
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 
 
 
Em conformidade com o disposto no inciso IV do artigo 8º, da Constituição Federal e de 
acordo com a deliberação e aprovação da Assembleia Geral da Categoria Profissional, 
ressalvado o direito de oposição, deverão as empresas descontar de seus empregados e 
recolher ao Sindicato Profissional, anualmente, a título de Contribuição Negocial, a 
importância correspondente a 10% (dez por cento) do salário nominal de cada empregado, 
observando o teto de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por empregado. Este 
percentual será dividido em 2 (duas) parcelas de 5% (cinco por cento) cada, observando o 
teto de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) por parcela, e repassada a entidade sindical 
mediante boleto bancário que será quitado pelo empregador até o dia 11 do mês 
subsequente ao desconto. A primeira parcela poderá ser descontada na folha de 
pagamento do mês de julho ou no mês subsequente ao registro deste instrumento 
normativo, e a segunda parcela na folha de pagamento do mês de dezembro. 

§1º - Fica assegurado o direito de oposição dos trabalhadores, não associados, ao 
desconto da referida contribuição, devendo o mesmo, de acordo com as orientações do 
Ministério Público do Trabalho, ser exercido, em relação à primeira parcela, no prazo de 20 
dias a contar da data de registro deste instrumento coletivo, ou da data base da categoria.  E 
em relação à segunda parcela, os trabalhadores poderão exercer o direito à oposição a 
qualquer tempo, no entanto, não haverá devolução de valores já recebidos pelo Sindicato 
Profissional. 

§ 2º - O direito de oposição será exercido verbalmente pelo trabalhador perante o Sindicato. 
A oposição será reduzida a termo por representante autorizado pelo sindicato e 
devidamente assinado pelo trabalhador. Caso o trabalhador solicitante seja analfabeto será 
colhida a digital do mesmo, juntamente com a assinatura de uma testemunha que poderá 
ser o próprio representante do sindicato. 

§ 3º - O trabalhador não associado poderá exercer o direito previsto nos parágrafos 
anteriores, inclusive, podendo agenda-lo verbalmente, nos seguintes locais e horários: 
Francisco Beltrão/PR, na sede da entidade localizada na Rua Pernambuco, 111, Centro, 
fone: (46) 3524-1819, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 08h às 12h 
e das 13h às 17h30 e; Dois Vizinhos/PR, na subsede da entidade, localizada na Rua Pará, 
38, Centro, fone: (46) 3536-3106, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 
08h às 12h e das 13h às 17h30; 

§ 4º - É vedado aos empregadores ou a seus prepostos, assim considerados os gerentes 
e os integrantes de departamento pessoal, financeiro ou afins, bem como aos contabilistas, 
a adoção, de quaisquer procedimentos visando induzir os empregados em proceder 
oposição ao desconto, lhes sendo igualmente vedado a elaboração de modelos de 
documento de oposição para serem copiados pelos empregados. 

§ 5º - O empregador ou seus prepostos, assim considerados os gerentes e os integrantes 
de departamento de pessoal, financeiro ou afins, bem como aos contabilistas que 
descumprirem a determinação do parágrafo anterior poderão ser responsabilizados, 
ficando sujeitos a sanções administrativas e civis cabíveis, respondendo por multa 
correspondente ao maior piso salarial da categoria por infringência a qual reverterá em favor 
da entidade sindical dos empregados. 

§ 6º - O desconto da Contribuição Negocial se faz no estrito interesse das entidades 
sindicais subscritoras e se destina a custear os seus serviços sindicais voltados para a 
assistência ao membro da respectiva categoria e, principalmente, para a conservação das 
negociações coletivas que visam a celebração das Convenções Coletivas de Trabalho e 
Acordos Coletivos de Trabalho, indispensáveis para o equilíbrio das relações laborais. 




















