PARECER JURÍDICO
Contr ibuição sind ical patronal e
Contr ibuição assistenc ial patronal
Algu ns asso ciad os têm manife stado dúvida quanto à
lega lidad e de Contrib uição Ass istencial s ob o argumento de que já exist e
a Contr ibuição Sindica l anu al (reco lhida e m janeiro de cada ano).

Prime ira me nte é necessár io esclarecer que o SECOVI/M S
representa o segmento das imo biliár ias e do s condomínios, daí a
denominação de sindicato da habitação .
A CONTRIBUI ÇÃO SI NDICAL PA TR ONAL está previst a
nos art s. 578 e 579 d a vetusta CLT, send o d evid a pelo s que "pa rticipam
da categoria", send o ou não associados.
De acordo com o art. 580, da CLT, será reco lhida de uma só
vez, a nualme nte, e de co nformidade com o art. 587 do mesmo diplo ma
lega l, será recolhida no mês d e janeiro de cada ano (até o dia 3 1).
Da importância reco lhida, 5% é dest ina da à confederaç ão,
15% para a federação, 20% para a Co nta Especial Emprego e Salário, e
so ment e 60% fica para o sind icato da categoria (art. 58 9 da CLT).
Trata-se, portanto, d e u ma co ntribuição que obriga a todos
os int egra nt e d a cat egoria, independent eme nt e de s erem ou não
as so ciad os.

A
CONTR IBUIÇÃO
ASSIS TEN CIAL
é
a
ú nica
contrib uição que fica dest inada direta e int egra lmente para o sind icato
patronal.
O valor a ser recolhid o é aprovado em assembléia geral, em
que é convocada toda a cate goria, representa ndo , portanto, a vo ntade
desta, constand o também em Convenção Co let iva, e é previst a
lega lme nte no art. 513, “e”, da CLT, ver bis:
Art. 513.
a)
b)
c)
d)
e)

São prerrogat iva s do s sindicatos :

...
celebrar co nve nções coletivas de trabalho;
...
impor contr ibuiçõ es a todo s aqu eles que partic ipam das
cate gorias econômicas ou profiss io na is ou das profis sõ es
lib erais repres entadas.

Como se pode observar, amb as co ntr ibuiçõ es são le gais e
devidas por toda a categoria, s end o ou não associados
.
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