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 PRINCÍPIOS

• Unicidade;
• Representação compulsória; e
• Contribuição obrigatória (até 2017).
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 OBRIGATORIEDADE: ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA)

 Art. 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 art. 591.”

 RATEIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: OBRIGATORIEDADE E RATEIO
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 ANTES X APÓS A VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA

ALTERAÇÕES INSTITUÍDAS PELA REFORMA TRABALHISTA NO ÂMBITO DAS 
CONTRIBUIÇÕES

Recolhimento facultativo, mediante autorização prévia e expressa:

• Art. 545. “Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha
de pagamento dos seus empregados, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato,
quando por este notificados.”

• 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.”

• 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.”

Obrigatoriedade da contribuição sindical:

• Art. 545. “Os empregadores ficam obrigados a descontar na 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.“

• Art. 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 do "imposto sindical", pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.”

• Art. 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 art. 591.”

ANTES APÓS



 ANTES X APÓS A VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA

ALTERAÇÕES INSTITUÍDAS PELA REFORMA TRABALHISTA NO ÂMBITO DAS 
CONTRIBUIÇÕES

Recolhimento facultativo, mediante autorização prévia e expressa:

• Art. 582. “Os empregadores são obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada
ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram
prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos
sindicatos.”

Obrigatoriedade da contribuição sindical:

• Art. 582. “Os empregadores são obrigados a descontar da folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de
cada ano, o imposto sindical por estes devido aos respectivos
sindicatos.”

ANTES APÓS



 DO JULGAMENTO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ADI 5.794)

CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS

Principais fundamentos dos ministros que votaram pela constitucionalidade da alteração:

 Luiz Fux:

"Não se pode impor que a contribuição sindical seja obrigada a todas as categorias já que a carta magna afirma que ninguém é obrigado
a se filiar a entidade sindical".

 Alexandre de Morais:

"Não é razoável que o Estado tenha que sustentar um sistema com 16 mil sindicatos, só que com aproximadamente 20% só dos
trabalhadores sindicalizados. Há algo de errado. Não há uma representatividade".

 Gilmar Mendes:

“Não se cuida de suprimir um modelo de sustentabilidade do sistema, mas simplesmente de fazer com que os sindicatos sejam
sustentados como todas as demais associações, por contribuições voluntárias”.

 Marco Aurélio de Mello:

“Eu não acho que haja um sistema que seja imutável pelo legislador ordinário. Se considerarmos que tudo está engessado, estamos
impedindo que as maiorias governem e estaremos presos às decisões do constituinte de 1988”.

• Em 29 de junho de 2018, no julgamento da ADI 5.794, o STF decidiu por maioria de 6 votos a 3, pela
constitucionalidade da Reforma Trabalhista no tocante à extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical (artigos
545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista).



 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS SINDICATOS

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Contribuição estabelecida em assembleia de empregados.

Cobrança de taxas para a realização de serviços, com tabela de valores para cada
um.

Taxas negocial; contratual; assistencial; e confederativa, cobradas integralmente
das empresas.

B)

A)

C)



 A) TAXAS NEGOCIAL; CONTRATUAL; ASSISTENCIAL; E CONFEDERATIVA, COBRADAS INTEGRALMENTE DAS 
EMPRESAS:

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba-SP 



 A) TAXAS NEGOCIAL; CONTRATUAL; ASSISTENCIAL; E CONFEDERATIVA, COBRADAS INTEGRALMENTE DAS 
EMPRESAS:

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Convenção 98 da OIT:

“Artigo 2º
1 - As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas em
outras, quer diretamente, quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionante e administração.
2 - Serão particularmente identificadas a atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de
organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de empregadores, ou a manter organizações de
trabalhadores por meios financeiros ou outros, com o fim de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma
organização de empregadores.”

“NULIDADE DA CLÁUSULA 43 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. No entendimento desta Seção Especializada, escapa do âmbito dos
instrumentos negociais autônomos o estabelecimento de cláusula que impõe contribuição das empresas em favor do sindicato
profissional, na medida em que esse procedimento representa a sujeição dessas entidades ao controle de empregadores e
inviabiliza que o ente sindical profissional exerça sua finalidade de defender interesses em prol dos trabalhadores, com autonomia
e liberdade. Precedente - RO - 43400-51.2012.5.17.0000 - Ministra Relatora Maria de Assis Calsing. Assim, mantém-se a decisão
regional. Recurso ordinário não provido. [...]”(RO - 948-64.2012.5.12.0000 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento:
18/08/2014, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 22/08/2014)

Sérgio Pinto Martins:

 “Poderia ser criada uma contribuição sindical em norma coletiva que seria paga pelo empregador e destinada ao sindicato de empregados, como
à razão de um dia de salário mínimo por ano e em relação a cada empregado da empresa. Seria como uma contribuição de bom relacionamento
entre os sindicatos e em decorrência do custeio da negociação coletiva. Ela não seria descontada do salário do empregado, mas assumida
integralmente pelo empregador.” (https://www.conjur.com.br/2018-jun-11/sergio-martins-contribuicao-sindical-alterada-lei-ordinária)



 B) COBRANÇA DE TAXAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TABELA DE VALORES PARA CADA UM

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

EAA-SP e SINDAUT-RJ: 

http://www.eaa.org.br/
https://sindaut.org.br/



 C) CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA EM ASSEMBLEIA DE EMPREGADOS

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

SINDPD-SP 



 C) CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA EM ASSEMBLEIA DE EMPREGADOS

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

• Art. 545 da CLT: “Os empregadores ficam obrigados a descontar
na 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

• PRECEDENTE NORMATIVO Nº 119 DO TST: "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.“

• Súmula Vinculante nº 40 do STF: “A contribuição confederativa
de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível
dos filiados do sindicato respectivo.”

NORMAS QUE VEDAM A IMPOSIÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO

• Art. 513 da CLT: “São prerrogativas dos sindicatos:
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas.”

• Art. 8º, IV, da CF/88: “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;”

NORMAS QUE PREVEEM A POSSIBILIDADE 
DE IMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO



 C) CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA EM ASSEMBLEIA DE EMPREGADOS

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

“CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS NÃO ASSOCIADOS. O
EMPREGADO NÃO ASSOCIADO NÃO PODE SER OBRIGADO A
CONTRIBUIR COM ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO
PARTICIPA. OJ 17 E PRECEDENTE 119, DA SDC TST.”
(TRT-5 - RO: 246001220065050196 BA 0024600-12.2006.5.05.0196,
Relator: Elisa Amado, 1ª. Turma, Data de Publicação: DJ 04/12/2006)

“RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA. CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL. Trata-se de contribuição que somente poderia
sujeitar aos filiados à entidade de representação profissional, e
não à totalidade dos integrantes da categoria profissional, sob
pena de flagrante infringência ao princípio de liberdade de
associação ao ente sindical, consagrado pelo artigo 8º, inciso V,
da Constituição Federal. O entendimento adotado encontra
respaldo na diretriz firmada na OJ 17 e no Precedente
Normativo 119, ambos da SDC do C.TST. A questão não admite
maiores discussões, ante o entendimento assumido pelo STF,
que veda cobrança de contribuição assistencial a trabalhadores
não sindicalizados, conforme Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE 1018459), com repercussão geral reconhecida.”
(TRT-1 - RO: 01005151020175010482 RJ, Relator: Gustavo Tadeu
Alkmim, Data de Publicação 16/02/2019)

PRECEDENTES QUE VEDAM A IMPOSIÇÃO 
DE CONTRIBUIÇÃO

“CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL INSTITUÍDA POR CONVENÇÃO
COLETIVA. DIRECIONAMENTO A TODOS OS EMPREGADOS DA
CATEGORIA. CONCESSÃO DA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO
DESCONTO. VALIDADE. Conforme entendimento adotado por esta 2ª
Turma nos autos do RO-01497-2010-014-10-00-1, do qual
compartilho, embora não se desconheça que a jurisprudência do
TST é no sentido de se considerar inválida taxa assistencial
quando endereçada aos empregados não sindicalizados
(Precedente Normativo nº 119), existindo na norma coletiva
instituidora do recolhimento de tal taxa, como no caso dos
presentes autos, a possibilidade de oposição do empregado ao
desconto, válida é a contribuição estipulada, ainda que
direcionada a todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, sendo
inclusive dispensável a indicação ao empregador, pelo sindicato, dos
empregados sindicalizados e até mesmo da autorização dos
trabalhadores para a efetivação do desconto.”
(TRT-10 - RO: 00003617620165100802 DF 0000361-
76.2016.5.10.0802, Relator: MARIO MACEDO FERNANDES CARON,
Data de Julgamento: 31/08/2016)

PRECEDENTES QUE ENTENDEM PELA  
IMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO



 C) CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA EM ASSEMBLEIA DE EMPREGADOS

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

NOTA TÉCNICA Nº 2 DE 2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO:

 O sistema sindical depende das contribuições sindicais para funcionar e subsistir, a fonte de custeio é parte fundamental
do tripé da organização sindical brasileira;

 A CF/88 não veda expressamente cláusulas que permitem cobrança de contribuição aos não filiados, desde que estes
sejam abrangidos pela negociação;

 Considerando a nova realidade normativa, bem como o disposto no artigo 611-B, XXVI, da Lei nº 13.467/17, o
Precedente Normativo 119 e a ARE 1018459 somente se aplicam aos instrumentos normativos anteriores à vigência da
Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista);

 Nas seis oportunidades em que o legislador versou sobre a prévia e expressa autorização, em nenhuma delas se encontra
as expressões individual ou coletiva (CLT, artigos 578, 579, 582, 583, 602, 611-B, XXVI); e

 Deve haver direito a oposição ao desconto estipulado pelo trabalhador não associado, desde que manifestada em prazo
razoável.



 C) DEFINIÇÃO DA POSSIBILIDADE DO DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES REALIZADA EM ASSEMBLEIA GERAL

ATUAL CENÁRIO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

 Deixar de descontar as contribuições sindicais
e assistenciais somente dos empregados que
apresentarem carta de oposição, conforme
estabelecido em Assembleia Geral.

ALTERNATIVAS

 Ajuizamento de ações individuais
pelos empregados que tiverem os
valores descontados sem prévia e
expressa autorização.

RISCOS

 Realizar os descontos somente dos
empregados que prévia e expressamente os
autorizarem, conforme determina a legislação.

 Ajuizamento de ação pelo Sindicato,
questionando o descumprimento de
determinação aprovada em
Assembleia Geral e dificuldade nas
negociações.

PRECEITO

Sindical

Legislativo

Misto

 Contribuição sindical descontada apenas dos
empregados que autorizarem prévia e
expressamente, conforme a legislação. Já a
contribuição assistencial, seria descontada
somente dos empregados que não se
opuserem ao desconto, na forma estabelecida
pelo Sindicato.

 Ajuizamento de ações individuais
pelos empregados que tiverem os
valores descontados sem prévia e
expressa autorização; ajuizamento de
ação pelo Sindicato, questionando o
descumprimento de determinação
aprovada em Assembleia Geral; e
dificuldade nas negociações.
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