MINISTÉRIO PUBLICO
P
O DO TR
RABALHO
COORDENA
ADORIA NACIONAL DE PROMO
OÇÃO DA LIBER
RDADE SINDICA
AL
CONALIS

NOTA TÉC
CNICA n. 02, de 26 de outubrro de 2018
8

CONTRIIBUIÇÃO ESSTABELECID
DA EM ACOR
RDO OU
CO
OVENÇÃO COLETIVA
C
DE
D TRABALH
HO

I - CUSTEIO SINDICAL
S
E REFOR
RMATRABA
ALHISTA

1. A Lei n. 13.467/17 afastou a compullsoriedade da contribuição sin
ndical
(CLT, art.578).
2 O STF declarou
2.
d
c
constitucion
nal a Lei n. 13.467/17
7 no que sse refere ao fim
da comp
pulsorieda
ade da conttribuição sindical.
s
3 O tripé da
3.
d organizzação synd
dical brasile
eira é form
mado pela u
unicidade, pelo
efeito erga
e
omne
es da nego
ociação co
oletiva e pela
p
contribuição sin
ndical
desconttada de to
odos os trrabalhadore
es, como destacado
o pelo Min
nistro
Luiz EdsonFachin
n.
4 Ao se re
4.
etirar um desses
d
pila
ares, o siste
ema poderrá ruir com
mo um todo
o.
5 A unicidade (CF
5.
F, 8º, II), a eficácia erga omnes doss instrume
entos
normativvos (CLT,a
art.611) e os efeitos decorrente
es da reforma traballhista
demand
dam uma nova interrpretação das norm
mas que ve
ersem sob
bre o
custeio das entida
ades sindiccais.
6 A nego
6.
ociação co
oletiva é direito fund
damental social
s
dos trabalhad
dores
(CF, artts. 7º, XXV
VI e 8º,VI).
7 Ao sind
7.
dicato cab
be a defe
esa dos direitos
d
e interessess coletivos
s ou
individuais de toda
a a catego
oria.
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8 O sindiicato nego
8.
ocia e pa
articipa compulsoriam
mente dass negocia
ações
coletivas, firmand
do instrumentos norm
mativos qu
ue valem para todo
os os
representados, asssociados e não asso
ociados (C
CF, art. 8º, incisos III e VI
da CF e CLT, art. 611).
9 A atividade syndiccal em pro
9.
ol da defesa dos dirreitos socia
ais trabalh
histas
requer fontes
f
de financiame
f
ento legítim
mas.
10. A assem
mbleia de trabalhado
t
ores regula
armente co
onvocada é fonte leg
gitima
para a estipulação de contrribuição de
estinada ao
a custeio das atividades
sindicais, podend
do disporrt sobre o valor, a forma do desconto,
afinalida
ade e a de
estinação da
d contribuição (CLT,, art. 513,e
e).

II - PRINCÍPIO
P
O DA LIBERDADE SINDICALN
NEGATIVA
A

11. As cláu
usulas de segurança syndical closed sshop1 e m
maintenanc
ce of
membership 2 são
o expressamente ved
dadas pela Constituiçção (art. 8ºº,V).
12. O traba
alhador não
o pode ser obrigado
o a se filiarr ou mante
er-se filiad
do ao
sindicatto.
c
ag
gency shop
p3.
13. A Consttituição não veda a cláusula
o, a cobrança do não assoc
ciado abra
angido pe
ela negociação
14. Portanto
coletiva não viola
a a liberda
ade syndic
cal negativva, pois n
não resulta
a em
ária filiação
o ao sindiccato.
necessá
15. A ação syndical depende da particip
pação doss trabalhad
dores, seja na
a
desenvolvidas pellos sindiccatos, seja
a na
realizaçção das atividades
cotizaçã
ão econôm
mica para a melhoria
a da presttação de sserviços e das
condiçõ
ões materia
ais das enttidades sin
ndicais.

1‐

Cláusula que con
ndiciona a con
ntratação à filiação ao sindiicato.

2‐

Clausula que con
ndiciona o em
mprego a manu
utenção da co
ondição de asssociado.

3‐

Clausula que perrmite a cobran
nça de contrib
buição aos não filiados, dessde que tenhaam sido abrangidos
n
pela negociação.
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16. Os abra
angidos pe
ela negocia
ação coletiva (CLT, art.
a 611) de
evem participar
do finan
nciamento desse prrocesso, sob pena de
d inviabilizar a atuação
sindical, bem com
mo atuar co
omo desinc
centivo a novas
n
asso
ociações.
mitê de Liberdade Sindical da
d Organização Intternaciona
al do
17. O Com
Trabalho-OIT adm
mite a dedu
ução de qu
uotas sindiicais dos n
não associados
que se
e beneficciam da contrataçã
ão coletivva (Liberd
dade sind
dical:
Recopilação de Decisões
D
do comitê de
d Liberda
ade Sindica
al do Cons
selho
de Adm
ministração
o da OIT – Organização Internacionall do Trabalho.
Brasília: OIT, 1ª ed.
e 197, §§325-326-3
327)4.
o Süssekin
nd sustenta
a que o arrtigo 8º, V,
V da CF, n
não resulta
a em
18. Arnaldo
interpretação pro
oibitiva da instituiç
ção de outras co
ontribuiçõe
es a
trabalha
adores não
o filiados.
alidade no
ormativa, diferentem
mente do entendim
mento
19. Nesta nova rea
adotado
o pelo TST no Preccedente n. 119, a restrição
r
d
da contribu
uição
assisten
ncial aos não associados pode
p
resu
ultar em desestímu
ulo à
sindicalização, já que o trabalhador saberá
s
que
e, filiado o
ou não, go
ozará
do êxitto decorre
ente da luta do sindicato
s
(SÜSSEK
KIND, Arnaldo;
MARAN
NHÃO, Délio; VIANNA
A, Segada
as; TEIXEIRA, Lima. Instituiçõe
es de
Direito do
d Trabalh
ho. v. 2. Sã
ão Paulo: LTr,
L 2002).
2 Maurício
20.
o Godinho Delgad
do, destac
cando o efeito erg
ga omnes
s da
negocia
ação coletiva, defend
de ser pro
oporcional, equânime
e, justo e legal
(CLT, art.
a
513, e) que os
o trabalh
hadores não associados tam
mbém
contribu
uam para a dinâmica
a da negoc
ciação cole
etiva, mediante a cotta de
solidarie
edade esta
abelecida no
n instrument coletivo negociad
do.
ponta resttrição
2 Igualme
21.
ente, desta
aca que o Precedente n. 119 do TST ap
incomum
m no conte
exto do sin
ndicalismo dos paísess ocidentais com
4

‐ Veerbete CLS‐OIIT nº 325 – Quanto
Q
uma legislação acceita clausulass de segurança sindical, como
c
a
deduçção de contrribuições sind
dicais de não‐filiados que se beneficiaal da contrataação coletiva, estas
clausu
ulas só deveriam se tornar efetivas porr meio das co
onvenções co
oletivas. Verbeete CLS‐OITnºº326–A
questtão do descon
ntode contrib
buições sindiccais pelos em
mpregadores e seu repassee para os sind
dicatos
deve ser resolvida pela negociaçção coletiva entre empregaadores e sindicatos em geraal, sem obstácculo de
natureza legislativaa.
n 327 – De conformidadee com os princípios da lib
berdade sindiical, as conve
enções
Verbeete CLS‐OIT nº
coletivas deveriam poder preverr um sistema de dedução das
d contribuiçções sindicais sem ingerênccia por
des.
tarde das autoridad
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Experiência

dem
mocratic

harmônica

à

mais

compreensão

con
nsolidada,
jurídica

d
da

não

se
endo

OIT

tam
mbém

acerca

do

financia
amentoautô
ônomodasentidadess
sindicaispo
orsuaspróp
priasbases
srepr
esentad
das
(DELGA
ADO,M.G.C
CursodeDiireitodoTra
abalho.17ª..Ed.SãoPa
aulo;LTr, 2018,
2
p.1600)).

III - PRECEDE
P
ENTE NOR
RMATIVO 119 e ARE
E 1018459 (repercus
ssão geral).

2
22.
O Pre
ecedente Normativo
o n. 119 do TST
T veda o desconto
o de
contribu
uição dos não assocciados. Co
ontudo, refferido preccedente nã
ão se
aplica aos
a instrum
mentos norrmativos depositados
d
s após a vvigência da
a Lei
n.13.467/17, cujo
o texto exxtingue a compulso
oriedade d
da contribu
uição
sindical.
2
23.
O AR
RE 10184
459, com repercuss
são geral reconheccida, declarou
inconstitucional a cobrançça da co
ontribuição
o assisten
ncial aos não
RE 101845
59 está pen
ndente da análise de
e embargo
os de
associados. O AR
declaraçção.
2 O saco
24.
ordos e convençõess coletivas
s de traba
alho depossitados ap
pós a
vigência
a da Lei n.. 13.467/17
7 deverão observar o disposto
o no artigo 611B, da CLT.
2 O art. 611-B,
25.
6
XXV
VI, da CLT
T, com reda
ação definiida pela Le
ei n. 13.467/17,
reconhe
ece a valiidade da estipulaçã
ão de con
ntribuição em instrument
normativvo (acordo ou convvenção co
oletiva de trabalho), observad
do o
requisito
o “expresssa e prévia autorizaçã
ão”.
2 A Lei n.
26.
n 13.467/1
17 autoriza
a a instituiç
ção de contribuição em instrument
normativve quando
o expressa e previam
mente autorrizado pelo
o trabalhad
dor.
2
27.
O AR
RE 101845
59, portan
nto, abran
nge tão somente
s
os acordo
os e
convençções coletiivas de trabalho ante
eriores à Le
ei n. 13.46
67/17.
2 Em consonância com
28.
c
a novva realidade
e normativve decorren
nte da vigê
ência
da Lei n.
n 13.467/1
17, em 19 de dezem
mbro de 2017, o TST
T, por seu ViceV
Presidente, homologous a celebração
c
de conven
nção coletiiva de trab
balho
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firmada entre o Siindicato Na
acional das Empresa
as Aeroviárias - SNE
EA ea
ansportes Aéreos – FNTTA (a
autos
Federaçção dos Trabalhadorre sem Tra
PMPP-1
1000356-6
60.2017.5.0
00.0000).
2 Referido
29.
o instrume
ent normattivo, na clá
áusula 53,, prevê a estipulaçã
ão de
contribu
uição, a se
er desconttada de to
odos ostrab
balhadoress da categ
goria,
em asssembleia geral,
g
que deverá ta
ambém de
eliberar sob
bre o requ
uisite
autoriza
ação expre
essa e prévvia (CLT, 611-B,XXV
6
VI)5.
3 Situação
30.

semelhante

occorreu

nos

autoss

n.

PMPP-1000
0191-

78.2018
8.05.00.000
00, no qu
ual o TST
T homolog
gous convenção colletiva
firmada entre o Sindicato
S
dos Trabalh
hadores em
m Empresas Ferroviárias
dos Estados do Maranhão,
M
P
Pará
e Toc
cantins - STEFEM
S
e a Vale S.A
A.
3 No âmb
31.
bito do Inq
quérito Civil n. 611.2008.04.000/3, da PR
RT da 4ª – Rio
Grande do Sul, fo
oi aditado Termo de
e Ajuste de
e Conduta
a anteriorm
mente
celebrad
do entre o MPT, a Federação
F
o dos Trabalhadores nas Indús
strias
Metalúrgicas, Meccânicas e de
d Materia
al Elétrico do
d Estado do Rio Grande
do Sull e outro
os 14 sin
ndicatos, versando sobre a contribu
uição
assisten
ncial, tam
mbém den
nominada negocial,, confede
erative ou
u de
solidarie
edade.
3 De aco
32.
ordo com o termo aditivo firrmado pe
elo MPT, a contribu
uição
estipula
ada no âmbito da ne
egociação coletiva de
everá ser descontad
da de
todos os
o trabalha
adores, asssociados ou não associados
a
s ao sindicato,
desde que
q aprova
ada em assembleia, assegurad
da a particcipação de toda
a catego
oria.

5

No acordo
a
restou
u ajustado o estabelecimen
e
nto de uma co
ontribuição deevida à entidaade sindical laaboral,
definiida em assem
mbléia dos traabalhadores regularmente
r
convocada, por
p ser desco
ontada em folha de
pagam
mento de filiaados e não filiiados ao sindicato, cabend
do, ainda, a asssembleia delliberar se ela será a
fonte ou não de anuência preevia e expresssa para o desconto. Em sendo aasseembleia a fon
nte de
ncia,deverá seer assegurado
o aos empreggados o exercíício do direito
o de oposição
o, por ser efe
etivado
anuên
por do
ocumento esccrito, com ideentificação leggível do nome e assinatura do empregad
do, por ser enttregue
e assiinado na sede da entidade sindical, a quem compe
etirá o envido
o do documento de oposição às
empreesas no prazo
o assinalado. Em não sen
ndo, será necessária a auttorização escrrita e individual do
trabalhador para a autorização do
d desconto (CLT, 611‐B,XX
XVI).
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IV - AUTORIZA
A
AÇÃO EX
XPRESSA E PRÉVIA
A

3 Nos terrmos do artigo
33.
a
462
2 da CLT, o desco
onto sobre
e o salário
o do
trabalha
ador é perm
mitido quando previa
amente esttabelecido em instrument
normativvo (acordo
o ou conve
enção colettiva de trab
balho).
3 O descconto em folha de contribuiçã
34.
c
ão devida ao sindiccato també
ém é
regulado pelo artig
go 545 da
a CLT, cu
uja redação
o estabele
ece o requ
uisito
mente auto
orizados”.
“devidam
3 O art. 611-B,
35.
6
XXV
VI, da CLT
T, acrescido
o pela Lei n. 13.467//17, estabe
elece
o requissito de validade “exp
pressa e prévia
p
auto
orização” da cláusula
a que
dispõe sobre cob
brança ou desconto salarial no
n âmbito de instrument
coletivo.
3 Nas seis oportun
36.
nidades em
m que o le
egislador recorreu a
ao requisitto da
prévia e expressa autorizzação, em
m nenhum
ma delas se apura
a as
expresssões individ
dual ou co
oletiva (CLT
T, artigos 578, 579, 582, 583, 602,
611-B,X
XXVI).
3 Desta fo
37.
orma, a “a
autorização
o prévia e expressa”” para descconto em folha
da conttribuição devida
d
ao sindicato poderá se
er tanto co
oletiva, qu
uanto
individual,
nosterm
mosdelibera
adosemassembleiaconvocadap
pelosindica
ato,assegu
urad
a particcipação de todos os integrantes da categ
goria, asso
ociados ou
u não
associados (CF,art.8º,IIIeVI,,eCLT,art.4
462e611).

V - DIREITO
D
D
DEOPOSIÇ
ÇÃO

3 A estip
38.
pulação de contribu
uição em acordo ou
u convenção coletiva de
trabalho
o deverá sera
s
prova
ada em as
ssembleia legítima, representa
ativa,
democrática

e

regularme
ente

con
nvocada,

assegurada

a

ampla

ação de to
odos os integrantes da
d categoria, associa
ados ou nã
ão ao
participa
sindicatto, nos term
mos definid
dos pelo es
statuto.
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39. Deverrá, ainda, ser fixada
a em valo
or razoáve
el e asseg
gurar aos não
filiadoss o direito de
d oposiçã
ão ao desc
conto.
40. O exerrcício do direito
d
de oposição de
everá ocorrrer em pra
azo razoáv
vel à
manife
estação de vontade do
d trabalha
ador não asssociado.
41.Os valores auferridos peloss sindicato
os serão objeto
o
de prestação
o de
contas periódicass, devendo
o ser obse
ervado amplamente o princípio
o da
transpa
arência.
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