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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00001/2018  

 Técnico Administrativa 

 

Processo n° 15030/2017 

Município Caldas Novas 

Órgão Câmara Municipal 

Assunto Consulta – recolhimento de contribuições sindicais em face da nova legislação 

Período de Referência 2017 

Consulente Josimar Clemente de Oliveira (Presidente) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. 1. CONHECIMENTO. 2. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL. LEI NACIONAL 
Nº 13.467/2017. RECOLHIMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA E EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR. 

 Trata-se de consulta do Presidente da Câmara Municipal de Caldas 

Novas, Sr. Josimar Clemente de Oliveira (fls. 1/2), sobre a obrigatoriedade ou não da 

contribuição sindical diante da alteração do art. 579 da CLT, promovida pela Lei Nacional nº 

13467/2017, com o seguinte questionamento: 

[...] 

1 – Com o advento da suspensão da IN 001/2017 do Ministério do Trabalho e pela Portaria Nº 
421/2017, de abril de 2017, e diante da nova redação do artigo 579 da CLT, que entra em vigor 
ainda este ano, cabe aos municípios goianos deixar de recolher e repassar as contribuições 
sindicais anuais recolhidas na folha de pagamento de seus servidores? 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na forma dos 

dispositivos e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 370/2017-GCSICJ, 

do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, relator, ACORDA o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado Pleno: 

file:///C:/Users/zaida_v/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/PD%200352-2017%20-%2010980-2017%20-%20Hidrolândia%20-%20PM%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.docx
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I - CONHECER DA CONSULTA, por cumprir os requisitos de 

admissibilidade dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do RITCMGO; 

II –  RESPONDER AO CONSULENTE que a partir de novembro de 

2017 (início da vigência da Lei nº 13.467/17 que deu nova redação ao art. 579 da 

CLT), os municípios goianos devem recolher e repassar as contribuições sindicais 

anuais aos sindicatos das respectivas categorias, desde que haja prévia e expressa 

autorização do servidor. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 31 de janeiro 

de 2018. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator em substituição: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 370/2017-GCSICJ 

Processo n° 15030/2017 

Município Caldas Novas 

Órgão Câmara Municipal 

Assunto Consulta – recolhimento de contribuições sindicais em face da nova legislação 

Período de Referência 2017 

Consulente Josimar Clemente de Oliveira (Presidente) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. 1. CONHECIMENTO. 2. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL. LEI NACIONAL 
Nº 13.467/2017. RECOLHIMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA E EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Presidente da Câmara Municipal de Caldas 

Novas, Sr. Josimar Clemente de Oliveira (fls. 1/2), sobre a obrigatoriedade ou não da 

contribuição sindical diante da alteração do art. 579 da CLT, promovida pela Lei Nacional nº 

13467/2017, com o seguinte questionamento: 

[...] 

1 – Com o advento da suspensão da IN 001/2017 do Ministério do Trabalho e pela Portaria Nº 
421/2017, de abril de 2017, e diante da nova redação do artigo 579 da CLT, que entra em vigor 
ainda este ano, cabe aos municípios goianos deixar de recolher e repassar as contribuições 
sindicais anuais recolhidas na folha de pagamento de seus servidores? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária e do parecer jurídico do consulente 

2. A consulta foi instruída com parecer jurídico da assessoria do 

Consulente, que apresentou o seguinte posicionamento:  

[...] 

II - DA ANÁLISE DO CASO 

Nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a contribuição sindical é de interesse 
de categoria profissional e econômica, sua arrecadação é vinculada ao custeio do sistema 
sindical. 
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O diploma legal que regulamenta as contribuições aos entes sindicais é a CLT, 
Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo que a contribuição sindical está regulada entre os 
artigos 578 e 610. 

Nos termos da redação ainda em vigor da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 
contribuição sindical é devida pelos empregados, pelos agentes ou trabalhadores autônomos e 
profissionais liberais, e pelos empregadores. Por outro lado, é inconteste que os servidores 
públicos encontram-se expressamente excluídos do âmbito de aplicação da consolidação 
trabalhista, de acordo com o seu art. 7°, 'c'. 

Como é sabido, a Consolidação das Leis Trabalhistas não é usualmente aplicada aos 
servidores públicos, uma vez que cada ente federativo (União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal) possui o Regime Jurídico/Estatuto próprio de seus servidores. 

Ainda assim, existem dúvidas sobre a aplicabilidade dos artigos da CLT para 
fundamentar a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos estatutários, nesse 
sentido a AGU publicou o parecer nº 70/2010. 

"29. Fica, portanto, afastada qualquer dúvida a respeito da amplitude da literalidade da 
norma. A consolidação das Leis do Trabalho é expressa ao afirmar que, salvo dispositivo 
especifico em contrário, as normas por ela veiculadas não se aplicam aos servidores públicos. 
Da mesma forma, o artigo 580 da CLT estabelece como sujeitos passivos da contribuição 
sindical o empregado e o empregador. Não há como se confundir servidor público e empregado, 
sendo que tal distinção é preambular para qualquer acadêmico do direito, sendo que a letra fria 
da lei refere-se apenas ao segundo. Diante deste contexto, resta perquirir se os princípios que 
regem o direito tributário permitem alguma outra construção doutrinária que avalize o 
entendimento firmado pelo Ministério do Trabalho e Emprego." 

Entretanto, o Ministério do Trabalho publicou a Instrução Normativa 001/2017 em 
fevereiro de 2017, prevendo que os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual 
Municipal, Direta e Indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da 
CLT, de todos os servidores e empregados públicos, observado o disposto nos artigos 580 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Após a publicação da referida Instrução Normativa o Ministro de Estado do Trabalho, no 
uso de suas atribuições publicou a Portaria N° 421/2017, de abril de 2017, suspendendo os 
efeitos da IN 001/2017, com base no parecer nº 00286/2017/SZD/CONJUR-MP/CGU/AGU, 
que entendeu pela suspenção da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos. 

No mesmo sentido a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no 
Serviço Público do Ministério do Planejamento, publicou a Resolução 3/2017, dispondo sobre a 
inaplicabilidade da Instrução Normativa nº 001, de 17 de fevereiro de 2017, do Ministério do 
Trabalho, aos servidores públicos federais da Administração Pública federal direta, suas 
autarquias e fundações públicas e, por analogia, entendo que caberia aos Municípios a 
suspenção das cobranças sindicais, utilizando a mesma fundamentação. 

Nessa perspectiva, a Associação Goiana de Municípios AGM, publicou em seu site 
www.agm-go.org.brumamatérianodia17/04/2017.na qual orientou os Municípios Goianos a 
não recolherem a contribuição sindical e caso tenham recolhido, a Administração Pública 
deverá proceder a restituição do pagamento indevido. 

Verifica-se ainda, que a Lei N° 13.467, de 13 de julho de 2017, altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), a fim de adequar a legislação ás novas relações de trabalho, 
trouxe nova redação ao artigo 579, no qual traz em seu texto a seguinte redação: 

"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." (NR) 

http://www.agm-go.org.brumamatérianodia17/04/2017.na
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Os atos normativos acima, bem como, o caminho escolhido pela reforma trabalhista 
quanto ao tema, levam, portanto, ao entendimento de que a contribuição sindical, no que 
tange aos servidores públicos, reveste-se de natureza facultativa, não podendo 
compulsoriamente o gestor público promover a retenção de seus valores e repassá-los aos 
sindicatos, sob pena de responsabilização civil e penal. 

III - CONCLUSÃO 

Desta forma, este Consultor Jurídico sugere que não se proceda o recolhimento e o 
repasse das contribuições sindicais anuais recolhidas na folha de pagamento de seus 
servidores, conforme a portaria N° 421/2017 do Ministério do Trabalho. (Grifos divergentes do 
original). 

1.2.2. Da manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

3. Pelo Despacho nº 704/2017-GCSICJ, de 13/9/2017 (fls. 7) seguiram os 

autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, a qual, pelo Despacho nº 200/2017, 

de 19/9/2017 (fls. 9), apresentou as seguintes minutas de Resoluções Consulta: 

AC-CON nº 021/12 – Castelândia  
EMENTA: Retenção e recolhimento de contribuição sindical. Incompetência do TCM. 

Caso concreto. Não conhecimento.  
DATA: 19.09.2012 

RC nº 016/05 – Nerópolis 
EMENTA: Só poderá ser efetuado o desconto da Contribuição Sindical em folha de 

pagamento daqueles servidores filiados a Sindicato ou Associação e que desejem  continuar 
filiados, sob pena de violar liberdade individual de associação sindical pela Constituição 
Federal. 

C.F, art 8º, V, 37, VI, 5º, XX. 
TCM, 31.08.05 

RC Nº 088/92 - Itapuranga 
EMENTA: Só é devida a contribuição sindical pelo servidor que, por livre e espontânea 

vontade, vier a sindicalizar-se, somente podendo ser descontada mediante autorização 
sindical. 

TCM, 05.08.92 

1.2.3. Da manifestação da SAP 

4. Pelo Despacho nº 737/2017-GCSICJ, de 13/9/2017 (fls. 10), os autos 

foram encaminhados à Secretaria de Atos de Pessoal, que, pelo Certificado nº 

3384/2017, de 29/9/2017 (fls. 11/15), opinou pelo conhecimento e apresentou, no 

mérito, a seguinte ponderação: 

[...] 

2.2. Do mérito 

O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre dúvida suscitada a respeito da 
legalidade de reter na folha de pagamento de seus servidores a contribuição sindical, também 
conhecida de imposto sindical. 

O questionamento do consulente abrange a seguinte questão: 
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1. Com o advento da suspensão da IN 001/2017 do Ministério do Trabalho e pela 
Portaria nº 421/2017, de abril de 2017, e diante da nova redação do artigo 579 da CLT, que entra 
em vigor ainda este ano, cabe aos municípios goianos deixar de recolher e repassar as 
contribuições sindicais anuais recolhidas na folha de pagamento de seus servidores? 

Incialmente, para melhor análise, faz-se necessária a estruturação desta consulta em 
dois tópicos, são eles: 

1º - Quanto à incidência de contribuição sindical sobre a remuneração de servidores 
efetivos; 

2º -  A obrigatoriedade dos empregadores em descontar na folha de pagamento a 
contribuição sindical. 

 
2.2.1.Quanto à incidência de contribuição sindical sobre a remuneração de 

servidores efetivos 

Inicialmente a CLT vedava expressamente a sindicalização de servidores, no seu art. 
566: “não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais.” 

Todavia, o inciso VI do art. 37 da CF/88 afastou essa restrição, quando dispõe que, in 
verbis, “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical”. 

Logo, tendo em vista que como a Constituição permitiu a formação de sindicatos de 
servidores públicos, não há motivação para afastá-los do regime da contribuição compulsória 
prevista no art. 579 da CLT e recepcionada pelo art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal. 

Inclusive, o entendimento do STF é no sentido de que a contribuição sindical é aplicável 
a todos servidores públicos: 

“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 autoaplicabilidade, 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. ” (AI 456.634-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso) ” 

“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. [ARE 807.155 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 7-10-
2014, 1ª T, DJE de 28-10-2014. ]” (grifos nossos) 

Veja que a jurisprudência do STJ é complementar, quando revela aplicabilidade dos 
dispositivos da CLT para todos os trabalhadores, inclusive para servidores públicos: 

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (“IMPOSTO SINDICAL”) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 
RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO. 1. Não se configura a decadência se o writ foi impetrado 
antes de escoado o prazo de cento e vinte dias da efetiva lesão de direito líquido e certo do 
impetrante. 2. A lei específica que disciplina a contribuição sindical compulsória (“imposto 
sindical”) é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de 
determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a 
desnecessidade de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que 
considerou recepcionada a exação pela atual Constituição Federal. 3. É obrigatório o 
recolhimento do “imposto sindical” pela Administração Pública Municipal a pedido de qualquer 
das entidades incluídas no rol dos beneficiários da importância da arrecadação, como previsto 
no art. 589 da CLT. 4. Recurso especial improvido (REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. 
Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05). 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. "IMPOSTO SINDICAL". 
COMPULSORIEDADE DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. I - A controvérsia a ser dirimida 
restringe-se a saber se existe a possibilidade de compulsoriedade no desconto em folha de 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7044443
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pagamento, do denominado "imposto sindical", previsto no art. 578 e seguintes da Consolidação 
das Leis do Trabalho. II - Há legislação específica que determina a compulsoriedade da 
contribuição sindical, hodiernamente denominada "imposto sindical". III - Os arts. 578 e 
seguintes, da CLT, são aplicáveis a todos os trabalhadores de determinada categoria, 
inclusive aos servidores públicos, observada a unidade sindical e a falta de necessidade de 
filiação, conforme assentado pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que 
considerou recepcionada a exação pela atual Constituição Federal. IV - É compulsório o 
recolhimento do denominado "imposto sindical" pela Administração Pública. V - Recurso Especial 
improvido (REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. COBRANÇA COMPULSÓRIA PARA TODOS 
OS SERVIDORES PÚBLICOS. 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. Precedentes. 3. Recurso ordinário provido (RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008). 

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ("IMPOSTO SINDICAL") - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 
RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO - LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO. 1. A lei 
específica que disciplina a contribuição sindical compulsória (“imposto sindical”) é a CLT, nos 
arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, 
inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, 
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considerou recepcionada a exação 
pela atual Constituição Federal. 2. O desconto da contribuição sindical pode ocorrer a pedido de 
qualquer das entidades incluídas no rol dos beneficiários da importância da arrecadação, como 
previsto no art. 589 da CLT. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (RMS n. 
30.930 – PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010). 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. 1. A 
confederação tem legitimidade para postular a sua parte referente à contribuição sindical. 
Precedentes: AgRg no AREsp 6.650/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
01/07/2011; RMS 24.321/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 
30/06/2008, entre outros. 2. Já o ente público, na condição de empregador, é o responsável pela 
retenção da contribuição sindical, ora vindicada, nos termos do art. 582 da CLT, ficando patente 
a sua legitimidade passiva. 3. A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT é 
devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive pelos servidores públicos, 
quer celetistas ou estatutários. Precedentes: RMS Documento: 1420647 - Inteiro Teor do 
Acórdão - Site certificado - DJe: 14/09/2017 Página 1 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 
36.998/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012; AgRg no REsp 
1.287.611/RS Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/09/2012;entre outros. 4. 
"A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que os efeitos financeiros, quando 
da concessão da ordem, devem retroagir à data da impetração" (EDcl no MS 18.023/DF, Rel. 
Min.César Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 6/8/2012). 5. Agravo regimental do Estado do Piauí 
não provido. Agravo regimental da Confederação sindical provido (AgRg no RMS n. 36.403-PI, 
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013). 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES 
PÚBLICOS - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE - RECURSO NÃO 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 (RMS 
n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 
20/08/2013). 

A doutrina majoritária também entende ser legítima a cobrança indecentemente do 
regime jurídico: 
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Reputa-se legítima a cobrança de contribuição do artigo 578 da CLT até mesmo dos 
servidores públicos estatutários. (PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições. 
Ed. Do Advogado. Porto Alegre. 2013. p. 258). 

Diante disso, fica evidente que a contribuição sindical prevista na CLT também se aplica 
aos servidores públicos estatutários.  

Todavia, como tema central desta consulta, o ponto a ser destacado é referente nova 
redação do artigo 579 da CLT, alterado pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

A nova redação da CLT prevê que a cobrança da contribuição sindical só poderá 
ocorrer após prévia e expressa autorização, conforme sê lê: 

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. 

Assim, a partir de novembro de 2017, com o início da vigência da Lei nº 13.467/17, os 
empregadores (no caso desta consulta: os munícipios goianos) só poderão reter na folha de 
pagamento a contribuição sindical daqueles servidores que previamente autorizarem o 
desconto. 

Entendimento semelhante foi já foi exposto por este Tribunal, como se verifica das 
ementas das Resoluções Consultas nº 016/05 e 088/92, abaixo transcritas: 

RC Nº 016/05 – Nerópolis 

EMENTA: Só poderá ser efetuado o desconto da Contribuição Sindical em folha de 
pagamento daqueles servidores filiados a Sindicato ou Associação e que desejem continuar 
filiados, sob pena de violar liberdade individual de associação sindical pela Constituição Federal. 

RC nº 088/92 Itapuranga 

EMENTA: Só é devida a contribuição sindical pelo servidor que, por livre e espontânea 
vontade, vier a sindicalizar-se, somente podendo ser descontada mediante autorização sindical.  

Assim, já era pacífico na jurisprudência desta Corte que os descontos da contribuição 
sindical em folha de pagamento de servidor, pelos municípios do Estado de Goiás, só 
poderiam ser efetivados caso o servidor estivesse filiado em sindicato ou associação sindical. 

O consulente também questiona a aplicação da Instrução Normativa - IN nº 001/2017 do 
Ministério do Trabalho, que tratava como a administração pública federal, estadual e municipal 
deveria reter a contribuição sindical na folha de pagamento dos servidores públicos. 

Todavia, a IN nº 001/2017 se encontra com seus efeitos suspensos por conta da 
Portaria nº 421/2017, publica em 06 de abril de 2017, no Diário Oficial da União. 

A propósito, tal IN chegou a ser enfrentada pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
Todavia esse Tribunal pugnou pelo arquivamento, como segue abaixo, tendo em vista a perda 
de objeto decorrente da suspensão desta IN promovida por meio da Portaria nº 421/2017: 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. EDIÇÃO, PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DE 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DISPONDO SOBRE O RECOLHIMENTO, POR TODOS OS 
SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DAS ADMINISTRAÇÕES FEDERAL, ESTADUAIS 
E MUNICIPAIS, DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREVISTA NOS ARTS. 578 E SEGUINTES DO 
DECRETO-LEI 5.452/1943 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). ARGUIÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE ORIGEM E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
PRECEITO. SUSPENSÃO POSTERIOR DOS EFEITOS DA NORMA, POR ATO DO PRÓPRIO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO. (TC 004.370/2017-1, 
REPRESENTAÇÃO, Min. Rel BENJAMIN ZYMLER, Plenário, 26 de abril de 2017).  – grifou-se 

Com efeito, neste momento, ainda que não se aplique a IN nº 001/2017 do Ministério do 
Trabalho, tendo em vista que essa Instrução se encontra com seus efeitos suspensos por 
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conta da Portaria nº 421/2017, o entendimento que prevalece é o da jurisprudência dos 
tribunais superiores: 

A regra constitucional interpretada pelo STF é no sentido de que o “art. 8º, IV, da CRFB 
reveste-se de autoaplicabilidade, de modo a dispensar uma suposta intermediação legislativa 
que lhe dessa concretude.1 ” De sorte que, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ, 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. 

Em virtude das mencionadas observações, pode-se responder ao consulente que, a 
partir de novembro de 2017 (com o início da vigência da Lei nº 13.467/17 que deu nova 
redação ao art. 579 da CLT), os municípios goianos devem recolher e repassar as 
contribuições sindicais anuais retidas na folha de pagamento de seus servidores: desde que 
haja autorização prévia e expressa do servidor.  

2.2.2 Quanto à obrigatoriedade dos empregadores em descontar na folha de 
pagamento a contribuição sindical; 

Cumpre observar que os empregadores ainda continuam obrigados a descontar na 
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as 
contribuições devidas ao Sindicato, como sê lê abaixo: 

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. (Redação promovida pela Lei nº 13.467/17) 

Em virtude disso, faz-se necessário alertar ao consulente que:  os municípios goianos 
deverão descontar as contribuições devidas ao sindicato na folha de pagamento dos seus 
servidores, quando por este notificados: desde haja autorização prévia e expressa do 
servidor.  

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de que seja 
respondido ao consulente: 

I. que, apesar de inaplicável a IN nº 001/2017 do Ministério do Trabalho, a qual se 
encontra com efeitos suspensos por conta da Portaria nº 421/2017, o entendimento que 
prevalece é o da jurisprudência dos tribunais superiores:  

a) a regra constitucional interpretada pelo STF é no sentido de que o “art. 8º, IV, da 
CRFB reveste-se de autoaplicabilidade, de modo a dispensar uma suposta intermediação 
legislativa que lhe dessa concretude ”; 

b) a regra infraconstitucional dada pelo STJ é no sentido 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; 

II. que, por consequência, a partir de novembro de 2017 (com o início da vigência da 
Lei nº 13.467/17 que deu nova redação ao art. 579 da CLT), os municípios goianos devem 
recolher e repassar as contribuições sindicais anuais retidas na folha de pagamento de seus 
servidores: desde que haja autorização prévia e expressa do servidor; 

III. que os municípios goianos deverão, obrigatoriamente, descontar na folha de 
pagamento dos seus servidores, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 
notificados, desde haja autorização prévia e expressa do servidor. (Grifos divergentes do 
original).  

                                                           
1 MI 1.578, STF. 



 

 

Página 8 de 15 
                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

AC CONS - 00001 2018 proc 15030 2017 Consulta - Contribuição sindical anual Lei Nacional n. 13.467-2017 

Processo nº 15030/2017 
 

Fls. 

1.2.4. Da manifestação do MPC 

5. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 6062/2017, de 

17/10/2017 (fls. 16/17) convergiu com a Unidade Técnica, consoante transcrição do 

mérito: 

[...] 

Primeiramente, é necessário situar a natureza das contribuições sindicais.  

A contribuição sindical prevista na CLT, objeto de recente reforma, possui referência 
constitucional, uma vez que a parte final do inciso IV, do art. 8º, da CF, dispõe que ela é devida 
mesmo quando o sindicato instituir a contribuição assistencial ou federativa por meio de ato 
próprio nos termos estatutários.  

A contribuição sindical até então possuía caráter compulsório, independente de filiação, 
com previsão legal na CLT, constituindo uma espécie de contribuição corporativa, no interesse 
de categorias profissional e econômica. 

As contribuições assistenciais são aquelas estabelecidas e reguladas por instrumentos 
coletivos, ou pelo estatuto do sindicato, e sempre foram desprovidas de caráter compulsório, 
sendo, portanto, recolhidas somente dos sindicalizados. 

A Constituição Federal enuncia como direito social do trabalhador a livre associação 
profissional ou sindical, e prevê a contribuição assistencial como garantia ao exercício deste 
direito, bem como assegura seu recolhimento sem exclusão da contribuição sindical prevista 
em lei (CLT).   

“Art. 8º 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 em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei (...).” 

  

A Instrução Normativa nº 01/08, do Ministério do Trabalho, previu que a 
compulsoriedade do recolhimento das contribuições sindicais se aplicava ao regime jurídico 
dos servidores públicos. Para tanto considerou as posições do STJ e STF no sentido de que o 
sistema sindical deve ter tratamento uniforme (unicidade) no âmbito do regime jurídico dos 
trabalhadores públicos e privados, sendo ambos regulamentados pelas disposições da CLT 
referente à matéria.   

IN nº 01/08 

CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851, RE 146.733 e RE 
180.745 do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de sindicatos de 
servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal 
compulsória exigível dos membros da categoria”; 

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do 
Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a contribuição sindical 
compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a 
todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos", 
conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 442.509; e 

(...) 

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 



 

 

Página 9 de 15 
                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

AC CONS - 00001 2018 proc 15030 2017 Consulta - Contribuição sindical anual Lei Nacional n. 13.467-2017 

Processo nº 15030/2017 
 

Fls. 

servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em 1994, o Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança nº 21.758/DF, através do qual afirmou que a Constituição Federal preservou a 
contribuição sindical e que os servidores públicos não estavam excluídos da cobrança:   

“E M E N T A: 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. 8., 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 excluí-los do regime da 
contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, 
Galvão). 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.”  

Em 17.02.17, foi publicada a IN nº 01/17, do Ministério do Trabalho, cujo conteúdo 
consistiu na reiteração de que contribuição sindical dos servidores públicos é obrigatória. A 
publicação deste ato normativo ocorreu durante o período de debates acerca da 
implementação da facultatividade das contribuições sindicais. Vislumbra-se que o intuito foi o 
de proteger os sindicatos de servidores públicos da então certa e iminente alteração legislativa 
que estabeleceria a facultatividade dessas contribuições. Consequentemente, o que este ato 
normativo propôs foi o tratamento diferenciado entre os sindicados da iniciativa privada e os do 
setor público, de forma a andar na contramão da premissa da unicidade do sistema sindical 
utilizada pelo STF como fundamento da decisão acerca das contribuições sindicais.      

Em 05.04.17 foi publicada a Portaria nº 421/17, do Ministério do Trabalho, que revogou 
a IN nº 01/17, restabelecendo a unicidade de tratamento do sistema sindical, conforme 
interpretação anterior do STJ e STF, os quais, conforme já dito, se posicionam no sentido de 
que as regras da CLT referentes a este sistema devem ser estendidas ao regime jurídico dos 
servidores públicos.     

Em 13.07.17, sobreveio a edição da Lei nº 13.467, que deu nova redação ao art. 579, 
da CLT, a fim de excluir da compulsoriedade da contribuição, e condicioná-la à “autorização 
prévia e expressa” do integrante da categoria econômica, profissional ou profissional liberal.  

 

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. (NR)  

 Nesse contexto, a interpretação do sistema sindical deve se pautar na premissa de 
unicidade enunciada pelo STF, de forma que o tratamento destinado aos sindicatos 
profissionais dos servidores públicos é o mesmo estabelecido na CLT para integrantes das 
categorias econômicas, profissionais ou profissionais liberais. Assim sendo, o fim da 
compulsoriedade da contribuição sindical aplica-se aos servidores públicos. 

É importante relembrar o contexto histórico do sistema sindical, o qual se originou no 
âmbito da inciativa privada, com regulamentação na CLT, e somente depois foi estendido ao 
setor público, através da Constituição Federal, art. 37, VI, porém sem regulamentação 
específica, mas com emprego das regras celetistas, conforme posição do STF.  
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 Diante do exposto, a Procuradoria de Contas corrobora a conclusão da Secretaria de 
Atos de Pessoal, de modo que se posiciona no sentido de que a Consulta deve ser respondida 
na forma sugerida pela unidade técnica. (Grifos divergentes do original). 

6. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

7. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

8. A competência geral deste Tribunal para responder consultas consta 

na Lei nº 15.958/07, artigo 31, caput, também contida no art. 1º, XXV do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

9. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

10. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2017, a presidência das consultas de Hidrolândia, conforme art. 4º e 

Anexo I da Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

11. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica 

deste Tribunal acham-se satisfeitos, pelo que, referendando as manifestações 

precedentes, entende esta Relatoria que a consulta deve ser conhecida. 

2.1.5. Do escopo da consulta 

12. A Secretaria de Atos de Pessoal abordou, em sua manifestação, a 

contribuição sindical anual (art. 579, CLT) e também a contribuição assistencial ou 
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federativa (art. 545, CLT) devida aos sindicatos das categorias nas hipóteses de 

servidor ou empregado sindicalizado. 

13. Contudo, esta Relatoria observa que o questionamento feito pelo 

Consulente está focado exclusivamente na alteração sofrida pelo art. 579 da CLT, 

ou seja, a contribuição recolhida em 31 de março de cada ano, com assento no art. 

8º, inciso IV, parte final, da Constituição Federal. 

14. Desta forma, em que pese o elucidativo e didático trabalho realizado 

pela Unidade Técnica, este Relator compreende que o Ministério Público de Contas 

abordou o objeto concentrando-se no cenário e nos efeitos resultantes da 

promulgação da Lei nº 13.467/2017, que serão o ponto central desta Proposta, sem 

extrapolar os limites do questionamento. 

15. Em consequência, a sugestão da Unidade Técnica, contida nos itens 

2.2.2 (fls. 14/v) e III da Conclusão (fls. 15), não será objeto de digressão, por se referir 

a matéria estranha ao questionamento. 

2.2. Do mérito 

16. Esta Relatoria adota os posicionamentos firmados pela Secretaria de 

Atos de Pessoal e pelo Ministério Público de Contas, que esmiuçaram a matéria de 

forma abrangente e didática, relativos ao questionamento do Consulente. 

17. A Lei nº 13467/2017 estabeleceu como condição do desconto da 

contribuição outrora compulsória a prévia e expressa autorização. 

18. Cabe reiterar que, não obstante o parecer jurídico da autoridade 

consulente sugira o não recolhimento e repasse das contribuições sindicais anuais, 

o Supremo Tribunal Federal refuta a tese da Advocacia-Geral da União - AGU, no 

Parecer nº 70/2010, de que o art. 580, I da Consolidação das Leis do Trabalho -  

CLT se aplica somente a empregados.  

19. A jurisprudência pacífica do STF aponta que a contribuição sindical 

compulsória foi recepcionada pela Constituição Federal, art. 8º, IV, parte final, e é 

devida pelos servidores públicos. 

20. O Superior Tribunal de Justiça também assegura a aplicabilidade do 

art. 578 da CLT aos servidores públicos, como demonstrou a Unidade Técnica. 
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21. A Instrução Normativa nº 01/2017, de 17/2/2017, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que abordou a obrigatoriedade de recolhimento da 

contribuição de todos os servidores públicos, teve os seus efeitos suspensos pela 

Portaria nº 421/2017, de 5/4/2017.  

22. O advento da Lei nº 13467/2017 supera a discussão sobre a IN 

01/2017-MTE, uma vez que o recolhimento, agora, acha-se restrito àqueles 

servidores que expressamente o autorizarem. 

23. O Consulente questionou se “cabe aos municípios goianos deixar de 

recolher e repassar as contribuições sindicais...” 

24. Depende. O município só deixará de recolher daqueles que não 

autorizarem, prévia e expressamente, o recolhimento.  

25. Quanto aos que autorizarem prévia e expressamente, remanesce o 

dever de recolher e de fazer o repasse, como bem frisaram a Secretaria de Atos de 

Pessoal e o Ministério Público de Contas. 

III – DA PROPOSTA 

26. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER DA CONSULTA, por cumprir os requisitos de 

admissibilidade dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do RITCMGO; 

II –  RESPONDER AO CONSULENTE que a partir de novembro de 

2017 (início da vigência da Lei nº 13.467/17 que deu nova redação ao art. 579 da 

CLT), os municípios goianos devem recolher e repassar as contribuições sindicais 

anuais aos sindicatos das respectivas categorias, desde que haja prévia e expressa 

autorização do servidor. 

É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 21 de dezembro de 

2017. 
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Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro em Substituição 

Relator – Portaria nº 878/2017 

 


