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Assunto: DESCONTO OBRIGATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS  
 
 
 
     São Paulo, 04 de Julho de 2018. 
 
      SINDICATO DOS TRABALHADORES, INSTRUTORES, DIRETORES EM 
AUTO-ESCOLAS, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, DESPACHANTES E ANEXOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINTRADETE, entidade sindical registrada com código sindical nº 
921.000.000.97229-8, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.144.351/0001-27, com sede na Rua 
Silveira Martins, nº 53, 4º andar, Salas 43 e 44, bairro Sé, São Paulo-SP, CEP: 01019-000, 
representado por seu Presidente – Sr. Valdir José de Lima, portador da Cédula de Identidade – 
RG nº 12.308.429-5 SSP/SP e do CPF nº 232.753.327-91, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e constitucionais, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria 
apresentar o esclarecimento a seguir transcrito. 
 
   O SINTRADETE recebeu comunicados de algumas empresas do setor 
questionando a obrigatoriedade dos descontos de contribuições assistenciais, tendo em vista a 
aprovação da LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017 (Reforma Trabalhista). 
 
   Primeiramente, é necessário esclarecer a natureza jurídica da 
contribuição assistencial e sua distinção em relação à contribuição sindical. 
 
    A contribuição sindical é uma espécie de tributo, sucessora do antigo 
imposto sindical, sendo que até 12/11/2017 foi devida compulsoriamente por todos que 
integram a categoria profissional, independentemente de filiação sindical e expressa 
autorização. Trata-se da conhecida contribuição no valor de 01 dia de remuneração, 
descontada no mês de março de cada ano.  
 
    Já a contribuição assistencial está prevista em acordos coletivos, 
convenções coletivas de trabalho e sentenças normativas, possui função assistencial de 
retribuição aos esforços sindicais na negociação das condições de trabalho, bem como de 
prestação de serviços aos associados, como assistência médica, dentária, jurídica, creche, etc. 
(art. 513, alínea "e", CLT). Por isso, possui natureza jurídica convencional, decorrente de norma 
coletiva da categoria, destinada ao custeio de despesas com todo o processo de negociação 
coletiva (campanha salarial na data-base, vale-refeição e outros direitos previstos na norma 



coletiva pactuada) e corresponde ao desconto de percentual sobre o salário, já no primeiro 
mês posterior ao reajuste, cujo valor e forma de arrecadação devem constar expressamente 
em norma coletiva. 
 
   Apresentadas as considerações acima, é importante esclarecer que a 
Reforma Trabalhista (LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017) estabeleceu a necessidade de 
autorização expressa e individual do trabalhador somente para o desconto da CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL, sendo que as regras e procedimentos para desconto da CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL continuam inalterados, mesmo após a alteração da legislação, sendo garantido 
aos trabalhadores o direito garantido de oposição de forma simples e não onerosa. 
 
   Assim, para o desconto da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, que decorre 
da necessária contraprestação aos esforços do SINTRADETE na negociação coletiva das 
condições de trabalho (Convenção Coletiva de Trabalho), precisa-se tão somente da 
manifestação de vontade democrática dos trabalhadores que participaram da Assembleia 
Geral que aprovou a pauta de reivindicação, que antecede a negociação coletiva com o 
Sindicato Patronal, bem como da previsão da obrigatoriedade do desconto da referida 
contribuição, valor e forma de arrecadação na Convenção Coletiva de Trabalho firmada.  
 
    Portanto, o SINTRADETE encontra-se autorizado a realizar a cobrança 
obrigatória das CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS de todos os trabalhadores da categoria, 
filiados ou não, independentemente de autorização individual, sendo garantido aos 
trabalhadores o direito de oposição de forma simples e não onerosa. 
 
    Isso porque, após a regular convocação de todos os trabalhadores da 
categoria, foi realizada a Assembleia Geral, sendo que na oportunidade foi deliberada 
democraticamente pelos trabalhadores participantes a necessidade de custear as despesas e 
esforços do SINTRADETE na negociação coletiva de trabalho com o Sindicato patronal, 
aprovando-se a obrigatoriedade de desconto da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. 
 
 
   Ademais, o SINTRADETE destaca a Orientação n° 3 da CONALIS – 
Coordenadoria Nacional de Promoção de Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho: 
    

ORIENTAÇÃO Nº 3: 
 
“É possível à cobrança de contribuição assistencial/negocial dos 
trabalhadores, filiados ou não, aprovada em assembléia geral 
convocada para este fim, com ampla divulgação, garantida a 
participação de sócios e não sócios, realizada em local e horário que 
facilitem a presença dos trabalhadores, desde que assegurado o direito 
de oposição, manifestado perante o sindicato por qualquer meio eficaz 
de comunicação, observados os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, inclusive quanto ao prazo para o exercício da oposição e 
ao valor da contribuição.”  

 
   Vale ainda ressaltar o posicionamento do doutrinador e Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho Maurício Godinho Delgado: 
 

“É que, pelo sistema constitucional trabalhista do Brasil, a negociação 
coletiva sindical favorece todos os trabalhadores integrantes da 
correspondente base sindical, independentemente de serem (ou não) 



filiados ao respectivo sindicato profissional. Dessa maneira, torna-se 
proporcional, equânime e justo (além de manifestamente legal: texto 
expresso do art. 513, “e”, da CLT) que esses trabalhadores também 
contribuam para a dinâmica da negociação coletiva trabalhista, 
mediante a cota de solidariedade estabelecida no instrumento coletivo 
de trabalho” (Direito Coletivo do Trabalho, 6ª edição, p. 114, LTR, São 
Paulo, maio/2015).  
 

   Assim, considerando que houve autorização democrática dos 
trabalhadores para a instituição da contribuição assistencial na Assembleia Geral realizada, 
bem como que os direitos previstos na norma coletiva favorecem a integralidade dos 
trabalhadores (filiados ou não), o SINTRADETE esclarece que as empresas do setor deverão 
realizar obrigatoriamente o desconto das CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS, em conformidade 
com o disposto apresentado acima. 
 
   Por fim, esclarecemos que estamos à disposição para prestar eventuais 
esclarecimentos. 
 
 
 
 

VALDIR JOSÉ DE LIMA  
 

(Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES, INSTRUTORES, DIRETORES EM AUTO-
ESCOLAS, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, DESPACHANTES E ANEXOS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SINTRADETE. 
  

 


