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Contribuição Sindical 

 
  “Artigo 578: As contribuições devidas aos 

sindicatos pelos que participem 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. ” 

 

 



Contribuição Sindical 

  “Artigo 579: A contribuição sindical é devida por 

todos aqueles 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 artigo 591.” 

 

 



Outras Contribuições 

   Constituição Federal, Artigo 8º: 

    

    “É livre a associação profissional ou sindical, observado 

o seguinte: 

      ....................... 

    IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 

tratando de categoria profissional, será descontada em 

folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente 

da contribuição prevista em lei; 

     



Jurisprudência Atual 

  
     CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – ILEGALIDADE DO 

DESCONTO – O desconto a título de contribuição 

assistencial sobre os salários de empregados não 

sindicalizados é manifestamente ilegal, podendo até 

mesmo caracterizar conduta abusiva do empregador 

que o fizer, conforme dispõe a OJ nº 17 da SDC do 

TST e o Precedente nº 119 da mesma corte superior. 

(TRT 03ª R. – RO 747-93.2011.5.03.0150 – Rel. Des. 

Rogerio Valle Ferreira – DJe 23.01.2012 – p. 115) 

  

 

 



Jurisprudência Atual 
     CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – CONTRIBUIÇÃO 

CONFEDERATIVA – DESCONTOS INDEVIDOS – A contribuição 

assistencial destina-se ao custeio da representação sindical, 

enquanto a contribuição confederativa destina-se ao custeio do 

sistema confederativo da representação sindical respectiva 

(artigo 8º, IV, da CF/88). Ambas somente podem ser 

descontadas dos empregados que participaram da assembleia 

geral que as fixou, ou seja, aqueles que são filiados ao 

sindicato da categoria. À míngua de prova nos autos de que o 

reclamante era sindicalizado, conforme previsto no Precedente 

Normativo nº 119 da Seção de Dissídios Coletivos do TST, bem 

como na Súmula 666 do STF, indevidos os descontos em sua 

remuneração a título de "contribuição assistencial" e 

"contribuição confederativa". (TRT 03ª R. – RO 1472-

63.2010.5.03.0006 – Relª Desª Denise Alves Horta – DJe 

20.01.2012 – p. 53) 

 

 

 

 



Jurisprudência Atual 

    SÚMULA 666, do STF: 

   "A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da 

Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato 

respectivo." 

 

     OJ 17, SDC do TST: 

     “Contribuições para Entidades Sindicais. Inconstitucionalidade 

de sua Extensão a não Associados.  

     As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor 

de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores 

não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação 

e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, 

nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os 

respectivos valores eventualmente descontados." 

 

 

 



Jurisprudência Atual 

    PN 119, SDC do TST:  

    "Contribuições Sindicais - Inobservância de Preceitos 

Constitucionais (negativo):  

     A Constituição da República, em seus artigos 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.  

 

 



Livre Associação 

    Constituição Federal, Artigo 5º: 

 

   “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

    XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado;” 

 



Liberdade Sindical 

   Constituição Federal, Artigo 8º: 

    

    “É livre a associação profissional ou sindical, observado 

o seguinte: 

 

    IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 

tratando de categoria profissional, será descontada em 

folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente 

da contribuição prevista em lei; 

    V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 

filiado a sindicato;” 



Autorização dos Trabalhadores 

  “Artigo 545: Os empregadores ficam obrigados a 

descontar em folha de pagamento dos seus 

empregados, desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao 

sindicato, quando por este notificados, salvo 

quanto à contribuição sindical, cujo desconto 

independe dessas formalidades.” 

 

 

 



Procedimentos  

Autorização do trabalhador 

Cautela na divulgação quanto aos 

descontos  

Direito de oposição 

Transparência X “Intervenção” 

Cautela nas negociações 
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