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Retranca: Anexos / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  

 

Título: Parecer Dr. Amauri Mascaro Nascimento, de 18 de março de 2010  

 

 

 FENTEC – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS 

INDUSTRIAIS nos honra com pedido de parecer acerca do enquadramento 

dos Técnicos Industriais e as conseqüências jurídicas desta premissa. 

 

Há interpretações equivocadas acerca do art. 585 da CLT, o qual confere 

o direito de opção aos profissionais liberais empregados quanto ao 

recolhimento das respectivas contribuições sindicais. 

 

Declara o artigo 585 da CLT: 

 

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da 

contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da 

respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e 

como tal sejam nelas registrados. 

       

 Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da 

manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da 

contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador 

deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o art. 

582. 

 

O fato de o empregado profissional liberal não valer-se da faculdade de 

que trata o artigo 585 da CLT não implica que as contribuições dos mesmos 

deva ser destinada ao sindicato da categoria preponderante da empresa.  

 

Tal equívoco decorre de uma incompreensão do enquadramento sindical 

de um profissional liberal empregado. 

 

No Brasil, o enquadramento sindical é legal, automático e compulsório 

e, como tal, não sujeito à escolha seja do empregador, seja do empregado. 

 

 

A) Em nossa legislação, os Técnicos Industriais são profissionais 

liberais  

 

O profissional liberal é aquele que exerce com independência e 

autonomia profissão ligada à aplicação de seus conhecimentos técnicos e para a 

qual possua diploma legal que o autorize ao exercício da respectiva atividade. 
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Trata-se de um profissional com autonomia técnica para exercer a sua função, 

não sendo determinante a natureza do vínculo com o tomador dos serviços, se 

mediante um vínculo empregatício ou mediante prestação de serviços 

autônomos, o que significa que um profissional liberal pode ser empregado ou 

autônomo. 

 

Essa, aliás, é a definição de profissional liberal constante do Estatuto da 

Confederação Nacional das Profissões Liberais, fundada desde 1953 por meio 

do Decreto n. 35.575, de 27 de maio de 1954: 

 

“Profissional Liberal é aquele legalmente habilitado a prestar serviços 

de natureza técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de 

execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão, 

independentemente do vínculo da prestação de serviço”. 

 

Em 05 de novembro de 1968 foi promulgada a Lei n. 5.524, dispondo 

sobre o exercício da profissão de Técnico industrial de Nível Médio, 

reconhecendo legalmente a categoria. E regulamentou o exercício da profissão, 

ao declarar, em seu art. 1º, ser “livre o exercício da profissão de Técnico 

Industrial de nível médio, observadas as condições de capacidade estabelecidas 

nesta Lei”. Ademais, descreveu as diferentes atribuições e atividades do 

Técnico Industrial, bem como estabeleceu os requisitos de formação e 

experiência para o exercício das funções que passaram a ser privativas dessa 

categoria de profissionais. 

 

Com o objetivo de regulamentar essa lei, foi editado o Decreto nº 

90.922, de 06 de Fevereiro de 1985, o qual detalhou ainda mais as condições 

para o exercício da profissão e o modo de comprovação desses requisitos. 

Além disso, discriminou outras atividades de competência funcional dos 

técnicos, traçando, por outro lado, alguns limites técnicos e de grandeza nos 

projetos de responsabilidade desses profissionais. Esclareceu os meios em que 

a atuação poderá ocorrer, desde órgãos do Estado e empresas privadas, 

passando pela pesquisa, ensino e associativismo (art. 6º). Destaca-se, ainda, a 

necessidade do registro em Conselhos Profissionais, órgãos responsáveis pela 

fiscalização do exercício da profissão. 

 

A fiscalização do exercício das profissões é feita pelos Conselhos 

Federal e Regionais de cada profissão. Os Técnicos Industriais, assim como 

engenheiros e arquitetos, são regidos pelos respectivos Conselhos 

Profissionais. Todos são profissionais liberais. 

 

Há um conceito legal de Técnico Industrial, dado pela Lei 5.524, de 

1968. Com base nesta lei, Técnico Industrial é o profissional liberal 
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responsável e com autonomia técnica para a condução, orientação e suporte no 

desenvolvimento e na execução de serviços e projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional que o habilitou nos termos da legislação 

vigente.1 

 

É muito amplo o campo de atuação dos Técnicos Industriais. Técnico 

Industrial é um gênero amplo que comporta diversas espécies nos mais 

variados ramos econômicos: metalurgia, eletrônica, químico, construção e 

assim por diante. 

 

Prova disso é a Resolução n. 262, de 28 de julho de 1979 do CREA que 

divide as diversas áreas de habilitação dos técnicos:  

  - na agronomia;  

  - na arquitetura; 

  - na construção civil; 

  - na eletricidade (eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, 

telecomunicações); 

- na mecânica (gráficas, calçados, navais, aeronaves, esquadrias, ar 

refrigerados e condicionados e reatores), 

  - na metalurgia  

  - nas minas (geologia e mineração) 

  - na química (têxtil, alimentos, cerâmica, refrigerantes, fiação, malharia, 

tecelagem). 

 

Além de tais textos legais, por si suficientes para atestar as condições 

peculiares de trabalho dos Técnicos Industriais, a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), de 2002, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

também diferencia os Técnicos Industriais dos engenheiros. 

 

                                                 
1 Art 1º É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as condições de 

capacidade estabelecidas nesta Lei.        Art 2 o A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio 

efetiva-se no seguinte campo de realizações:        I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua 

especialidade;        II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas;        III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações;      IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados;      V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a respectiva 

formação profissional.      Art 3º O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de 

quem:     I) haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diplomado 

por escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente constituída nos termos da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961;         II) após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha 

sido diplomado por escola ou instituto técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de 

acôrdo com a legislação vigente;        III) sem os cursos e a formação atrás referidos, conte na data da 

promulgação desta Lei, 5 (cinco) anos de atividade integrada no campo da técnica industrial de nível médio e 

tenha habilitação reconhecida por órgão competente.      Art 4º Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, 

no serviço público federal, estadual ou municipal ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, 

bem como na economia privada, somente serão exercidos por profissionais legalmente habilitados. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm
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B) Os Técnicos Industriais constituem categoria profissional 

diferenciada 

 

O “sindicato por profissão” corresponde ao sindicato por ofício, 

adaptado às novas realidades profissionais e econômicas. Reúne profissões e 

atividades específicas cujos profissionais resolveram se unir para defender os 

seus anseios com um sindicato próprio, por não se sentirem bem representados 

pelo sindicato geral da categoria. 

 

No Brasil, denominam-se sindicatos de categoria diferenciada. Os 

exercentes da profissão formam, com a criação do sindicato, uma categoria 

própria. Farão parte não do sindicato representativo de todos os trabalhadores 

do setor econômico da empresa, mas do sindicato da profissão que agrupa 

todos os que a exercem, independentemente da natureza do setor produtivo em 

que o façam. Assim, para fins de sindicalização, prepondera a profissão e não a 

atividade econômica da empresa.  

 

A definição legal de categoria diferenciada aparece na CLT, art. 511, 

§3º, que dispõe: 

 

“Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados 

que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto 

profissional especial ou em condições de vida singulares”. 

  

Esclarece Valentin Carrion que “categoria profissional diferenciada é a 

que tem regulamentação específica do trabalho diferente da dos demais 

empregados da mesma empresa, o que lhe faculta convenções ou acordos 

coletivos próprios, diferentes dos que possam corresponder à atividade 

preponderante do empregador, que é regra geral”.2 

  

Inúmeras profissões, no Brasil, organizaram-se em sindicatos de 

categorias diferenciadas: atividades técnicas, intelectuais, artísticas, de saúde, 

das quais são exemplos: aeronautas, aeroviários, agenciadores de publicidade, 

artistas e técnicos em espetáculos de diversões (cenógrafos e cenotécnicos), 

atores teatrais, corpos de corais e bailados, atores cinematográficos, cabineiros 

de elevadores, carpinteiros navais, classificadores de produtos de origem 

vegetal, condutores de veículos rodoviários (motoristas), desenhistas técnicos, 

artísticos, industriais, copistas, projetistas técnicos, maquinistas e foguistas (de 

geradores termoelétricos e congêneres, inclusive marítimos), jornalistas 

                                                 
2 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 25ª ed., 2000, São Paulo: Ed. 

Saraiva, p. 403. 
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profissionais (redatores, repórteres, revisores, fotógrafos), músicos 

profissionais,  oficiais de radiocomunicações da marinha mercante, oficiais 

gráficos, operadores de mesas telefônicas (telefonistas em geral),  práticos de 

farmácia, professores, profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, 

massagistas e empregados em hospitais e casas de saúde, profissionais de 

relações públicas, propagandistas de produtos farmacêuticos (propagandistas-

vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos), publicitários, secretárias, 

técnicos de segurança do trabalho, trabalhadores em agências de propaganda, 

trabalhadores em movimentação de mercadorias  em geral, trabalhadores em 

atividades subaquáticas e afins,  trabalhadores em serviços de segurança do 

trabalho – técnicos de segurança do trabalho, tratoristas (exceto os rurais) e 

vendedores e viajantes do comércio. 

 

Assim, para fins de sindicalização, prepondera a profissão e não a 

atividade econômica da empresa. 

É exatamente esse o caso do Sindicato dos Técnicos Industriais. 

 

Para garantir as possibilidades de uma organização sindical autônoma e 

bem estruturada, a Portaria nº 3.312 de 24/07/1971 do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social condicionou, em seu art. 1º, “o pagamento das anuidades 

devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional ficará condicionado 

à comprovação de quitação da contribuição sindical”. 

 

E finalmente, consagrando os Técnicos Industriais como categoria 

profissional diferenciada, foi aprovada a Lei 7.316, de 28 de Maio 1985. Em 

seu art. 1º declara que “nas ações individuais e coletivas de competência da 

Justiça do Trabalho, as entidades sindicais que se integram à Confederação 

Nacional das Profissões Liberais terão o mesmo poder de representação dos 

trabalhadores-empregados, atribuído, pela legislação em vigor, aos sindicatos 

representativos das categorias profissionais diferenciadas”. 

 

Desse modo, essa lei expressamente equipara os profissionais liberais 

com os integrantes de uma categoria profissional diferenciada, estendendo 

importantes prerrogativas que em nosso sistema sindical estariam consagrados, 

até então, apenas às tradicionais categorias preponderantes ou às profissionais 

diferenciadas. 

 

Dois anos mais tarde, em 1987, o Ministério do Trabalho e Emprego, 

responsável pela atualização do quadro de atividades e profissões (CLT, art. 

577), criando e desmembrando categorias, veio a dirimir quaisquer dúvidas: os 

Técnicos Industriais foram explicitamente reconhecidos como uma 

categoria de profissional liberal . Trata-se da Portaria nº 3156 – 1, de 28 de 
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Maio de 1987, do Ministro do Trabalho, que criou, “no Quadro de Atividades e 

Profissões a que alude o art. 577 da CLT, o 34º grupo – “TÉCNICOS 

INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO (2º grau)” - e o 35º grupo – “TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS DE NÍVEL MÉDIO (2º grau)” - do plano da Confederação 

Nacional das Profissões Liberais. 

 

 Resta claro, portanto, que o Sindicato que representa os Técnicos 

Industriais é um sindicato de categoria profissional diferenciada, o qual 

prevalece sobre a regra geral do enquadramento sindical conforme a atividade 

preponderante do empregador. 

 

Nosso modelo sindical é fundado no critério categoria, e baseado, como 

regra, na atividade preponderante do empregador. Mas a previsão da existência 

de categorias profissionais diferenciadas não constitui quebra da unicidade 

sindical, porque, nessa hipótese, também só se admite um sindicato por 

categoria. 

 

Como os sindicatos por profissão são representantes de uma categoria 

diferenciada, as normas coletivas resultantes das negociações do sindicato da 

categoria geral do pessoal da empresa e as normas dos instrumentos coletivos 

dos sindicatos dos profissionais que têm sindicato horizontal, são diferentes e 

inconfundíveis. Logo, por exemplo, aos advogados empregados de um banco 

não é aplicável o acordo nacional dos bancários, mas o convênio coletivo do 

sindicato dos advogados. Nesse sentido é Súmula 374 do TST: 

 

“Súmula Nº 374 do TST. Norma coletiva. Categoria diferenciada. 

Abrangência. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não 

tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento 

coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 

categoria.”   

 

A importância da fixação da categoria profissional diferenciada é 

igualmente importante para fins de estabilidade sindical, necessária para o que 

os dirigentes da entidade possam exercer suas funções sem sofrerem 

represálias do empregador. Consoante a Súmula 369, item III do TST: 

 

“Súmula 369. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE 

PROVISÓRIA.  

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só 

goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria 

profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.” 
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A última consequência da noção da categoria profissional diferenciada 

é o enquadramento sindical e o recolhimento das contribuições sindicais. 

Assim, no que respeita às contribuições sindicais em geral, inarredável é a tese 

de que as mesmas deverão ser encaminhadas ao Sindicato da categoria 

diferenciada. Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional do Trabalho de São 

Paulo.3 

 

E nem poderia ser diferente visto que aos empregados de categoria 

diferenciada aplicam-se as normas coletivas deste sindicato, sendo certo ainda, 

que tais empregados somente adquirirão estabilidade sindical se eleitos 

dirigentes sindicais da entidade sindical da categoria diferenciada, conforme a 

atividade que exerçam na empresa. 

 

Ademais, não seria possível aos sindicatos de categoria diferenciada 

fazerem frente às suas despesas se as contribuições sindicais fossem destinadas 

ao sindicato profissional correspondente à atividade preponderante da empresa, 

entendimento que constituiria, por si só, a negação do direito a tal 

representação diferenciada assegurada por lei e admitida pela jurisprudência. 

 

 

C) A correta interpretação do art. 585 da CLT 

 

Dispõe o art. 585, da CLT: 

 

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da 

contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da 

respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e 

como tal sejam nelas registrados. 

       

  Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da 

manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da 

contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador 

deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o art. 

582. 

 

Há interpretações equivocadas do quanto disposto no artigo 585 da CLT, 

relativo à “opção” de recolhimento da contribuição sindical pelo profissional 

                                                 
3 “ENQUADRAMENTO SINDICAL - As contribuições sindicais de trabalhadores enquadrados em categorias 

diferenciadas devem destinar-se unicamente às entidades que os representem, independentemente do 

enquadramento dos demais empregados da empresa onde trabalham”. (TRIBUNAL: 2ª Região – Acórdão n.: 

02970164072 - RO n. 02960018375 - 7ª Turma - DOE SP, PJ, TRT 2ª  - Data: 28/05/1997 – Relator 

Desembargador Gualdo Formica). 
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liberal. Para alguns, se o profissional liberal não fizer a opção, o empregador 

deverá efetuar o desconto em favor do sindicato preponderante da empresa. 

 

Não é essa a diretriz fixada pela lei. 

 

(i) Primeiro porque o sindicato representa os interessas gerais da 

respectiva categoria ou da profissão liberal e têm a prerrogativa de impor 

contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou 

profissionais ou das profissões liberais representadas. Nesse sentido é o artigo 

513, “a” e “e”. Dito de outro modo, não é razoável supor que a contribuição 

sindical de um empregado seja destinada a um sindicato que não o representa. 

Eis o texto da lei: 

 

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os 

interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses 

individuais dos associados relativos á atividade ou profissão exercida;  

 

e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. 

 

A contribuição sindical em questão, como é sabido, decorre de lei e foi 

mantida pela CF/88 (art. 8º, IV). E o texto legal da CLT é imperativo: se é 

prerrogativa do sindicato da profissão liberal “impor” a contribuição não seria 

concebível que a suposta “opção” de um profissional liberal em efetuar o 

recolhimento pudesse privar a entidade sindical de sua principal fonte de 

receita, impedindo-a de desempenhar a contento suas funções. 

 

(ii) Segundo porque o artigo 582, mencionado pelo parágrafo único do 

art. 585 apenas esclarece que os empregadores descontarão a contribuição em 

favor dos “respectivos sindicatos”. Nada nele contém que autorize a conclusão 

de que, em caso da inércia do profissão liberal, sua contribuição sindical será 

destinada ao sindicato da atividade preponderante da empresa. Ao contrário, o 

dispositivo especifica que a destinação será aos “respectivos sindicatos”, isto é, 

o da correlata profissão: 

 

Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de 

pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a 

contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos. (destacou-

se). 

 

(iii) Terceiro, porque o fato gerador da contribuição sindical é o 

pertencimento a determinada categoria econômica ou profissional. A lei, 

portanto, obriga a todos aqueles que participem da categoria e, nessa condição, 
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são automaticamente representados pela entidade sindical respectiva.  O artigo 

579 da CLT determina que a contribuição em questão “é devida por todos 

aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo 

da mesma categoria ou profissão...”.   

 

(iv) Quarto porque a finalidade de o próprio empregado efetuar o 

recolhimento e mostrar o termo de quitação ao empregador é simplesmente 

evitar o pagamento em duplicidade. Esse entendimento já está sedimentado no 

âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. É o que dispõe a Nota Técnica 

n. 021/2009: 

 
5. Todavia, em relação à opção do profissional liberal empregado de efetuar o 

recolhimento da contribuição sindical diretamente à entidade sindical, previsto no art. 585 

da Consolidação das Leis do Trabalho, não se observa necessária a edição de lei para 

divulgação da interpretação desta Pasta, a fim de melhor orientar os interessados na 

aplicação do texto legal. 
 
6. Com efeito, há possibilidade, no próprio texto da CLT, que o profissional liberal 

que exerça sua profissão na qualidade de empregado efetue o recolhimento da contribuição 

sindical para o sindicato representativo da profissão liberal, em opção do desconto a que se 

refere o art. 582 daquele diploma legal. Veja-se: 
 
“Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição 

sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a 

exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. 

 

Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do 

contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicatos de 

profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o 

desconto a que se refere o art. 582.” 
 

7. Ocorre que a CLT não determina que o valor a ser recolhido pelo profissional 

liberal empregado seja diferente do valor que seria descontado pelo empregador, ou seja, de 

um dia de salário do mês de março. 

 

8. O que a lei pretendeu foi evitar duplo recolhimento pelo empregado que opte 

recolher o valor devido ao sindicato da categoria, no mês de fevereiro, data de recolhimento 

da contribuição sindical dos profissionais liberais, conforme art. 583 da CLT. 

 

9. Infere-se, portanto, que ao optar por contribuir para o sindicato específico da 

profissão liberal, o trabalhador terá que contribuir na qualidade de empregado, e não como 

profissional liberal sem vínculo empregatício. 

 

10. Assim, o recolhimento da contribuição sindical do profissional liberal empregado 

deve ter por base o cálculo previsto na CLT para todos os trabalhadores empregados, que é 

de um dia de salário percebido na empresa, e não o valor previsto para aquele profissional 

que exerça suas atividades sem vínculo de emprego, já que a exceção legal somente concede 
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ao profissional liberal com vínculo de emprego o direito de optar pelo pagamento 

diretamente à entidade representativa da profissão e não por meio de desconto em folha de 

pagamento. 

 

No mesmo sentido é a opinião de Sérgio Pinto Martins:   “Os 

profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical 

unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão. É 

mister que o profissional liberal exerça efetivamente a atividade na empresa  

para que possa gozar da faculdade prevista no art. 585 da CLT”.4 

 

(v) Quinto porque a questão também foi analisada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, ao aprovar a Nota Técnica SRT/MTE n. 11/2010, acerca 

da contribuição sindical dos profissionais liberais e autônomos, publicada no 

DOU em 26.02.2010, p. 129. 

 

Assim, de acordo com a Nota Técnica n. 11/2010, item 2, fixou-se a 

diretriz no sentido de que o titular das contribuições sindicais é o sindicato “da 

respectiva profissão”, e não o sindicato profissional correlato à atividade 

preponderante do empregador. Eis o seu teor: 

 

“O valor da contribuição sindical do profissional liberal deve ser 

repassado ao sindicato da respectiva profissão, e ser recolhido por meio da 

Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  -GRCSU quando o 

empregado utilizar a opção prevista no art. 585 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, de efetuar o pagamento diretamente à entidade sindical 

profissional”. 

 

(vi) Sexto porque esse é o entendimento da Justiça do Trabalho (CF, art. 

114), a quem compete decidir eventuais  ações de cobranças pela destinação 

errada das contribuições sindicais. Exemplifique-se com as seguintes decisões: 

 

“Contribuição sindical. Direito de opção. Art. 585 “caput” e parágrafo 

único da CLT. Não é o  exercício simultâneo da profissão liberal o pressuposto 

necessário para que o empregado possa utilizar-se da faculdade contida no art. 

585, parágrafo único da CLT. O direito de opção a que  alude o artigo em 

comento exige apenas dois requisitos básicos, quais sejam,  que o empregado 

exerça a profissão dentro das dependências da empresa e que contribua junto à 

entidade sindical representativa de sua categoria profissional. Comprovado nos 

autos que a empregada da Reclamada, bacharel em Administração, exercia 

dentro da empresa a função de Gerente Administrativo e contribuía anualmente 

para o Sindicato dos Administradores de São Paulo, nada é devido ao Sindicato 

dos Empregados no Comércio, autor da ação. Recurso ordinário que se dá 

                                                 
4 MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, p. 551. 
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provimento para julgar improcedente a reclamatória.”( TRT/SP N.º 

00511.2006.316.02.00-4 – Relator WILSON FERNANDES). 

 

“ (...)Ora, conforme previsão inscrita no art. 585 da CLT, ao profissional 

incumbe optar pelo pagamento do Imposto Sindical unicamente à entidade 

sindical representativa da categoria profissional a qual pertence, nos casos 

deste trabalhar em empresa, exercendo efetivamente a profissão, ou, se apesar 

de trabalhar sob o regime de vínculo empregatício, não exercer a profissão 

perante o empregador, mas a exercer autonomamente. O artigo citado assim 

estabelece: Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da 

contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da 

respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e 

como tal sejam nelas registrados.(...) Outrossim, consoante previsto na Lei nº 

7.316/85, as entidades sindicais que integram a Confederação Nacional das 

Profissões Liberais equiparam-se aos sindicatos representativos de categorias 

profissionais diferenciadas. Assim, as normas coletivas aplicadas aos 

profissionais liberais também são aplicáveis aos empregados de empresas de 

qualquer categoria econômica.Da mesma forma, a alegação do recorrente de 

que não lhe atingiriam as normas coletivas inerentes à categoria diferenciada, 

por ter empresa contribuído para a categoria econômica a qual pertence a 

empregadora, não enseja nenhuma mácula ao art. 585 da CLT, pois este fato, 

por si só, não tem o condão de afastar o seu enquadramento sindical”.  (TST - 

RR-692969/2000.2 – 1ª Turma-  Rel. Ministro Vieira de Mello Filho – DJ em 

16.09.2007). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Profissional liberal é aquele legalmente habilitado a prestar serviços de 

natureza técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de 

execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua 

profissão, independentemente do vínculo da prestação de serviço; 

2. Os Técnicos Industriais constituem uma profissão liberal e atua nos mais 

variados setores, conforme suas habilitações (metalúrgico, eletrônico, 

têxtil, elétrico, construção civil etc).  

3. Ainda de acordo com nossa lei, os Técnicos Industriais constituem 

categoria profissional diferenciada, nos moldes do art. 511, §3º da CLT, 

pois a Lei n. 7.316/85 conferiu-lhes tal status; 
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4. Em se tratando de categoria profissional diferenciada, não há cogitar de 

relação do profissional com a atividade preponderante da empresa na 

qual ele se encontra inserido, uma vez que este trabalhador exerce o 

mesmo ofício ou profissão, independentemente dela ou do ramo de 

produção que ela explorar; 

5. O enquadramento sindical é feito, em regra, com base na atividade 

preponderante da empresa, com exceção do previsto no parágrafo 3º do 

artigo 511 da CLT relativo às categorias diferenciadas, devendo referido 

dispositivo ser interpretado sistematicamente com o seu artigo 577, que 

elenca os Técnicos Industriais como categoria profissional liberal; 

6. Diversos diplomas legislativos reconhecem os Técnicos Industriais como 

uma categoria profissional diferenciada, norteada por condições 

singulares de vida e de trabalho e regida por um estatuto profissional 

específico, inclusive com um Conselho Profissional que rege o exercício 

da profissão; 

7.  O artigo 585 da CLT, ao permitir ao empregado profissional liberal a 

opção do recolhimento da contribuição sindical e com a prova de 

quitação evitar o desconto pelo empregador, refere-se unicamente ao 

sindicato da respectiva profissão e tem por finalidade apenas evitar a 

duplicidade de desconto. Isso não significa que, na inércia do 

profissional liberal, haveria desconto em favor da atividade 

preponderante da empresa, pois não é esse o sindicato que o representa; 

8. As contribuições pagas pelos representados constituem a principal fonte 

de obtenção de recursos dos sindicatos para custeio de suas despesas. 

Pertencendo o trabalhador à categoria diferenciada, o desconto das 

contribuições sindicais deve ser automaticamente destinado à respectiva 

categoria profissional que o representa, e não para a categoria 

predominante da empresa. 
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