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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL.  SINDICATO. 
DIREITO À RETENÇÃO E REPASSE PELA EDILIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE E DE 
TRIBUNAL  SUPERIOR.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA Nº  512  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
ART.  557,  §1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PROVIMENTO EM PARTE DA REMESSA NECESSÁRIA, 
APENAS PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS. 

− “(...)A contribuição sindical retirada do salário do servidor  
público, não constitui parcela devida pela Administração ao  
sindicato,  mas  contribuição  feita  pelo  trabalhador,  
diretamente  à  entidade  a  que  se  filiou.  Assim,  a  parcela  
retida  no  pagamento  do  salário,  incorpora-se  
automaticamente  ao  patrimônio  do  sindicato  e  deve  ser  
imediatamente repassada a ele (...)”.  (Edcl no RMS 15178/DF – 
RELATOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS – TERCEIRA 
TURMA – JULG. EM 18/11/2003 – DJ 19/12/2003, pág. 319).

Súmula  nº  512  do  Supremo Tribunal  Federal-  “Não  cabe 
condenação  em  honorários  de  advogado  na  ação  de  
mandado de segurança.”

V I S T O S.

Trata-se  de  reexame  necessário  de  sentença  proferida  pelo  juízo  da 

Comarca  de  Cajazeiras,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança impetrado  pelo 

SINFUMCI – Sindicato dos Funcionários do Município de Cachoeira dos Índios,   em  face



do Prefeito Municipal de Cachoeira dos Índios. 

O  postulante  aforou  a  demanda  alegando  estar  havendo  a  retenção 

indevida, pelo citado Município, do repasse financeiro, alusivo à contribuição sindical, bem 

como que a Edilidade vem se recusando a proceder com os próximos descontos, pelo 

que requer que a autoridade coatora seja compelida a realizar a retenção sindical, no 

percentual  de 1% (um por  cento)  sobre o vencimento dos servidores associados e a 

devida transferência dos valores. 

Concessão da liminar às fls. 58/59. 

Sobrevindo a sentença, de fls. 75/77, a Juíza de Direito reconheceu o direito 

do promovente de receber as verbas sindicais, de modo que concedeu a ordem em seu 

favor. Ademais, condenou o impetrado em honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa. 

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fls. 81. 

Por força da remessa necessária, subiram os autos para apreciação por este 

Tribunal.

Instada  a  manifestar-se,  às  fls.  88/91,  o  Ministério  Público  opinou  pelo 

desprovimento do recurso oficial.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que a lide se resume ao fato do impetrante 

não estar recebendo a contribuição dos seus associados, uma vez que a Edilidade vem 

se recusando a descontar o percentual devido dos servidores públicos, e, após, fazer a 

transferência. 

Quanto  à  questão  de  fundo,  a  Constituição  Federal,  em seu  art.  8°,  IV,  
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estabelece:  “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, independentemente da contribuição prevista em lei”.

Duas  contribuições  são  previstas:  a  confederativa  ou  assistencial  e  a 

sindical. A primeira tem caráter facultativo e é cobrada somente daqueles que são filiados 

ao sindicato respectivo de sua categoria, com a devida autorização do empregado ou 

trabalhador. É o caso dos autos. Essa contribuição não se confunde com a contribuição 

sindical,  de caráter obrigatório,  cujo desconto é realizado de todos que participam de 

categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais representadas pelas 

referidas  entidades,  independentemente  de  ser  filiado  a  sindicato.  Nestes  termos,  é 

remansoso o entendimento do STF:  

“CONSTITUCIONAL.  Sindicato.  Contribuição  instituída  pela  
assembléia geral: caráter não tributário. Não compulsoriedade.  
Empregados não sindicalizados: impossibilidade do desconto.  
C.F., art. 8º, IV. I. - A contribuição confederativa, instituída pela  
assembléia  geral  -  C.F.,  art.  8º,  IV  -  distingue-se  da  
contribuição sindical, instituída por lei, com caráter tributário -  
C.F.,  art.  149 - assim compulsória. A primeira é compulsória  
apenas para os filiados do sindicato. II. - R.E. Não conhecido.”1

In casu, havendo autorização expressa para o desconto em folha de 

pagamento de mensalidade associativa à razão de 1% (um por cento) do salário mensal,  

conforme se percebe com a análise da ata da Assembleia da Criação do Sindicado, às fls. 

18/23, bem como no art. 6º, do Estatuto, é obrigação do Município efetuar o desconto e o 

consequente repasse à entidade sindical. 

Neste sentido, vejamos alguns arestos:

CONSTITUCIONAL.  PROCESSO  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. MENSALIDADE 
ASSOCIATIVA.  AUTORIZAÇÃO  DOS  SERVIDORES  FILIADOS 
PARA  O  DESCONTO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO AO REPASSE DOS VALORES À 
ENTIDADE SINDICAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.  
SENTENÇA  MANTIDA.  I  Havendo  autorização  expressa  dos 
servidores  públicos  municipais  para  o  desconto  em  folha  de 

1  STF.  RE 198092 / SP - São Paulo. Recurso Extraordinário. Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento:  
27/08/1996. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Publicação:  DJ DATA-11-10-96 PP-38509 EMENT VOL-01845-04 
PP-00843.
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pagamento de mensalidade associativa à razão de 1% (um por  
cento)  do  salário  mensal,  é  obrigação  do  Município  efetuar  o  
desconto  e  o  consequente  repasse  à  entidade  sindical.  II   
Apelação  conhecida  e  improvida.  (TJCE;  AC  0040518-
88.2003.8.06.0000;  Sétima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Francisco 
Bezerra Cavalcante; DJCE 27/08/2012; Pág. 49)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REEXAME  NECESSÁRIO.  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.  
Havendo previsão legal e expressa autorização do servidor, não  
pode o administrador público recusar-se a proceder ao desconto  
da  mensalidade  devida  a  sindicato  de  classe.  (TJSC;  RN-MS  
2007.036226-2; Porto Belo; Primeira Câmara de Direito Público;  
Rel. Des. Newton Trisotto; DJSC 18/07/2008; Pág. 240)

É importante  colacionar  esclarecedora  passagem da decisão de primeiro 

grau, que, com maestria, analisou a questão posta em disceptação: 

“ Sobre o tema em discussão, a contribuição sindical, descontada 
dos  que,  facultativamente,  se  filiam à agremiação  sindical  tem 
aplicação  imediata,  cabendo  ao  Poder  Público,  sob  pena  de 
responsabilidade das autoridades, adotar as medidas necessárias 
à sua efetivação. 

Na presente  hipótese,  é dever  do ente  federado,  representado  
pela  autoridade  coatora,  recolher  o  montante  fixado  na  
assembleia da remuneração dos filiados e, segundo, repassar a 
arrecadação para o sindicato.” (fls. 76)

Acerca do tema,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se pronunciou,  senão 

vejamos: 

I  -  PROCESSUAL - RECURSO - ERRO NA DENOMINAÇÃO – 
APROVEITAMENTO.  II  -  ADMINISTRATIVO -  CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL - NATUREZA - TITULARIDADE - RETENÇÃO PELO 
ESTADO  EMPREGADOR -  ILICITUDE. III - ADMINISTRATIVO -  
DISTRITO FEDERAL - “CUSTO OPERACIONAL”. - O engano no  
nome dos atos processuais não lhes altera a substância. Bem por  
isso, não se deve negar conhecimento ao apelo, em função do  
nome que o recorrente lhe emprestou. Embora sob denominação 
equivocada, o recurso tem como destinatário o órgão competente  
para conhecer  do recurso cabível,  no caso e satisfaz todos os  
requisitos de admissibilidade do apelo cabível. -  A contribuição 
sindical retirada do salário do servidor público, não constitui  
parcela  devida  pela  Administração  ao  sindicato,  mas 
contribuição feita pelo trabalhador, diretamente à entidade a  
que  se  filiou.  Assim,  a  parcela  retida  no  pagamento  do 
salário,  incorpora-se  automaticamente  ao  patrimônio  do  
sindicato e deve ser imediatamente repassada a ele. Quando 
afirma  que  paga  o  “valor  líquido”  do  vencimento  devido  ao  
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servidor,  a  Administração  está  dizendo  que  reteve  de  tal  
remuneração,  parcela  que não lhe  pertence,  mas a  terceiro  (o  
Sindicato).  Deixando  de  transferir,  sem  demora,  a  parcela  
descontada ao patrimônio de seu dono, a Administração está  
praticando  apropriação  indébita  –  ato  ilícito,  agressor  de  
direito líquido e certo do sindicato. - Não é lícita a cobrança de  
“custo operacional” na retenção da “contribuição mensal em favor  
de  entidades  sindicais  na  forma  do  Art.  8º,  inciso  IV  da  
Constituição Federal”.  O  Art.  3º  do Dec.  21.557/2.000 veda tal  
retenção.  (Edcl  no  RMS  15178/DF  –  RELATOR  MINISTRO 
HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS  –  TERCEIRA  TURMA  –  
JULG. EM 18/11/2003 – DJ 19/12/2003, pág. 319). Grifo nosso.

Esta  Casa  de  Justiça,  em casos  similares,  vem decidindo  desta  mesma 
forma:

ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA DE  CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL.  
Contribuições mensais. Autorização dos funcionários/associados.  
Falta  de  repasse  da  edilidade.  Alegação  de  problemas 
financeiros.  Alegação  infudada.  Audiência  preliminar.  Não 
realização.  Ausência  de  nulidade.  Desprovimento.  A 
contribuição sindical retirada do salário do servidor público,  
não constitui parcela devida pela administração ao sindicato,  
mas  contribuição  feita  pelo  trabalhador,  diretamente  à  
entidade  a  que  se  filiou.  Assim,  a  parcela  retida  no  
pagamento  do  salário,  incorpora-se  automaticamente  ao  
patrimônio do sindicato e deve ser imediatamente repassada 
a  ele.  (STJ-  EDCL no RMS 15178/DF,  Rel.  Ministro  Humberto  
Gomes  de  barros,  primeira  turma,  julgado  em  18.11.2003,  DJ  
19.12.2003 p. 319). (TJPB; AC 038.2005.002380-3/001; Rel. Des.  
Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 06/06/2008; Pág. 8).  
Grifo nosso.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL. 
RETENÇAO  INDEVIDA.  ATO  OMISSIVO  DA  AUTORIDADE  
APONTADA  COMO  COATORA.  CERTEZA  E  LIQUIDEZ  DO 
DIREITO DO IMPETRANTE.  CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  
REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. Constitui violação de 
direito líquido e certo, reparável por mandado de segurança,  
o ato omissivo da autoridade municipal  que arrecada,  mas 
não repassa no prazo assinado em Lei, as contribuições dos  
servidores  públicos  destinadas  ao  sindicato  de  que  são 
associados. Julgada procedente a ação mandamental aforada, é  
de se confirmar a sentença que assim decidiu, desprovendo-se a  
remessa oficial.  (TJPB; REO 1997.000112-1;  Campina Grande;  
Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima  
Montenegro; Julg. 19/06/1997; DJPB 07/12/1997).

56005087  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL.  RETENÇAO  INDEVIDA.  ATO  OMISSIVO  DA 
AUTORIDADE  APONTADA  COMO  COATORA.  CERTEZA  E  
LIQUIDEZ  DO  DIREITO  DO  IMPETRANTE.  CONCESSÃO  DA 
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SEGURANÇA.  REMESSA  OFICIAL.  DESPROVIMENTO.  
Constitui  violação  de  direito  líquido  e  certo,  reparável  por  
mandado de segurança, o ato omissivo da autoridade municipal  
que arrecada,  mas não repassa no prazo assinado em Lei,  as  
contribuições dos servidores públicos destinadas ao sindicato de  
que  são  associados.  Julgada  procedente  a  ação  mandamental  
aforada,  é  de  se  confirmar  a  sentença  que  assim  decidiu,  
desprovendo-se a  remessa oficial.  (TJPB;  REO 1997.000112-1;  
Campina Grande;  Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Antônio de  
Pádua Lima Montenegro; Julg. 19/06/1997; DJPB 07/12/1997)
 

Por conseguinte, a verba sindical retirada do salário, não constitui parcela 

devida  pela  administração  ao  sindicato,  mas  contribuição  efetuada  pelo  trabalhador, 

diretamente à entidade a que se filiou.

Assim,  a  prestação  retida  pela  Edilidade,  do  contracheque  do  servidor, 

incorpora-se,  automaticamente,  ao  patrimônio  do Sindicato  e  deve  ser  imediatamente 

repassada a ele.

Por  outro  lado,  inobstante  o  provimento  do  pleito  autoral,  modifico  a 

sentença, tão somente, quanto à condenação em honorários, uma vez que são incabíveis, 

em ações mandamentais, por força da súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal,  in 

verbis:

 “Não  cabe  condenação  em honorários  de  advogado  na  
ação de mandado de segurança.”

Destarte,  por tudo que foi  exposto, monocraticamente,  nos termos do art. 

557, §1º-A, do CPC,  provejo, em parte, a remessa necessária, apenas para excluir a 

condenação em honorários, por força do que dispõe a súmula nº 512 do STF. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
          RELATOR                                                                                 

J/02 - J/07-R
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