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Curitiba, 23 de março de 2016. 
 
 

OPINIÃO LEGAL 
 
 
CONSULTA: 
 
Consultam-nos os Srs. Luiz Tadeu Grossi Fernandes e Wolney Serpa Sá, 

Presidente e Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do 
Parará – SINDICONTASPR, respectivamente, sobre questões relativas à contribuição 
sindical. Os quesitos formulados foram: 

 
i) É legal a cobrança de contribuição sindical dos servidores públicos? É 
possível apontar as decisões judiciais mais relevantes sobre o tema? 
ii) Qual a segurança jurídica do Sindicato quanto a esta cobrança? Quais 
medidas o sindicato poderá adotar caso demandado e/ou precise demandar 
judicialmente? 
iii) A diretoria tem discricionariedade para cobrar a contribuição sindical? 
Quais as consequências pessoais para os diretores caso optem, se 
discricionário for, por não cobrar a contribuição sindical? 
iv) E a Assembleia Geral tem discricionariedade para estabelecer a cobrança 
da contribuição sindical? Quais as consequências para o SINDICONTASPR, 
para o conselho, para os diretores, para os filiados caso se opte pela não 
cobrança? 
 v) Caso o Tribunal de Contas do Estado do Paraná seja oficiado até o dia 24 
de março e não proceda ao desconto, quais as possibilidades jurídicas para o 
SINDICONTASPR obter estes valores? Quais as decisões dos tribunais 
superiores sobre a matéria? 
vi) Advogados servidores públicos, que exerçam função de analista de 
controle, devem pagar a contribuição sindical para o SINDICONTASPR? 
vii) O mesmo se passa com aqueles que são contadores, economistas, 
administradores, engenheiros, arquitetos etc. que são servidores públicos? 
Devem eles recolher a contribuição sindical para o SINDICONTASPR? Ou 
basta que recolham para o sindicato da sua respectiva categoria? 
viii) Qual é a base de cálculo da contribuição sindical? Poderia ser um valor 
arbitrado e igual para todos? 
 
Passemos à análise da questão. 
 
RESPOSTA: 
 
A Constituição Federal estabelece, no caput do artigo 8º, que “É livre a 

associação profissional ou sindical, observado o seguinte: IV - a assembléia geral 
fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada 
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em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei”.   

Da leitura do enunciado prescritivo acima transcrito, percebe-se, de saída, que 
há duas espécies de contribuição nele mencionadas. A primeira – contribuição sindical 
– é prevista em lei, conforme estabelece a parte final do inciso IV do artigo 8º. E a 
segunda – denominada de contribuição confederativa – é fixada por ocasião da 
realização de assembleia geral. É importante, desde logo, salientar que a contribuição 
confederativa não tem natureza tributária. É, por essa razão, devida apenas por aqueles 
que são filiados ao sindicato, desde que ela tenha sido aprovada pela assembleia geral. 
Este é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal o qual, inclusive, editou 
uma súmula sobre o assunto. Trata-se da Súmula n. 666, de 24 de setembro de 2003, 
segundo a qual “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, da Constituição 
só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 

Observe que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem como bem firmada a 
distinção entre as duas contribuições, conforme se percebe da leitura da ementa do 
acórdão do Recurso Extraordinário n. 198.092, julgado em 27 de agosto de 1996, de 
acordo com o qual "A contribuição confederativa, instituída pela assembléia geral – 
CF, art. 8º, IV – distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, com caráter 
tributário – CF, art. 149 – assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para 
os filiados do sindicato" (sic).1 Outro julgado igualmente relevante, é o acórdão do 
Recurso Extraordinário n. 180.745, julgado em 24 de março de 1998, no qual se 
decidiu que "A recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical 
compulsória, prevista no art. 578, CLT, e exigível de todos os integrantes da 
categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, resulta do art. 8º, IV, in 
fine, da Constituição; não obsta à recepção a proclamação, no caput do art. 8º, do 
princípio da liberdade sindical, que há de ser compreendido a partir dos termos em 
que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a unicidade (art. 8º, II) e a própria 
contribuição sindical de natureza tributária (art. 8º, IV) – marcas características do 
modelo corporativista resistente –, dão a medida da sua relatividade (cf. MI 144, 
Pertence, RTJ 147/868, 874); nem impede a recepção questionada a falta da lei 
complementar prevista no art. 146, III, CF, à qual alude o art. 149, à vista do disposto 
no art. 34, § 3º e § 4º, das Disposições Transitórias (cf. RE 146.733, Moreira Alves, 
RTJ 146/684, 694)". Por fim, observe-se o teor do excerto do acórdão do Recurso 
Extraordinário n. 224.885-AgR, julgado em 8 de junho de 2004, no qual ficou 
consignado que "A contribuição assistencial visa a custear as atividades assistenciais 
dos sindicatos, principalmente no curso de negociações coletivas. A contribuição 
confederativa destina-se ao financiamento do sistema confederativo de representação 
sindical patronal ou obreira. Destas, somente a segunda encontra previsão na CF 
(art. 8º, IV), que confere à assembléia geral a atribuição para criá-la. Este dispositivo 
constitucional garantiu a sobrevivência da contribuição sindical, prevista na CLT. 
Questão pacificada nesta Corte, no sentido de que somente a contribuição sindical 

                                                        
1 No mesmo sentido: AI 751.998-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 17-8-2010, Primeira Turma, DJE 
de 17-9-2010; AI 692.369-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 30-6-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-
2009; e RE 199.019, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 31-3-1998, Primeira Turma, DJ de 16-10-1998. 
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prevista na CLT, por ter caráter parafiscal, é exigível de toda a categoria 
independente de filiação". (sic) 

O interesse dos consulentes recai, frise-se, sobre a contribuição sindical – que 
busca seu fundamento de validade na parte final do inciso IV do artigo 8º da 
Constituição Federal –, e não sobre a contribuição confederativa.  

Essa contribuição sindical – nome que passou a ter o antigo imposto sindical 
por força do artigo 217 do Código Tributário Nacional – é disciplinada pelos artigos 
578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. É a CLT a lei à qual 
alude a parte final do inciso IV do art. 8º da Constituição Federal. Prescreve o artigo 
578 da CLT que “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”. 

De acordo com o art. 579 da CLT, “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”.2 

O artigo 580, por sua vez, trata da base de cálculo da contribuição sindical dos 
empregados. Em seu inciso I estabelece que “A contribuição sindical será recolhida, 
de uma só vez, anualmente, e consistirá: na importância correspondente á 
remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma 
da referida remuneração”. 

Identificados os contornos daquilo que estamos a tratar, passemos a responder 
os questionamentos formulados pelos consulentes. 

 
i) É legal a cobrança de contribuição sindical dos servidores públicos? É 
possível apontar as decisões judiciais mais relevantes sobre o tema? 
 
Há uma série de questionamentos doutrinários acerca da possibilidade de 

cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos. SÉRGIO PINTO MARTINS, por 
exemplo, afirma que “O inciso IV, do art. 8º da Constituição também diz respeito, 
apenas, aos funcionários do setor privado e não público, pois o § 3º, do art. 39 da Lei 
Maior não faz remissão ao art. 8º da Constituição. Haveria necessidade, portanto, de 
lei própria para a cobrança da contribuição sindical. Sem lei não poderia ser exigida 
a contribuição sindical de funcionários púbicos, salvo empregados públicos que são 
regidos pela CLT”.3  

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, entretanto, entende que os funcionários 
públicos também estão sujeitos ao pagamento da contribuição sindical, conforme a 
ementa do Recurso em Mandado de Segurança n. 21.758, julgado em 20 de setembro 
de 1994: 

 
                                                        
2 Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput 
do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou 
profissional. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas a e b do inciso 
I e nas alienas a e c do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação. 
3 Contribuições sindicais: direito comparado e internacional. São Paulo: Atlas, 1998, p. 61. 
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Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical 
compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., 
IV, in fine), condicionado, porém, à satisfação do requisito da 
unicidade. 1. A Constituição de 1988, a 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 
1.076, med. cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de 
sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe exclui-
los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos 
membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvao). 3. A 
admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e 
inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do 
qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de 
registro das entidades sindicais, que, a 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 
pretendida. 
 

Há vários outros julgados mais recentes. Observe-se, por exemplo, a ementa 
do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 807.155, julgado em 07 de 
outubro de 2014: 

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES 
PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 
REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES 
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a 
contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, 
independentemente da existência de lei específica regulamentando 
sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 

Observe-se, também, a ementa do Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário n. 722.772, julgado em 03 de junho de 2014: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. 
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. 
REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA 
DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É exigível 
dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 
8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. II – O exame da representatividade 
de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o 
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exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta 
sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
 

Observe-se, ainda, a ementa do Recurso Extraordinário n. 413.080, julgado 
em 22 de junho de 2010: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
(CF, ART. 8º, IV, "IN FINE") - SERVIDOR PÚBLICO - 
EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - 
AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE 
MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE 
DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível 
dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 
8º, IV, "in fine", da Constituição. Precedentes. - A mera 
circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não 
basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de 
desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se 
presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da 
conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, 
quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de 
recorrer. Comprovação inexistente, na espécie. 
 

Em tom expresso está a ementa do Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento n. 456.634, julgado em 13 de dezembro de 2005: 

 
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - 
A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição 
Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não 
dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos 
sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, 
independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo 
não provido. 

 
E esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. 
PROVIMENTO EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO 
PASSIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. 1. 
Está pacificado no âmbito da jurisprudência desta Corte 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, excetuado, em relação a este, o 
inativo. Precedentes: AgRg no REsp 1.281.281/SP, Segunda Turma, 
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Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.04.2012; REsp 
1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 
09.08.2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 05.05.2011. 2. Agravo regimental 
desprovido. (STJ, AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro OLINDO 
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 
15/02/2016) 

 
Deve-se ressaltar, entretanto, que servidores públicos inativos não são 

passíveis de cobrança da contribuição sindical, conforme entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, manifestado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
659.402, em 23 de fevereiro de 2016, e do julgamento do Agravo Regimental em 
Recurso Extraordinário n. 721.149, 3m 09 de junho de 2015. 

 
 
ii) Qual a segurança jurídica do Sindicato quanto a esta cobrança ? Quais 
medidas o sindicato poderá adotar caso demandado e/ou precise demandar 
judicialmente ? 
 
A cobrança da contribuição sindical está em conformidade com a legislação e 

com a atual jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Parece-me que não 
há insegurança em sua cobrança.  

As demandas relativas à contribuição sindical são de competência da Justiça 
do Trabalho, de acordo com o inciso III do artigo 114 da Constituição Federal, o qual 
prescreve que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...]  as ações sobre 
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
sindicatos e empregadores”. 

Além disso, observe-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 
questão, manifestado por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 
n. 17.815, realizado em 12 de agosto de 2014: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. 
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS 
ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA 
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato 
reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da 
Reclamação. In casu: a) No julgamento da ADI 3.395-MC/DF, esta 
Corte conferiu, em sede cautelar, interpretação conforme ao art. 114, 
I, da Carta Magna para excluir da competência da Justiça do 
Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e 
seus servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa; 
b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que 
reconheceu a competência da justiça laboral para apreciar questão 
alusiva à contribuição sindical, nos termos do art. 114, III, da 
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Constituição Federal. Não há identidade ou similitude entre o ato 
impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente do Pleno 
desta Corte: Rcl 9.836 AgR/RJ. 2. Agravo regimental desprovido. 
 
 

iii) A diretoria tem discricionariedade para cobrar a contribuição sindical ? 
Quais as consequências pessoais para os diretores caso optem, se 
discricionário for, por não cobrar a contribuição sindical ? 
 
Conforme respondido no item i, a contribuição sindical, que possui natureza 

tributária, é obrigatória, inclusive no caso dos servidores públicos civis. 
Inclusive, o Ministério do Trabalho e Empregou editou a Instrução Normativa 

nº. 01 de 30/09/2008, que reputa obrigatório o recolhimento da contribuição sindical 
por parte dos órgãos da administração pública: 

 
Art. 1º Os órgãos da administração pública federal, estadual e 
municipal, direta e indireta, deverão recolher a contribuição sindical 
prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregado 
públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho.   

 
Esta instrução normativa foi complementada pela Nota Técnica SRT/MTR nº. 

36 de 12/03/2009, segundo a qual: 
 

Trata-se de solicitação advinda do Gabinete do Senhor Ministro do 
Trabalho e Emprego de orientações quanto à forma de desconto e 
recolhimento da contribuição sindical dos servidores públicos a que 
se refere a Instrução Normativa nº 01, de 30 de setembro de 2008, até 
que lei venha a disciplinar a contribuição negocial, vinculada ao 
exercício efetivo da negociação coletiva e à aprovação em 
assembléia geral da categoria. 
2.   Entende esta Secretaria, em consonância com referida instrução, 
que todos os servidores públicos brasileiros, independentemente do 
regime jurídico a que pertençam, devem ter recolhida, a título de 
contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, pelos entes da administração pública federal, 
estadual e municipal, direta e indireta, com desconto, sob rubrica 
própria, na folha de pagamento do mês de março de cada ano, a 
importância correspondente à remuneração ou subsídio de um dia de 
trabalho, excetuadas as parcelas de natureza indenizatória. 
3.   De acordo com o determinado pelo art. 602 da CLT, o servidor 
público que entrar em exercício após o fechamento da folha de 
pagamento de sua unidade pagadora deverá ter descontada a 
contribuição sindical no mês subseqüente ao início de suas 
atividades, salvo comprovação de já haver efetuado o pagamento do 
ano correspondente. 
4.   Quanto à operacionalização dos recolhimentos, entende-se que o 
valor devido deve ser recolhido, por meio da Guia de Recolhimento 
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de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU, até o último dia útil do 
mês subseqüente ao da folha de pagamento em que ocorreu o 
desconto, para o sindicato da categoria do servidor, conforme 
Portaria n° 488, de 23 de novembro de 2005, do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE, disponível no endereço eletrônico http:// 
www. mte. gov. br. 
5.   Com vistas a legitimizar os procedimentos acima sugeridos, 
recomenda-se que este Ministério divulgue até o dia 10 de cada mês, 
em sua página eletrônica, as informações constantes do Anuário 
Sindical da Caixa Econômica Federal e do SIRT/MTE - Sistema 
Integrado de Relações do Trabalho, quanto às entidades sindicais 
com Cadastro Ativo no CNES - Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais e que possuem código sindical regular no último dia do 
mês anterior. 
6.   Com base no art. 590 da CLT, esclareça-se, por fim, que não 
identificado o sindicato representante da categoria do servidor 
público, o recolhimento deverá ser efetuado à federação e, na falta de 
identificação desta, à confederação. Na ausência de entidades de grau 
superior, ou ainda, de exatidão quanto à entidade sindical 
representativa da categoria, o recolhimento deverá ser feito 
integralmente à Conta Especial Emprego e Salário - CEES. 
7.   Havendo restituição de valores recolhidos à CEES, nos termos de 
norma expedida pelo MTE, que contemplará critérios de 
representatividade análogos aos da Lei nº 11.648, de 2008, a entidade 
beneficiada poderá repassar a outra entidade ou central sindical os 
valores que a ela considere pertinentes. 

 
Mas, diante de parecer contrário da Consultoria-Geral da União em 2012, o 

Ministério do Trabalho e Emprego tornou sem efeito a Instrução Normativa 08/2008 
por meio da Instrução Normativa nº. 01 de 14/01/2013. Ocorre que, na sequência, o 
Ministério do Trabalho e Emprego, com a Instrução Normativa nº. 02 de 28/02/2013, 
tornou sem efeito a Instrução Normativa 01/2013 e repristinou os efeitos da Instrução 
Normativa 08/2008 pelo prazo de 90 dias. 

Por sua vez, a Instrução Normativa MTE nº. 03 de 29/05/2013 prorrogou pelo 
prazo de 180 dias os efeitos da Instrução Normativa 02/2013. Já a Instrução Normativa 
MTE nº. 01 de 19/11/2014 prorrogou por mais 1 ano os efeitos da Instrução Normativa 
03/2013. E, por fim, a Instrução Normativa MTPS nº. 01 de 20/11/2015 prorrogou pelo 
prazo de mais um ano os efeitos da Instrução Normativa 01/2014. 

Verifica-se, assim, ainda que de modo confuso, que a Instrução Normativa 
08/2008 continua vigente, exigindo-se dos órgãos da administração pública federal, 
estadual e municipal, direta e indireta, o recolhimento da contribuição sindical. 

Ainda, é importante destacar o precedente do Conselho da Justiça Federal que 
determinou nos autos nº. 2008.16.3090 em 18/03/2010 o desconto da contribuição 
sindical sobre os vencimentos dos servidores ativos do Conselho da Justiça Federal e 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus.  

E o Conselho Nacional de Justiça referendou o entendimento do Conselho da 
Justiça Federal: 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
COMPULSÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. SERVIDORES 
ESTATUÁRIOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 
Contribuição Sindical é exigível por todos os trabalhadores de 
determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da 
condição de servidor público celetista ou estatutário, conforme arts. 
578 e seguintes da CLT. 2 Precedentes. Entendimento sedimentado 
na jurisprudência dos Tribunais Superiores - Supremo Tribunal 
Federal e Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido que se julga 
improcedente. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 
0002486-31.2013.2.00.0000 - Rel. ANA MARIA DUARTE 
AMARANTE BRITO - 183ª Sessão - j. 25/02/2014)  

 
Mesmo inexistindo lei específica em relação aos servidores públicos, o 

Supremo Tribunal Federal entende que o art. 8º, IV da Constituição Federal é auto-
aplicável, o que impõe a obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical, a saber: 

 
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - 
A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição 
Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não 
dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos 
sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, 
independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo 
não provido. (STF, AI 456634 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS 
VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 
PP-00033 EMENT VOL-02222-06 PP-01089)   

 
Conclui-se, portanto, que a cobrança da contribuição sindical é obrigatória, 

não podendo o órgão da administração pública ou o Sindicato deixar de fazê-lo.  
E, não sendo discricionária a cobrança da contribuição sindical, resta 

prejudicada a resposta da segunda parte do quesito.  
 
 
iv) E a Assembleia Geral tem discricionariedade para estabelecer a cobrança 
da contribuição sindical ? Quais as consequências para o SINDICONTASPR, 
para o conselho, para os diretores, para os filiados caso se opte pela não 
cobrança ? 
 
Conforme respondido no item iii, a cobrança da contribuição sindical, ao 

contrário do que ocorre com a contribuição confederativa, não é discricionária. Logo, a 
assembleia geral não tem discricionariedade para estabelecer ou não a cobrança da 
contribuição sindical.  

E, caso seja optado pela não cobrança, é possível a incidência das penalidades 
do art. 553 da CLT, a saber: 

 
Art. 553 - As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas, 
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segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes 
penalidades: 
a) multa de Cr$ 100 (cem cruzeiros) e 5.000 (cinco mil cruzeiros), 
dobrada na reincidência; 
b) suspensão de diretores por prazo não superior a 30 (trinta) dias; 
c) destituição de diretores ou de membros de conselho; 
d) fechamento de Sindicato, Federação ou Confederação por prazo 
nunca superior a 6 (seis) meses; 
e) cassação da carta de filiação; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 
8.740, de 19.1.1946, com vigência suspensa pelo Decreto-lei nº 
8.987-A, de 1946) 
e) cassação da carta de reconhecimento. 
f) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo regional, 
aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada, 
o disposto no parágrafo único do artigo 529. (Incluída  pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 1º - A imposição de penalidades aos administradores não exclui a 
aplicação das que este artigo prevê para a associação. (Parágrafo 
único renumerado pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) 
§ 2º - Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social 
determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação 
sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos 
constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente 
ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados.  
(Incluído pelo Decreto-lei nº 925, de 10.10.1969) 

 
Isso se dá porque a contribuição sindical é reputada patrimônio do sindicato, 

nos termos do art. 548, alínea “a” da CLT: “Constituem o patrimônio das associações 
sindicais: a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das 
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas 
referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na 
forma do Capítulo lIl deste Título”. 

 
 
v) Caso o Tribunal de Contas do Estado do Paraná seja oficiado até o dia 24 
de março e não proceda ao desconto, quais as possibilidades jurídicas para o 
SINDICONTASPR obter estes valores? Quais as decisões dos tribunais 
superiores sobre a matéria? 
 
A CLT determina, em seu artigo 582, que os empregadores são obrigados a 

realizar o desconto da contribuição sindical. De acordo com o caput do mencionado 
artigo “Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus 
empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes 
devida aos respectivos sindicatos”. 

De acordo com o § 1º, “considera-se um dia de trabalho, para efeito de 
determinação da importância a que alude o item I do Art. 580, o equivalente: a) a uma 
jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de 
tempo; b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a 
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remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão”. O § 2º estabelece que 
“Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, 
habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) 
da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do 
empregado à Previdência Social”.  

Caso não seja realizado o desconto, será necessário aforar demanda de 
obrigação de fazer no Poder Judiciário. Observe-se, por exemplo, o excerto da decisão 
da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 962, julgada em 11 de 
novembro de 1993:  

 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA. 
SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
CANCELAMENTO. PORTARIA. A portaria, conquanto seja ato de 
natureza administrativa, pode ser objeto de ação direta se, como no 
caso, vem a estabelecer prescrição em caráter genérico e abstrato. O 
cancelamento do desconto, em folha, da contribuição sindical de 
servidor público do Poder Judiciário, salvo se expressamente 
autorizado, encerra orientação que, prima facie, se revela 
incompatível com o princípio da liberdade de associação sindical, 
que garante aos sindicatos o desconto automático daquela parcela, 
tão logo haja a filiação e sua comunicação ao órgão responsável pelo 
pagamento dos vencimentos. A repercussão econômica desse 
cancelamento autoriza, por outro lado, concluir pela conveniência da 
suspensão cautelar do dispositivo. Medida liminar deferida, em parte, 
para que a portaria não produza efeitos em relação as deduções a 
título de contribuição sindical daqueles servidores. 
 
 

vi) Advogados servidores públicos, que exerçam função de analista de 
controle, devem pagar a contribuição sindical para o SINDICONTASPR? 
 
A princípio não. O artigo 47 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, estabelece 

que “O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros 
do pagamento obrigatório da contribuição sindical” 

Observe-se, ainda, a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2522, 
julgada em 08 de junho de 2006. 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 47 
DA LEI FEDERAL N. 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA E 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTRIBUIÇÃO 
ANUAL À OAB. ISENÇÃO DO PAGAMENTO OBRIGATÓRIO 
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 
5º, INCISOS I E XVII; 8º, INCISOS I E IV; 149; 150; § 6º; E 151 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei 
Federal n. 8.906/94 atribui à OAB função tradicionalmente 
desempenhada pelos sindicados, ou seja, a defesa dos direitos e 
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interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. A Ordem dos 
Advogados do Brasil ampara todos os inscritos, não apenas os 
empregados, como o fazem os sindicatos. Não há como traçar 
relação de igualdade entre os sindicatos de advogados e os demais. 
As funções que deveriam, em tese, ser por eles desempenhadas 
foram atribuídas à Ordem dos Advogados. 3. O texto hostilizado não 
consubstancia violação da independência sindical, visto não ser 
expressivo de interferência e/ou intervenção na organização dos 
sindicatos. Não se sustenta o argumento de que o preceito 
impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio. 4. Deve 
ser afastada a afronta ao preceito da liberdade de associação. O texto 
atacado não obsta a liberdade dos advogados. Pedido julgado 
improcedente. 

 
 
vii) O mesmo se passa com aqueles que são contadores, economistas, 
administradores, engenheiros, arquitetos etc. que são servidores públicos? 
Devem eles recolher a contribuição sindical para o SINDICONTASPR? Ou 
basta que recolham para o sindicato da sua respectiva categoria? 
 
A princípio sim. Pelo menos é essa a conclusão que se pode extrair da leitura 

do artigo 585, da CLT, o qual prescreve que “Os profissionais liberais poderão optar 
pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical 
representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou 
empresa e como tal sejam nelas registrados”. E mais: o parágrafo único estabelece que 
nesses casos “...à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de 
quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador 
deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582”.   

 
 
viii) Qual é a base de cálculo da contribuição sindical? Poderia ser um valor 
arbitrado e igual para todos? 
 
A base de cálculo normativa é o valor equivalente a um dia de trabalho. De 

acordo com o § 1º, do artigo 582 da CLT, “considera-se um dia de trabalho, para 
efeito de determinação da importância a que alude o item I do Art. 580, o equivalente: 
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por 
unidade de tempo; b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a 
remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão”. O § 2º estabelece que 
“Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, 
habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) 
da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do 
empregado à Previdência Social”.  

Arbitrar-se um valor igual para todos, indistintamente, feriria o princípio da 
capacidade contributiva subjetiva e relativa, consequentemente, feriria o princípio da 
igualdade. 
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É este, s.m.j, a breve opinião legal. 
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