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PPAARREECCEERR  JJUURRÍÍDDIICCOO  
  
  
  
  
CCoonnssuulleennttee::  SSIINNDDIICCOONNTTAASS  
  
  
  
AAssssuunnttoo::  AAnnáálliissee  ddee  qquueessttiioonnaammeennttooss  aacceerrccaa  ddaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ssiinnddiiccaall  
ccoommppuullssóórriiaa  ((iimmppoossttoo  ssiinnddiiccaall))  nnoo  ââmmbbiittoo  ddooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  
  
  
  
  
  
QQUUEESSTTÃÃÕÕEESS  OOBBJJEETTOO  DDEE  AANNÁÁLLIISSEE  
  
  

OO  SSiinnddiiccaattoo  ddooss  SSeerrvviiddoorreess  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá  

ffoorrmmuullaa  ccoonnssuullttaa  aa  eessttaa  bbaannccaa  ddee  aaddvvooggaaddooss  aapprreesseennttaannddoo  qquueessttiioonnaammeennttooss  aacceerrccaa  ddaa  

eessttrruuttuurraaççããoo  ee  rreeppeerrccuussssããoo  ddaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ssiinnddiiccaall  oobbrriiggaattóórriiaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eemm  

rreellaaççããoo  àà  rreeppeerrccuussssããoo  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaass  rreellaaççõõeess  ccoomm  ooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss,,  aa  

AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa  ee  ooss  rreessppeeccttiivvooss  SSiinnddiiccaattooss  ddee  sseerrvviiddoorreess..  

FFoorraamm  ffoorrmmuullaaddaass  sseeiiss  qquueessttõõeess  eessppeeccííffiiccaass  ssoobbrree  oo  tteemmaa,,  eennvvoollvveennddoo  

ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  ddaa  EEnnttiiddaaddee  CCoonnssuulleennttee,,  aass  qquuaaiiss  ssããoo  ppoonnttuuaallmmeennttee  aannaalliissaaddaass  ee  

rreessppoonnddiiddaass  aaddiiaannttee,,  sseegguuiinnddoo--ssee  aa  sseeqquuêênncciiaa  eennvviiaaddaa..  

DDee  ppllaannoo,,  nnoo  eennttaannttoo,,  ffrriissaa--ssee  qquuee  oo  pprreesseennttee  ppaarreecceerr  tteemm  ccuunnhhoo  

eemmiinneenntteemmeennttee  ooppiinnaattiivvoo  ccaabbeennddoo  àà  EEnnttiiddaaddee  ccoonnssuulleennttee  aapprreecciiáá--lloo  ee  ddeecciiddiirr  ppeellaa  ssuuaa  

ppeerrttiinnêênncciiaa  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  sseeuuss  iinntteerreesssseess..  
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1. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É 
INSTITUÍDA, TODOS OS SERVIDORES, FILIADOS E NÃO 
FILIADOS, SERÃO OBRIGADOS A PAGAR? 

 

A contribuição sindical tem natureza compulsória e é aplicável a todos os 

trabalhadores de uma determinada categoria, no que se inclui os servidores públicos 

estatutários, aplicando-se a regra do art. 578 e seguintes da CLT, como já definiu o 

Supremo tribunal Federal: 

 

O presente recurso extraordinário foi interposto contra decisão, que, proferida 
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, acha-se 
consubstanciada em acórdão assim do: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL. FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO. É competente a Justiça 
Estadual para o julgamento de causa que versa sobre contribuição sindical de 
servidores públicos, em razão do vínculo estatutário. Detém a federação de 
sindicatos – devidamente registrada no Ministério do Trabalho e 
Emprego e autorizada pela Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil, sendo a única representante dos funcionários municipais do 
Estado do Rio Grande do Sul –legitimidade para pleitear a contribuição 
sindical, por também ser titular da verba, a teor do art. 589, II, ‘c’, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Conforme reza o art. 582 da CLT, a 
dedução é realizada no mês de março de cada ano, incumbindo ao 
empregador o recolhimento até o dia 30 de abril, na forma do art. 583 do 
mesmo diploma legal. O prazo decadencial para impetração do 
‘mandamus’, neste contexto, inicia-se em 1º de maio do respectivo 
exercício. Obrigatoriedade da exação prevista nos arts. 578 e seguintes da 
CLT, em função de sua natureza tributária, tendo sido recepcionada pela 
Carta Magna de 1998, que autoriza a instituição de contribuição social de 
interesse de categoria profissional,inclusive em relação aos servidores 
públicos, e sem que represente violação à liberdade sindical. Na forma do 
art. 580, I, da CLT, corresponde à remuneração de um dia de trabalho 
para os empregados. Não contribuem, todavia, os inativos, que a partir 
da aposentadoria deixam de integrar a categoria, mantendo relação 
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eminentemente previdenciária com a Administração. Precedentes do STF, 
STJ e desta Corte. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO 
DESPROVIDOS.” A parte recorrente, ao deduzir o presente apelo extremo, 
sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na 
Constituição da República. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra 
do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. RODRIGO JANOT 
MONTEIRO DE BARROS, ao opinar pelo improvimento do recurso 
extraordinário em questão, formulou parecer com o seguinte teor: “O 
Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da natureza 
tributária da contribuição sindical prevista no art. 8º, IV (‘in fine’) da CF e 
578 e seguintes da CLT, e da sua exigibilidade em relação aos servidores 
públicos federais,estaduais, distritais e municipais. É o que se colhe das 
ementas dos seguintes precedentes: ‘Sindicato de servidores públicos: direito 
à contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela 
Constituição (art. 8º, IV, ‘in fine’), condicionado, porém, à satisfação do 
requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988, à vista do art. 8º, IV, in 
fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos 
termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, 
independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn nº 1.076, med. 
cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de 
servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime de 
contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn nº 
962, 11.11.93, Galvão). 3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta 
por lei é inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8º, II), do 
qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro 
das entidades sindicais, que, à falta de outra solução legal, continua sendo o 
Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de 
fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades 
sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-
lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da 
contribuição compulsória exigida.’ (RMS 21.758, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ de 4.11.94, RTJ 161/460 – ). A sujeição à contribuição sindical 
compulsória pressupõe participar o sujeito ativo da obrigação tributária de 
determinada categoria econômica ou profissional, até porque a 
admissibilidade da contribuição sindical é inseparável do sistema de 
unicidade sindical (CF, art. 8º, II e IV, ‘in fine’). Dispõe o art. 579 da 
Consolidação das Leis do Trabalho: ‘A contribuição sindical é devida por 
todos aqueles que participem 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, a conformidade do 
disposto no artigo 591.’ O conceito de categoria profissional nos é dado pelo 
§ 2º do art. 511 da CLT, que assim dispõe: ‘§ 2º – A similitude de condições 
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de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego 
na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou 
conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria 
profissional.’ [ ] Ocorre que, quando o servidor público se aposenta há o 
rompimento do vínculo com a administração, em razão da impossibilidade de 
acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo (CF, 
art. 37, § 10), passando a ter um vínculo de caráter estritamente 
previdenciário. Logo, não integrando os servidores públicos inativos uma 
categoria profissional, por não possuírem vínculo com órgão da administração 
pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, não estão, assim, 
alcançados pela compulsoriedade da contribuição sindical. Diante de todo o 
exposto, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento e 
desprovimento do recurso extraordinário.” Entendo assistir razão ao parecer 
da douta Procuradoria-Geral da República, no ponto em que opina pela 
inviabilidade jurídica da cobrança da contribuição sindical aos servidores 
públicos inativos, cujos termos adoto como fundamento desta 
decisão,valendo-me, para tanto, da técnica da motivação “per relationem”, 
reconhecida como plenamente compatível com o texto da Constituição (AI 
738.982/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 809.147/ES, Rel. Min. 
CÁRMEN LÚCIA – AI 814.640/RS, Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI – ARE 662.029/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 
54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 
49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.): “Reveste-se de plena 
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da 
técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que 
dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo 
magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de 
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do 
Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado 
como coator)– constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato 
decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. 
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
Impende assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto pela doutra 
Procuradoria-Geral da República reflete-se, por igual, no magistério 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.261.594/RS, Rel. 
Min. CASTRO MEIRA, v.g.): “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL. COMPULSORIEDADE. ART. 578 DA CLT. 
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS 
SERVIDORES INATIVOS. 1. A Contribuição Sindical, prevista nos arts. 
578 e seguintes da CLT, é devida por todos os trabalhadores de determinada 
categoria, inclusive pelos servidores públicos civis, independentemente da sua 
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condição de servidor público celetista ou estatutário. 2. Todavia, a obrigação 
de recolher a contribuição sindical não atinge os inativos, uma vez que não 
mais integram a categoria funcional pela inexistência de vínculo com os 
órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e 
indireta. 3. Impõe-se considerar que, apesar de a própria Constituição Federal 
assegurar o seu direito de participação nas organizações sindicais, o inativo 
somente está vinculado a um regime previdenciário, já que, a partir da data da 
aposentadoria,extingue-se o vínculo do servidor com o Município. 4. Recurso 
especial não provido.” Ve-se, desse modo, que o presente apelo extremo não 
se mostra processualmente viável. Sendo assim, pelas razões expostas, 
conheço deste recurso extraordinário, para negar-lhe provimento. Publique-se. 
Brasília, 07 de junho de 2013.Ministro CELSO DE MELLORelator. (STF - 
RE: 684940 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 
07/06/2013,  Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 17/06/2013 PUBLIC 
18/06/2013) 

  

Por força do art. 579, da CLT, todos aqueles que participam de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou estão vinculados a alguma 

profissão liberal, estão obrigados a contribuir com a entidade sindical da respectiva 

categoria ou profissão, independentemente de filiação. É dizer, todos os servidores de 

uma mesma categoria, tal qual os servidores do Tribunal de Contas do Estado, filiados 

ou não ao Sindicontas, são obrigados a contribuir com a referida Entidade de forma 

compulsória.  Tal questão foi objeto de posicionamento peremptório do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇAO SINDICAL - 
SERVIDORES PÚBLICOS - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA DE 
MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO NAO 
PROVIDO.  
1. Resta sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que a 
contribuição sindical, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é devida por 
todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de 
filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário.  
2. Recurso ordinário não provido.  (STJ, 2ª Turma, RMS37228/GO, rel. Minª 
Eliana Calmon, j. 13.08.2013). 
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇAO SINDICAL CONFEDERATIVA. 
CONTRIBUIÇAO SINDICAL COMPULSÓRIA. DIFERENÇAS. 
INCIDÊNCIA DESSA ÚLTIMA PARA TODOS OS TRABALHADORES 
DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE 
FILIAÇAO SINDICAL E DA CONDIÇAO DE SERVIDOR PÚBLICO 
CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.  
1. A Carta Constitucional de 1988 trouxe, em seu art. 8º, IV, a previsão para a 
criação de duas contribuições sindicais distintas, a contribuição para o custeio 
do sistema confederativo (contribuição confederativa) e a contribuição 
prevista em lei (contribuição compulsória).  
2. A contribuição confederativa é fixada mediante assembléia geral da 
associação profissional ou sindical e, na conformidade da jurisprudência do 
STF, tem caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo 
tributo. Para essa contribuição aplica-se a Súmula n. 666/STF: "A 

contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é 

exigível dos filiados ao sindicato respectivo ".  
3. Já a contribuição compulsória é fixada mediante lei por exigência 
constitucional e, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 
149, da CF/88, é compulsória. Sua previsão legal está nos artigos 578 e ss. da 
CLT, que estabelece: a sua denominação ("imposto sindical "), a sua sujeição 
passiva ("é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal 

representada por entidade associativa "), a sua sujeição ativa ("em favor do 

sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo 

este, em favor da federação correspondente à mesma categoria econômica ou 

profissional ") e demais critérios da hipótese de incidência.  
4. O caso concreto versa sobre a contribuição compulsória ("imposto 
sindical " ou "contribuição prevista em lei ") e não sobre a contribuição 
confederativa. Sendo assim, há que ser reconhecia a sujeição passiva de 
todos aqueles que participarem de uma determinada categoria 
econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal representada por 
entidade associativa, ainda que servidores públicos e ainda que não 
filiados a entidade sindical.  
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, 2ª Turma, 
RMS 29280-MT, rel. Min. Mauro Campbell, Marques, j. 13.12.2011). 
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Com efeito, não pairam dúvidas acerca do caráter compulsório da 

contribuição sindical em relação aos servidores públicos, o que abrange, inclusive, os 

servidores não filiados à respectiva entidade sindical que representa determinada 

categoria. Assim, instituindo-se a contribuição sindical no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, todos os servidores representados pelo SINDICONTAS 

serão obrigados a contribuir anualmente com a entidade, independentemente de 

filiação. 

 

2. COM RELAÇÃO ESPECÍFICA AOS ADVOGADOS, TAMBÉM SERÃO 
OBRIGADOS, EMBORA NÃO ATUEM DIRETAMENTE COMO TAL NO 
TCE, APENAS COMO ANALISTAS JURÍDICOS? ALGUMA 
CATEGORIA DE SERVIDORES (ENGENHEIROS, CONTADORES, TI, 
ECONOMISTAS, ADMINISTRADORES E ARQUITETOS) ESTARIA DE 
FORA DA CONTRIBUIÇÃO? É POSSÍVEL PARA OS SERVIDORES 
OPTAREM ENTRE PAGAR PARA O SINDICATO PATRONAL E O 
NOSSO SINDICATO? 

 

Preliminarmente, importa realizar, ainda que de forma singela, a 

diferenciação entre a contribuição à Conselho profissional e a contribuição pertinente 

à Entidade de representação sindical. A primeira se refere à contribuição obrigatória 

aos conselhos de classe, ou seja, autarquias federais em regime especial que regulam o 

exercício de determinadas profissões (ex. OAB, CRM, CREA etc), sendo que a 

contribuição anual não tem caráter tributário. 

Já a contribuição sindical tem caráter compulsório e diz respeito a uma 

determinada  categoria econômica ou profissional, a qual deve contribuir anualmente 

com o respectivo sindicato, sendo tal verba de caráter tributário, como já exposto no 

item anterior, e tem por objetivo viabilizar a construção e manutenção da estrutura 

adequada à realização da atividade sindical. 
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Vale destacar que as duas verbas não se confundem, não se comunicam e, 

tampouco, anulam-se. É dizer, o profissional que tem sua profissão regulada por 

determinada entidade de classe e, consequentemente, realiza contribuição anual 

perante ela, não se desobriga a realizar a contribuição perante a entidade sindical que 

o representa em relação à sua atividade econômica. Exemplificando, o economista 

empregado que realiza o pagamento de anuidade perante o Conselho Regional de 

Economia, continua obrigado a realizar compulsoriamente a contribuição sindical 

perante o Sindicato dos Economistas. 

Retornando ao tema central da questão. A contribuição compulsória à 

Entidade sindical específica de determinada profissão, tal como advogados, 

contadores, engenheiros e médicos, só será devida quando os servidores ocuparem 

cargos e exercerem atividades estritamente relacionadas àquela profissão. Ou seja, um 

servidor só deverá contribuir com o sindicato dos advogados se ocupar cargo e 

exercer atividades inerentes e exclusivas à profissão de advogado.  

Neste contexto, há que se diferenciar a situação do servidor que exerce a 

profissão por meio de cargo público específico, logo, que exerce efetivamente a as 

atividades inerentes a uma profissão específica e que possui entidade sindical 

representativa própria, da condição do servidor que ocupa cargo administrativo, em 

relação ao qual se exigiu para fins de concurso uma determinada formação.  

Claramente, na primeira situação o servidor deverá contribuir para o Sindicato 

que represente especificamente a profissão que ele exerce por meio do cargo público, 

posto que se trata da entidade que representa seus interesses enquanto profissional. Já 

na segunda, a formação em determinada área se relaciona apenas com a entrada do 

servidor perante o serviço público, posto que o servidor não exerce as funções daquela 

profissão por meio de cargo público específico, o que impõe sua contribuição ao 

sindicato que representa genericamente todos os servidores daquela categoria. 
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No caso concreto, os servidores que ocupam cargos administrativos perante o 

Tribunal de Contas do estado Paraná, não obstante serem formados em determinadas 

áreas (contabilidade, direito, economia etc), devem contribuir compulsoriamente com 

o SINDICONTAS, uma vez que não se trata de servidores que ocupam cargos e 

exercem atividades profissionais específicas, em que pese a formação acadêmica ter 

sido utilizada como critério para os respectivos concursos públicos que viabilizaram 

suas contratações. 

Apenas os servidores que ocupam cargos e exercem atividades de profissões 

específicas devem realizar suas contribuições compulsórias aos respectivos sindicatos 

que representam aquelas categorias. 

 

3. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HÁ A INSTITUIÇÃO DO 
REGISTRO, TORNA-SE OBRIGATÓRIA A COBRANÇA DOS 
SERVIDORES? 

 

A contribuição sindical decorre de imposição legislativa específica, fruto de 

autorização constitucional, abrangendo, inclusive, os servidores públicos, ainda que 

não sindicalizados. 

Se a entidade Sindical cumpre todos os requisitos legais e normativos que 

legitimam seu pleno funcionamento, nos parece que inexiste margem de 

discricionariedade para que a diretoria ou mesmo a própria categoria decidam sobre 

cobrar ou não o imposto sindical, até porque a verba em questão não pertence à 

diretoria e tampouco aos servidores sindicalizados, mas se destina à Entidade 

Sindical, enquanto instituição responsável por defender os interesses da categoria 

como um todo. 
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Aliás, a efetivação da cobrança sequer depende diretamente do Sindicato, 

uma vez que por força do art. 582, da CLT, é o Tribunal de Contas do Estado, assim 

como qualquer empregador, o responsável por realizar o desconto anual dos 

servidores e repassar tais valores ao Sindicato, sem que seja necessária qualquer 

intervenção da entidade. 

Em resumo, se a Entidade Sindical cumpre os requisitos estabelecidos 

legalmente e nas normas administrativas do Ministério do Trabalho, não resta 

alternativa que não seja a da realização dos descontos pertinentes à contribuição 

sindical compulsória. 

 

4. SE NÃO HOUVER A COBRANÇA, OS DIRETORES DO SINDICATO 
PODERIAM, EM TESE, SEREM RESPONSABILIZADOS? 

 

Trata-se de questão de difícil análise, em decorrência da inexistência, até onde 

se sabe, de casos concretos em que dirigentes sindicais tenham sido responsabilizados 

por não terem eivado esforços no sentido de viabilizar o recebimento da contribuição 

sindical por determinada Entidade. 

Entretanto, sob um panorama de estrita análise em tese, há sempre margem 

para que o dirigente ou a diretoria da Entidade que deixe de empenhar esforços, ou 

mesmo se negue, no sentido de viabilizar o recebimento da contribuição sindical, 

pode vir a ser questionado e, talvez, responsabilizado civilmente e na forma do 

estatuto da Entidade Sindical. 

Porém, tal medida extrema só seria viável a partir de deliberação específica da 

categoria em assembleia, seguindo-se todo rito do devido processo, em que se garanta 

contraditório e ampla defesa. 



 
 
 

 
 

Rua Mal Floriano Peixoto 50, 11° andar – CEP 80020-913 – Centro – Curitiba – PR – Fone: (41) - 3014-4252 

11

 

5. CASO NÃO FAÇAMOS A COBRANÇA ESTE ANO, HAVERÁ 
PREJUÍZO EM FAZÊ-LO NO PRÓXIMO? 

 

O art. 580 da CLT determina que o desconto da contribuição sindical será 

realizado de forma anual, sempre no mês de março de cada ano, o que só ocorrerá se 

Entidade sindical que representa os empregados/servidores cumprir os requisitos 

normativos estabelecidos em relação à sua organização administrativa. 

Nesse cenário, se o Sindicato não possui as condições burocráticas para se 

legitimar a receber a contribuição sindical neste ano, nada impede que a Entidade 

esteja legitimada no próximo período a receber tal verba, desde que ajuste as 

inconsistências administrativas que impediram o recebimento anterior. 

No caso concreto, se o Sindicato consulente, por razões burocrático-

administrativas não conseguir viabilizar o recebimento da contribuição sindical 

pertinente ao ano de 2015, cujo desconto ocorrerá em março de 2016, não há 

impedimento ou repercussão direta no possível recebimento de tais verbas pertinente 

ao ano de 2016, cujo desconto só ocorrerá em 2017, sendo necessário, por óbvio, que 

os problemas detectados sejam solucionados até o momento adequado. Ou seja, o não 

desconto da contribuição em um ano não macula o desconto no ano subsequente. 

 

6. SE FIZERMOS, QUAL SERIA O TRÂMITE? 

 

O trâmite para que a Entidade Sindical se legitime a receber a pertinente 

contribuição sindical é, primeiramente, adequar-se às exigências impostas pelo 
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Ministério do Trabalho, no sentido de regularizar a situação cadastral e de registro 

perante aquele órgão federal, obtendo o respectivo código para que junto à Caixa 

Econômica Federal possa receber os valores pertinentes à contribuição. 

Sanadas as pendências administrativas, deve a Entidade Sindical oficiar até o 

dia 31/03 do respectivo ano a instituição empregadora, no caso, o Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná e a própria Administração Direta, a realizar o desconto da 

contribuição relativa a cada servidor público representado pelo Sindicato requerente. 

O empregador terá até o dia 30/04 para realizar o respectivo desconto e repassar os 

valores à Entidade sindical por meio da conta específica na Caixa Econômica Federal. 

  

OOPPIINNIIÃÃOO  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA  

  

OO  CCoonnssuulleennttee  ddiissppôôss  ppaarraa  aannáálliissee  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  eemm  rreellaaççããoo  àà  

ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ssiinnddiiccaall  ccoommppuullssóórriiaa  ee  ccoommoo  ttaall  ttrriibbuuttoo  rreeppeerrccuuttee  nnoo  ââmmbbiittoo  ddooss  

sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ee  sseeuuss  rreessppeeccttiivvooss  ssiinnddiiccaattooss,,  eemm  eessppeecciiaall  ddooss  sseerrvviiddoorreess  ddoo  

TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá..  

EEmm  rreessuummoo,,  aa  ccoonncclluussããoo  ggeerraall  éé  ddee  qquuee  ooss  sseerrvviiddoorreess  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass,,  

mmeessmmoo  ooss  nnããoo  ffiilliiaaddooss,,  ee  aa  EEnnttiiddaaddee  ccoonnssuulleennttee  eessttããoo  ssuubbmmiissssooss  àà  rreeggrraa  qquuee  iimmppõõee  aa  

ccoobbrraannççaa  ddaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ssiinnddiiccaall  eemm  rraazzããoo  ddoo  sseeuu  ccaarráátteerr  ccoommppuullssóórriioo,,  sseennddoo  qquuee  

aappeennaass  ooss  sseerrvviiddoorreess  qquuee  ooccuuppaamm  ccaarrggooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  eessppeeccííffiiccooss  ddeevveemm  rreeaalliizzaarr  ssuuaass  

rreessppeeccttiivvaass  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess  ppeerraannttee  ooss  ssiinnddiiccaattooss  eessppeeccííffiiccooss  ddaaqquueellaass  pprrooffiissssõõeess..    

AA  oobbrriiggaattoorriieeddaaddee  ddee  ddeessccoonnttoo  rreessttoouu  ppaatteennttee,,  bbeemm  ccoommoo  ssee  ppooddee  ccoonncclluuiirr,,  

eemm  tteessee,,  qquuee  aa  oommiissssããoo  eemm  nnããoo  rreeaalliizzaarr  oo  ddeessccoonnttoo  ppooddee  ggeerraarr  aallgguumm  ttiippoo  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliizzaaççããoo  ffuuttuurraa  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  ddiirriiggeenntteess  ddaa  EEnnttiiddaaddee  SSiinnddiiccaall..  
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PPoorr  ffiimm,,  aappoonnttaa--ssee  qquuee  aa  nnããoo  rreeaalliizzaaççããoo  ddee  ddeessccoonnttoo  ddaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  eemm  

ddeetteerrmmiinnaaddoo  aannoo,,  eemm  rraazzããoo  ddee  óóbbiicceess  bbuurrooccrrááttiiccooss,,  nnããoo  oobbssttaa  oo  SSiinnddiiccaattoo  aa  rreeaalliizzaarr  oo  

ddeessccoonnttoo  ppeerrttiinneennttee  nnoo  aannoo  ssuubbsseeqquueennttee,,  sseemm  qquuaallqquueerr  pprreejjuuíízzoo,,  ddeessddee  qquuee  ssoolluucciioonnee  

ooss  pprroobblleemmaass  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  sseennddoo  qquuee  aa  ttrraammiittaaççããoo  ppaarraa  ttaannttoo  éé  aa  qquuee  aaddoottaa  

ccoorrrriiqquueeiirraammeennttee,,  nnooss  tteerrmmooss  ddooss  aarrtt..  558800  ee  sseegguuiinntteess  ddaa  CCLLTT,,  ee  nnoorrmmaattiivvaass  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddoo  MMiinniissttéérriioo  ddoo  TTrraabbaallhhoo  ee  EEmmpprreeggoo..  

ÉÉ  oo  ppaarreecceerr  qquuee  ssee  ccoollooccaa  aaoo  ccrriivvoo  ddee  mmeellhhoorr  jjuuíízzoo..  

  

CCuurriittiibbaa,,  1177  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001166..  
  
  
  
AAnnddrréé  PPaassssooss  
SSóócciioo  ee  CCoooorrddeennaaddoorr--GGeerraall  ddoo  eessccrriittóórriioo  PPaassssooss  &&  LLuunnaarrdd  aaddvvooggaaddooss  aassssoocciiaaddooss  
AAddvvooggaaddoo  eessppeecciiaalliissttaa  eemm  ddiirreeiittoo  ssiinnddiiccaall  ee  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ––  OOAABB//PPRR  nnºº  2277..553355  

  
  

LLuuaasssseess  GGoonnççaallvveess  ddooss  SSaannttooss  
DDoouuttoorraannddoo  ee  MMeessttrree  eemm  DDiirreeiittoo  ddoo  EEssttaaddoo  ppeellaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddoo  PPaarraannáá    
EEssppeecciiaalliissttaa  eemm  DDiirreeiittoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ppeelloo  IInnssttiittuuttoo  ddee  DDiirreeiittoo  RRoommeeuu  FFeelliippee  BBaacceellllaarr    
AAddvvooggaaddoo  mmiilliittaannttee  nnaa  áárreeaa  ddee  ddiirreeiittoo  ppúúbblliiccoo  --  OOAABB//PPRR  nnºº  4422..992233  


