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NOTIFICA~AO n. 2 1270 7 .201 8 

Ref . : PROCEDIMENTO n. 2 000136 .2018.08.000/0 

NOTICIADO: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA 

(Favor fazer referencia a NOT . l2707 . 2018 e ao Procedimento) 

NOTIFICA~AO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURA~O DE INQUERITO 

CIVIL 

0 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - pela Exma . PROCURADORA 

DO TRABALHO que ao final subscreve, NOTIFICA e sse s i ndicato, na pessoa 

de seu representante legal, do INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURA~O 

DE INQUERITO CIVIL , com base no art. 5 2 , "a" da Resolu<;ao n 2 69 / 2007 

do Conselho Superior do Ministerio Publico do Trabalho , conforme 

c6pia anexa . 

I nforma ainda que, por meio do servi9o de peticionamento 

elet r6nico do MPT, acessivel, via internet, no portal da 

Procur adoria , no endereco www.prtB.mpt .mp . br/ , pode - se, sem a 

necessidade de uso de papel, peticionar com ass i natura e l etr6nica, 

consultar a tramitacao de procedimentos e acompanhar o andamento de 

requerimen t os realizados . As opera<;oes poderao ser realizadas de 

forma a otimizar seu t empo , de qualquer lugar e independentemente do 

horario de atendimento, sem fi las ou deslocame ntos desnece ssarios. 

Ilmo ( a ) . Sr (a ) . 

BELEM, 07 de feverei r o de 2018 

CARLA AFONSO DE NOVOA MELO 

PROCURADORA DO TRABALHO 

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA 

AV . ALCINDO CACELA, 2074 · CREMA~O 

CEP 66040 · 273 · BELEM · PA 



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 81 Regiao • BELEM 

NF 000136.2018.08.000/0 

NOTICIADO: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARA 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURA<;AO DE INQUERITO CIVIL 

1-0BJETO DA NOTfCIA DE FATO 

Tratam os autos de noticia de fato, que aponta que o S INDICATO DOS ENGENHEIROS NO 

EST ADO DO PARA tornaria a contribuigao sindical obrigat6ria, a partir de 201 8. 

Anexo a noticia de fato, juntou-se comunicado da entidade sindical, par meio do qual o sindicato 

informa que convocou toda a categoria para Assembleia Geral, atraves de edital publicado em 

13112/2017 e e-mails encaminhados a todos os seus associados. 

Ainda consta que a Assembleia aprovou a cobranga da contribuigao sindical 2018, 

correspondente a 1 dia de trabalho calculado sobre o piso salarial dos engenheiros. 

2-INTERESSES TUTELAVEIS E ATUA<;AO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

A noticia de fato aponta para mudan9as trazidas pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) em 

relagao a contribuigao sindical compuls6ria (antigo imposto sindical). 

Antes da Reform a Trabalhista, contribuiyao sindical constitufa-se em parcela compuls6ria 

devida por todo integrante da categoria: 

Art. 578 - As contribui98es devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias 

econ6micas ou profissionais ou das protissoes liberals representadas pelas referidas 

entidades serao, sob a denomina9ao do "impasto sindical'; pagas, recolhidas e aplicadas 

na forma estabelecida neste Capitulo. 

Art. 579 - A contribui9ao sind/cal e devida por todos aqueles que participarem de uma 

determinada categoria econ6mica ou profissional, ou de uma profissao liberal, em favor 

do sindicato representativo da mesma categoria ou profissao ou, inexistindo este, na 

conform/dade do disposto no art. 591. 

A partir da Lei 13.467/2017, instituiu-se a facultatividade na cobran9a dessa contribui9ao: 

Art. 578. As contribui96es devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias 

econ6micas ou profissionais ou das profissoes liberals representadas pelas referidas 

entidades serao, sob a denomina9ao de contribui9ao sindical, pagas, recolhidas e 

aplicadas na forma estabelecida neste Capitulo, desde que previa e expressamente 

autorizadas. 

Art. 579. 0 desconto da contribui9ao sindical esta condicionado a autoriza9ao previa e 

expressa dos que participarem de uma determinada categoria economica ou profissional, 



au de uma protissao liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou 

profissao au, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta 

Consolidar;ao. 

Em uma primeira leitura do novo tratamento legal, observa-se que o simples fato de pertencer a 

categoria ja nao mais autoriza a cobranga da contribuigao, devendo ser obtida, de forma previa 

e express a, a manifestagao de vontade dos participantes da categoria. 

Deve-se pontuar, contudo, que a inovagao legislativa deve ser interpretada em conjunto com as 

demais disposigoes do ordenamento jurfdico. 

A primeira delas diz respeito ao aspecto da aus€mcia de reforma do sistema de organizagao 

sindical, uma vez que a reforma trabalhista nao alterou o regime da unicidade sindical (art. 8°, II , 

CF). 

0 modelo sindical brasileiro, portanto, continua, em sua essencia, com tragos do modelo 

corporativista, marca fundamental da contribuigao sindical compuls6ria e que justificava a 

recepgao dessa contribuigao pela CF/88, mesmo a luz do princfpio da liberdade sindical, como 

ja decidiu o STF na ADPF 126/2008. 

Assim, ausente a modificagao do lastro fundamental da organizagao sindical brasileira, a 

facultatividade trazida pela Reforma Trabalhista nao pode ser compreendida de maneira 

absoluta, devendo ser sopesada a luz do modelo brasileiro de unicidade sindical. 

A segunda disposictao decorre do fato de que o art. 513, "e" da CL T nao foi alterado pela 

reforma, de modo que ainda compete ao sindicato a prerrogativa de impor contribuigoes a todos 

aqueles que participarem de determ inada categoria. 

0 terceiro aspecto tern assento na compreensao internacional de que os meios de 

financiamento das organizagoes sindicais nem sequer devem ser objeto de disposigao legal, 

mas sim das pr6prias entidades sindicais, como explica a Recopilagao de Decisoes e 

Princfpios do Comite de Liberdade Sindical do Conselho de Administragao da OIT: (Disponfvel 

em: 

http://www .oitbrasil.org.br/s ites/defau!tlfiles/topic/u nion _freedom/pub/liberdade _ s i ndical_ 286.pdf): 

Verbete n. 434: As quest6es relativas ao financiamento das organizar;oes sindicais, tanto 

no que diz respeito a seus pr6prios orr;amentos como aos das tederar;oes e 

confederac;oes, deveriam regular-se pelos estatutos dos sindicatos, das federar;oes e 

confederar;oes, razao pela qual a imposir;ao de contribuic;oes por meio da Constituir;ao au 

por via legal nfio e con forme aos princfpios da liberdade sindical. 

A quarta disposigao do ordenamento envolve o vies de receita publica atinente a contribuigao 

sindical, como explica Alberto Emiliano de Oliveira Neto (in 0 sistema sindical brasileiro e o fim 

da contribuigao obrigat6ria. Reforma trabalhista na visao de procuradores do trabalho. Editora: 

Juspodium. 1a Ed. Salvador: 2018, pag. 395). 

Segundo esse autor, o art. 589, I e II da CL T e art. 590, §3Q e §4Q impoem que parte da 

contribuigao sindical e destinada para a Uniao, para a Conta Especial Emprego e Salario, que 



integra os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. 

Assim, o fim da contribuic;:ao sindical poderia sofrer questionamento de constitucionalidade por 

nao dispor de estudo previo sobre impacto orgamentario e financeiro de eventual renuncia de 

receita, como exige o art. 113 do ADCT. 

0 quinto elemento jurfdico a ser considerado e que a ANAMATRA aprovou em sua 2" 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho enunciado que autoriza a Assembleia 

Sindical a instituir essa contribuic;:ao: 

Enunciado n2 38- CONTRIBUiyAO SINDICAL 

I - E LlCITA A AUTORIZA<(AO COLETIVA PREVIA E EXPRESSA PARA 0 

DESCONTO DAS CONTRIBUI<(OES SINDICAL E ASSISTENCIAL, MEDIANTE 

ASSE-MBt.EIA GERAL, NOS T£HMOS DO ES:rATUTO"' S~ OBTIDA MEIJ!ANTE 

CONVOCA<;AO DE TODA A CATEGORIA REPRESENTADA ESPECIFICAMENTE 

PARA ESSE FIM, INDEPENDENTEMENTE DE ASSOCIA<;AO E SINDICALIZA<;Ao. 

II - A DECISAO DA ASSEMBLEIA GERAL SERA OBRIGATORIA PARA TODA A 

CATEGORIA, NO CASO DAS CONVENvOES COLETIVAS, OU PARA TODOS OS 

EMPREGADOS DAS EMPRESAS SIGNATARIAS DO ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO. Ill - 0 PODER DE CONTROLE DO EMPREGADOR SOBRE 0 

DESCONTO DA CONTRIBUiyAO SINDICAL E INCOMPAT[VEL COM 0 CAPUT DO 

ART. 82 DA CONSTITUICAO FEDERAL E COM 0 ART. 12 DA CONVENvAO 98 DA 
OIT, POR VIOLAR OS PRINCiPIOS DA LIBERDADE E DA AUTONOMIA SINDICAL E 

DA COIBiyAO AOS ATOS ANTISSINDICAIS. (g.n) 

Deste modo, e razoavel pensar que, na eventualidade de uma discussao judicial sobre o tema, 

o entendimento acima sera seguido pelo Poder Judiciario Trabalhista. 

A luz de todas as considerac;:oes acima, observa-se que a voluntariedade na cobranc;:a da 

contribuic;:ao sindical se faz dentro de um contexte de organizac;:ao sindical com fortes trac;:os 

publicos/corporativistas, fazendo com haja um certo contingenciamento da autonomia 

individual. 

No caso dos autos, e precise pontuar que a discussao nao questiona se houve ou nao previae 

expressa autorizac;:ao para a instituir a contribuic;:ao para 2018, pois segundo o proprio 

comunicado anexado a notfcia de fato, ela ocorreu em dezembro de 2017. 

Assim, pode-se questionar sea Assembleia Sindical poderia instituir essa contribuic;:ao. 

Na falta de elementos legais e jurisprudenciais firmes sobre o tema, ressalvando-se 

eventual mudan(fa de entendimento posterior, notadamente ap6s analise das diversas 
ADis sabre o tema, nao se vislumbra, neste momenta, ilegalidade no fato de a referida 

Assembleia Sindical ter instituido a contribuic;ao sindical para 2018. 

lsso porque a Assembleia Geral, na qualidade de instancia maxima de cidadania sindical, 

constitui-se como o meio mais apropriado de deliberagao sobre mecanismos de custeio das 

atividades sindicais no ambito da categoria. 



Assim, por todo o exposto, concluo que o fato noticiado nao corresponde a ilegalidade, uma vez 

que amparado em decisao da Assembleia Geral, devidamente convocada. 

Desta forma, entendo pelo indeferimento do pedido de instauragao de inquerito civil publico. 

3- CONCLUSAO E DETERMINACAO 

Ante o exposto, a Divisao Processual: 

a) Dar ciencia do indeferimento do pedido de instauragao de inquerito civil publico ao noticiante e 

ao noticiado, com base no art. 52, "a" da ResoluC(ao nQ 69/2007 do Conselho Superior do 

Ministerio Publico do Trabalho, estando facultada a interposigao de recurso administrative, nao 

anonimo, em 10 (dez) dias , se assim entendido. 

Encaminhar c6pia deste indeferimento. 

b) Arquivar os presentes autos em Secretaria, fazendo-se o devido registro no sistema. 

BELEM, 06 de fevereiro de 201 8 

CARLA AFONSO DE NOVOA MELO 

PROCURADORA DO TRABALHO 
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