abiael Franco Santos, acompanhou, por 

unanimidade, o voto de minha relatoria, o qual consignou pelo provimento do 

recurso, sob o fundamento de que, além da necessidade de melhor averiguação, 

o entendimento defendido pela CONALIS é de que a autorização prévia e 

expressa feita pelo trabalhador para desconto em folha da contribuição sindical 

deverá ser extraída em assembleia regularmente convocada pelo sindicato da 

categoria profissional, tendo em vista que a imposição ao trabalhador do ônus 

de ter que, individualmente, noticiar ao empregador sua vontade de recolher a 

contribuição sindical é campo propício à possível prática patronal de 

desestimular, impor dificuldades ou mesmo obstar a concretização desta livre 

manifestação de vontade, constituindo desta forma ato antissindical. 

Diante da decisão da 1ª Subcâmara, que acompanhou o 

entendimento defendido pela CONALIS, e considerando que no âmbito da 2ª e 

3ª Subcâmara haveriam posicionamentos diversos dos colegiados, a 

Procuradora de origem, com esteio no artigo 4º, inciso II, §1º suscitou o presente 

Incidente de Uniformização, o qual restou lançado nos seguintes termos, in 

verbis:   

 

“I. Ciente da decisão que não homologou o 

arquivamento proposto por este membro. 

II. Mantenho meu entendimento. No caso concreto 

sob análise, após a devida colheita de provas, aferiu-se que não foram 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPU 

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 

 

7 

 

comprovadas a alegada coação ou a conduta antissindical noticiadas. 

Antes, apenas verificou-se cautela extrema do empregador que 

procurou obter as autorizações dos empregados para proceder aos 

descontos nos salários destes.  

Ressalte-se que, em que pese essa Procuradora 

entender pela validade de contribuição sindical fixada em Assembleia, 

não deixa de reconhecer validade às manifestações individuais que 

permitem ou não o desconto da contribuição sindical, já que as que 

não o permitem revelam-se como genuíno direito de oposição exercido 

pelos trabalhadores. 

III. Aliás, vê-se que, quanto ao tema, sequer há 

entendimento uniforme da E.CCR, já que em procedimento submetido 

à análise da 2ª Subcâmara da CCR, o arquivamento não foi 

homologado sob argumento de não ser válida a autorização 

assemblear, sustentando que a autorização para desconto da 

contribuição sindical deve ser individual – aliás, contrariando a Nota 

Técnica da CONALIS no particular. Veja-se: 

“CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NATUREZA 

VOLUNTÁRIA (ADI-574/STF). AUTORIZAÇÃO PESSOAL PARA 

DESCONTO DE TRABALHADORES NÃO SINDICALIZADOS (ARTS. 

578 E 579 DA CLT). LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DE 

SINDICALIZAÇÃO (ART. 5º, XX; E ART. 8º, V, DA CR/88) E 

PROTEÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR (ARTS. 7º, VI, da CF 

E 462 DA CLT). 

1- O Supremo Tribunal Federal definiu, no 

julgamento da ADI 574, que a alteração da natureza jurídica da 

contribuição sindical, de compulsória (tributária) para voluntária, 

promovida pela Lei 13.467/2017, é constitucional. 

2- Como consequência lógica e coerente, o 

tratamento aser conferido às expressões "prévia e expressa 
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autorização", contidas nas normas dos artigos 578 e 579, da CLT 

"reformada", para a efetivação dos seus descontos dos trabalhadores 

não associados, deve ser o mesmo já reconhecido às demais 

contribuições voluntárias, como taxas assistenciais e contribuição 

confederativa, na forma do que consta da Súmula vinculante 40/STF, 

ou seja, as autorizações devem ser pessoais, não podendo ser 

supridas por deliberações assembleares, como forma de observância 

dos princípios da liberdade de associação/sindicalização e do sistema 

de proteção do salário do trabalhador.” (PP 000668.2018.09.000/7. 

ORIGEM: PRT/9. ÓRGÃO OFICIANTE: Dra. Ana Lúcia Barranco. 

NOTICIANTE: FABRICIO IEDE MAGALHÃES. INVESTIGADO: 

SINDIURBANO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ). 

IV. Em sentido diametralmente oposto, a 3ª SC/CCR, 

em voto da lavra da Dra. Junia, à semelhança da decisão que ora se 

esgrima, não homologou procedimento com o mesmo tema por 

entender não ser possível a autorização individual do trabalhador, 

devendo a mesma ser obtida em Assembleia, como segue: 

 

‘PP 000628.2018.09.000/8 

Recorrente: SINPOSPETRO 

Recorrido: POSTO CANAL VENETO LTDA 

RECURSO ADMINISTRATIVO. A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E 

EXPRESSA DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL A QUE SE REFEREM OS RTIGOS 578 E 579 DA 

CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017, 

DEVE SER BUSCADA PELAS ENTIDADES SINDICAIS EM 

ASSEMBLEIA GERAL. A AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL, 

MANIFESTADA POR CADA TRABALHADOR PERANTE O 

SEU EMPREGADOR NÃO SE MOSTRA EM 
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CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E 

AUTONOMIA SINDICAL, ALÉM DE ABRIR ESPAÇO PARA 

CONDUTAS ANTISSINDICAIS. NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 

DA CONALIS.  

Recurso conhecido e provido. 

Arquivamento que não se homologa.’ 

 

V. Pois bem. Nos termos do artigo 4º da Resolução 

Nº 142, de 27 de abril de 2017, compete à CCR:  

II - promover a uniformização dos entendimentos 

divergentes entre as Subcâmaras” 

Sendo que, o artigo 2º anterior fixa: 

§2º. As decisões tomadas pelas Subcâmaras serão 

definitivas, exceto se qualquer membro ou o (a) Coordenador (a) 

identificar conflito com a jurisprudência da Câmara, hipótese em que 

a decisão permanecerá suspensa até a próxima sessão do Colegiado 

Pleno, na qual se deliberará definitivamente.  

VI. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 2º, § 2º 

e 4º, II, da Resolução nº 142/2017, esta Procuradora resolve arguir 

incidente de uniformização de jurisprudência, devendo os autos serem 

remetidos à CCR, para deliberação, nos termos da normativa 

invocada.” 

 

Remetidos à CCR, o presente Incidente de Uniformização fora 

cadastrado como Consulta, ante a ausência de denominação adequada no 

sistema MPTDigital. 

É o Relatório. 

 

 

II – ADMISSIBILIDADE 
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Conheço do Incidente de Uniformização promovido pela Ilustre 

Procuradora do Trabalho Ana Lúcia Barranco, uma vez que a Procuradora 

suscitante apontou a divergência existente, e compete à CCR, na qualidade de 

órgão de coordenação, integração e revisão do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), promover a uniformização dos entendimentos divergentes entre as 

Subcâmaras, a teor do disposto no artigo 4º, inciso II, §1º, da Resolução 

142/2017 – Regimento Interno da Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público do Trabalho, verbis: 

“Art. 4°. Na qualidade de órgão de 

coordenação, integração e revisão do Ministério Público do 

Trabalho, são atribuições da Câmara: 

(...) 

II - promover a uniformização dos 

entendimentos divergentes entre as Subcâmaras; 

(...) 

§1º. Quaisquer dos órgãos do Ministério 

Público do Trabalho poderão suscitar a uniformização prevista 

no inciso II.” 

 

 

III – VOTO 

 

Cuida o presente de Incidente de Uniformização promovido pela 

Ilustre Procuradora do Trabalho Ana Lúcia Barranco, a qual aponta divergência 

de entendimento entre as Subcâmaras da Câmara de Coordenação e Revisão 

(CCR) acerca da matéria relativa à autorização do empregado quanto à 

possibilidade de o empregador proceder ao desconto da contribuição sindical no 
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seu salário, após deliberado em assembleia do sindicato, formalmente 

convocada para esse fim. 

Sobre o tema, é importante consignar que as mudanças trazidas 

pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a exemplo da extinção da 

obrigatoriedade da contribuição sindical, prevista no art. 8º, inciso IV, in fine2, da 

Constituição Federal/CF, fazem com que a matéria em comento deva ser tratada 

com maior atenção por este órgão ministerial, sob pena de comprometer o 

regular funcionamento das entidades sindicais, a quem cabe a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas. 

Se por um lado a nova legislação trabalhista incrementou o papel 

dos sindicatos como de principal condutor e interlocutor na definição das 

condições de trabalho dos trabalhadores; por outro lado, a novel legislação 

retirou a principal fonte de recursos dessas entidades, a contribuição sindical, 

deixando esses entes em condições de fragilidade para exercerem as suas 

atribuições. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5794, 

ocorrida em 29 de junho de 2018, cujo objeto de contestação foi o artigo 1º da 

Lei 13.467/2017, declarou, por maioria, a constitucionalidade do fim da 

Contribuição Sindical obrigatória. 

Todavia, o pretório Excelso, na mesma decisão, também 

declarou a constitucionalidade dos artigos 578 e 579 da CLT, que condiciona o 

desconto da contribuição sindical à prévia e expressa autorização dos 

trabalhadores, deixando de dispor se essa autorização prévia e expressa deve 

ser coletiva ou individual. Cumpre transcrever os aludidos dispositivos: 

                                                           
2Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 
 VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
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“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 sindical, pagas, recolhidas e aplicadas 

na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e 

expressamente autorizadas. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

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. (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017) 

 

Uma vez que o legislador extinguiu a contribuição compulsória, 

mas não a regra da unicidade sindical, não há como se inferir que a autorização 

adotada pelo legislador seja individual, já que as deliberações sindicais sempre 

foram assembleares. Inolvide-se que o artigo 513, “e”, da CLT3 não foi alterado 

pela Lei 13.467/17, de forma que ainda incumbe ao sindicato a prerrogativa de 

impor contribuições sociais aos participantes de determinada categoria. 

A Convenção 95 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), ratificada pelo Brasil, em seu artigo 8º, item I, dispõe que: Não serão 

autorizados descontos sobre os salários a não ser em condições e limites 

                                                           
3 Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 
(...) 
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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prescritos pela legislação nacional ou fixados por uma convenção coletiva, ou 

uma sentença arbitral.  

Por seu turno, a recopilação de Decisões do Comitê de 

Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT4, prega, no Verbete nº 

434 que “as questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, 

tanto no que diz respeito aos seus próprios orçamentos como aos das 

federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos sindicatos, 

das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições 

por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da 

liberdade sindical”. 

A questão da liberdade sindical e da previsão da contribuição 

sindical em cláusulas convencionais também é discutido no mesmo documento 

acima referenciado, em seus verbetes 325, 326 e 327, os quais cumpre 

transcrever: 

 

 “Verbete CLS-OIT nº 325 – Quando uma legislação 

aceita clausulas de segurança sindical, como a dedução de 

contribuições sindicais de não-filiados que se beneficial da contratação 

coletiva, estas clausulas só deveriam se tornar efetivas por meio das 

convenções coletivas. 

Verbete CLS-OIT nº 326 – A questão do desconto 

de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para os 

sindicatos deve ser resolvida pela negociação coletiva entre 

empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculo de natureza 

legislativa. 

                                                           
4 Liberdade sindical: Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT”, 

Brasília, OIT, 1ª edição, 1997, §§ 325-326-327-434 
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Verbete CLS-OIT nº 327 – De conformidade com os 

princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam 

poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem 

ingerência por tarde das autoridades.” 

 

Nesse sentido, em todos os países membros da Organização 

Internacional do Trabalho é permitido o desconto, não individualmente, mas 

coletivamente, previsto em decisões assembleares. 

Dentro desse painel jurídico, o Ministério Público do Trabalho 

(MPT), diante das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 no custeio 

sindical, emitiu, à época, a Nota Técnica n.º 1, de 27 de abril de 2018, por 

intermédio da Coordenação Nacional de Promoção de Liberdade Sindical – 

CONALIS -, se posicionando quanto ao tema, e posteriormente, a fim de 

sedimentar o entendimento anterior, procedeu à emissão da nova Nota Técnica 

n° 2, de 26 de outubro de 2018, a qual fixou, entre outras orientações, o seguinte:  

 

“I - CUSTEIO SINDICAL E REFORMA 

TRABALHISTA 

1. A Lei n. 13.467/17 afastou a compulsoriedade da 

contribuição sindical (CLT, art. 578). 

2. O STF declarou constitucional a Lei n. 13.467/17 

no que se refere ao fim da compulsoriedade da contribuição sindical. 

3. O tripé da organização sindical brasileira é 

formado pela unicidade, pelo efeito erga omnes da negociação 

coletiva e pela contribuição sindical descontada de todos os 

trabalhadores, como destacado pelo Ministro Luiz Edson Fachin. 

4. Ao se retirar um desses pilares, o sistema poderá 

ruir como um todo. 
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5. A unicidade (CF, 8º, II), a eficácia erga omnes dos 

instrumentos normativos (CLT, art. 611) e os efeitos decorrentes da 

reforma trabalhista demandam uma nova interpretação das normas 

que versem sobre o custeio das entidades sindicais. 

6. A negociação coletiva é direito fundamental social 

dos trabalhadores (CF, arts. 7º, XXVI e 8º, VI). 

7. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais de toda a categoria. 

8. O sindicato negocia e participa compulsoriamente 

das negociações coletivas, firmando instrumentos normativos que 

valem para todos os representados, associados e não associados (CF, 

art. 8º, incisos III e VI da CF e CLT, art. 611). 

9. A atividade sindical em prol da defesa dos direitos 

sociais trabalhistas requer fontes de financiamento legítimas. 

10. A assembleia de trabalhadores regularmente 

convocada é fonte legitima para a estipulação de contribuição 

destinada ao custeio das atividades sindicais, podendo dispor 

sobre o valor, a forma do desconto, a finalidade e a destinação da 

contribuição (CLT, art. 513, e). 

 

II - PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL 

NEGATIVA 

11. As cláusulas de segurança sindical closed shop1 

e maintenance of membership 2 são expressamente vedadas pela 

Constituição (art. 8º, V). 

12. O trabalhador não pode ser obrigado a se filiar 

ou manter-se filiado ao sindicato. 

13. A Constituição não veda a cláusula agency 

shop3. 
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14. Portanto, a cobrança do não associado 

abrangido pela negociação coletiva não viola a liberdade sindical 

negativa, pois não resulta em necessária filiação ao sindicato. 

15. A ação sindical depende da participação dos 

trabalhadores, seja na realização das atividades desenvolvidas pelos 

sindicatos, seja na cotização econômica para a melhoria da prestação 

de serviços e das condições materiais das entidades sindicais. 

16. Os abrangidos pela negociação coletiva (CLT, 

art. 611) devem participar do financiamento desse processo, sob pena 

de inviabilizar a atuação sindical, bem como atuar como desincentivo 

a novas associações. 

17. O Comitê de Liberdade Sindical da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT admite a dedução de quotas sindicais 

dos não associados que se beneficiam da contratação coletiva 

(Liberdade sindical: 

Recopilação de Decisões do comitê de Liberdade 

Sindical do Conselho de Administração da OIT – Organização 

Internacional do Trabalho. Brasília: OIT, 1ª ed. 197, §§ 325-326-327)4. 

18. Arnaldo Süssekind sustenta que o artigo 8º, V, 

da CF, não resulta em interpretação proibitiva da instituição de outras 

contribuições a trabalhadores não filiados. 

19. Nesta nova realidade normativa, diferentemente 

do entendimento adotado pelo TST no Precedente n. 119, a restrição 

da contribuição assistencial aos não associados pode resultar em 

desestímulo à sindicalização,  já que o trabalhador saberá que, filiado 

ou não, gozará do êxito decorrente da luta do sindicato (SÜSSEKIND, 

Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. 

Instituições de Direito do Trabalho. v. 2. São Paulo: LTr, 2002). 

20. Maurício Godinho Delgado, destacando o efeito 

erga omnes da negociação coletiva, defende ser proporcional, 
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equânime, justo e legal (CLT, art. 513, e) que os trabalhadores não 

associados também contribuam para a dinâmica da negociação 

coletiva, mediante a cota de solidariedade estabelecida no instrumento 

coletivo negociado. 

21. Igualmente, destaca que o Precedente n. 119 do 

TST aponta restrição incomum no contexto do sindicalismo dos países 

ocidentais com experiência democrática mais consolidada, não sendo 

também harmônica à compreensão jurídica da OIT acerca do 

financiamento autônomo das entidades sindicais por suas próprias 

bases representadas (DELGADO, M. G. Curso de Direito do Trabalho. 

17ª. Ed. São Paulo; LTr, 2018, p. 1600). 

(...) 

IV - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E PRÉVIA 

33. Nos termos do artigo 462 da CLT, o desconto 

sobre o salário do trabalhador é permitido quando previamente 

estabelecido em instrumento normativo (acordo ou convenção coletiva 

de trabalho). 

34. O desconto em folha de contribuição devida ao 

sindicato também é regulado pelo artigo 545 da CLT, cuja redação 

estabelece o requisito “devidamente autorizados”. 

35. O art. 611-B, XXVI, da CLT, acrescido pela Lei n. 

13.467/17, estabelece o requisito de validade “expressa e prévia 

autorização” da cláusula que dispõe sobre cobrança ou desconto 

salarial no âmbito de instrumento coletivo. 

36. Nas seis oportunidades em que o legislador 

recorreu ao requisito da prévia e expressa autorização, em nenhuma 

delas se apura as expressões individual ou coletiva (CLT, artigos 578, 

579, 582, 583, 602, 611-B, XXVI). 

37. Desta forma, a “autorização prévia e expressa” 

para desconto em folha da contribuição devida ao sindicato poderá ser 
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tanto coletiva, quanto individual, nos termos deliberados em 

assembleia convocada pelo sindicato, assegurada a participação de 

todos os integrantes da categoria, associados ou não associados (CF, 

art. 8º, III e VI, e CLT, art. 462 e 611). 

(...) 

V - DIREITO DE OPOSIÇÃO   

 38. A estipulação de contribuição em acordo ou 

convenção coletiva de trabalho deverá ser aprovada em assembleia 

legítima, representativa, democrática e regularmente convocada, 

assegurada a ampla participação de todos os integrantes da categoria, 

associados ou não ao sindicato, nos termos definidos pelo estatuto. 

 39. Deverá, ainda, ser fixada em valor razoável e 

assegurar aos não filiados o direito de oposição ao desconto.   

40. O exercício do direito de oposição deverá ocorrer 

em prazo razoável à manifestação de vontade do trabalhador não 

associado.   

41. Os valores auferidos pelos sindicatos serão 

objeto de prestação de contas periódicas, devendo ser observado 

amplamente o princípio da transparência. [...]” 

 

O entendimento defendido pela CONALIS vai no sentido de a 

assembleia de trabalhadores, regularmente convocada, ser fonte legítima para 

a estipulação de contribuição destinada ao custeio das atividades sindicais, 

podendo dispor sobre o valor, a forma do desconto, a finalidade e a destinação 

da contribuição, desde que assegurada aos não filiados o direito de oposição ao 

desconto. Esse posicionamento também busca evitar a prática de condutas 

antissindicais, tendo em vista que a imposição ao trabalhador do ônus de ter que, 

individualmente, noticiar ao empregador sua vontade de recolher a contribuição 

sindical constitui campo propício à possível prática patronal de desestimular, 
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impor dificuldades ou mesmo obstar a concretização desta livre manifestação de 

vontade. 

Outrossim, há que se destacar que a Associação Nacional dos 

Magistrados Trabalhistas – ANAMATRA, aprovou, em sua 2ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, o Enunciado n.º 38, que admitiu a instituição 

da contribuição sindical mediante Assembleia Geral: 

 

“I – É lícita autorização coletiva prévia e expressa 

para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante 

assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante 

convocação de toda a categoria representa especificamente para esse 

fim, independentemente de associação e sindicalização. 

II – A decisão da assembleia geral será obrigatória 

para toda a categoria, no caso das convenções coletivas, ou para 

todos os empregados das empresas signatárias do acordo coletivo de 

trabalho. 

III – O poder de controle do empregador sobre o 

desconto da contribuição sindical é incompatível com o caput do art. 

8º da Constituição Federal e com o art. 1º da Convenção 98 da OIT, 

por violar os princípios da liberdade e da autonomia sindical e da 

coibição aos atos antissindicais.” 

 

Por fim, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público do Trabalho, na sua 1ª Sessão Plenária, realizada em 23.05.20185, 

deliberou, por unanimidade, pela inconstitucionalidade das alterações promovida 

pela Lei nº 13.467/17 nos artigos 578 e seguintes da CLT, devendo ser 

                                                           
5 https://intranet.mpt.mp.br/pgt/orgaos-e-unidades/ccr/ata-da-1a-sessao-plenaria-da-camara-de-coordenacao-e-revisao-23-05-

18.pdf 
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homologado o arquivamento fundado em inconstitucionalidade dos respectivos 

dispositivos legais. 

Inovilde-se que as assembleias sindicais devem ser 

prestigiadas, eis que lutam por melhores condições de trabalho para categoria 

como um todo, abarcando sindicalizados e não sindicalizados, os quais 

usufruirão dos benefícios obtidos. 

Assim, em conformidade com o posicionamento majoritário, e 

com o fim de uniformizar o entendimento no âmbito da CCR, ante a necessidade 

de se balizar as futuras decisões proferidas nas Procuradorias Regionais acerca 

do tema, sugiro a emissão de Enunciado no sentido de que a contribuição 

sindical será fixada pela Assembleia Geral da categoria, registrada em ata, e 

descontada da folha dos trabalhadores associados ou não ao sindicato, 

conforme valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela categoria, 

desde que regularmente convocados e assegurada a ampla participação, 

sempre garantido o direito de oposição manifestado pelos obreiros, cujo prazo 

inicia-se a partir da vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva 

de Trabalho. 

 

 

 

IV – CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento majoritário 

acerca do tema, e sugerindo a emissão de Enunciado, voto no sentido de que a 

contribuição sindical será fixada pela Assembleia Geral da categoria, registrada 

em ata, e descontada da folha dos trabalhadores associados ou não ao sindicato, 

conforme valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela categoria, 

desde que regularmente convocados e assegurada a ampla participação, 
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sempre garantido o direito de oposição manifestado pelos obreiros, cujo prazo 

inicia-se a partir da vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva 

de Trabalho. 

É como voto. 

 

Brasília, 23 de novembro de 2018. 

 

 

ANDRÉA ISA RÍPOLI 

Subprocuradora-Geral do Trabalho 

Membro da CCR - Relatora 


