
 

Oficio 004/2018               Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2018 
 

Aos Empregados e Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas de 
Minas Gerais  
 
Ref: Isenção da Taxa Negocial aos Empregados Sindicalizados, aderentes da 
Rede e Aprendizes/Adolescentes Trabalhadores;  
 
Prezados,  
 
O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 
Estado de Minas Gerais – SINTIBREF-MG, vem por meio deste esclarecer a respeito da Taxa 
Negocial 2018, regulada pela convenção coletiva de trabalho 2018 na Clausula  55ª.  
 
Inicialmente cabe-nos dizer que por força do art. 513, “e” da CLT o sindicato profissional 
detém a prerrogativa de impor contribuições à categoria representada através da assembleia 
dos empregados que autoriza prévia e expressamente instituí-las aos representados. Nos 
termos do art. 8º, inciso IV, da CF/88 as decisões tomadas em assembleia são soberanas e 
uma vez aprovadas, devem ser respeitadas e cumpridas.  A referida contribuição está 
inserida em CCT vigente, que possui reconhecimento constitucional e legal no artigo 7º inciso 
XXVI da CF/88, além de prevalecer sobre a Lei trabalhista, nos moldes do artigo 611-A da CLT, 
alterado pela Reforma Trabalhista.   
 

No que concerne a negociação coletiva após vigência da Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista), 
tem-se por mudança substancial a sua valorização, já que os instrumentos normativos a 
partir da vigência da Lei prevalecem sobre a legislação, exceto naquilo em que lhe for vedado 
legalmente, previsto nos arts. 611-B da CLT. Neste panorama, as Convenções Coletivas de 
Trabalho firmadas entre o SINTIBREF-MG e SINIBREF-MG, estão em pleno exercício de 
validade e legalidade, e todas as condições garantidas devem ser cumpridas pelos 
integrantes da categoria econômica representada, inclusive a Taxa Negocial, objeto de 
esclarecimento deste Oficio.  
A citada clausula 55ª da CCT, denominada “Taxa Negocial”, ainda que estabeleça obrigação 
aos empregados, proporciona a categoria oportunidade de contraposição a este 
recolhimento. O prazo para realizar este procedimento encerrou-se dia 31/01/2018 e a 
referida clausula estabeleceu os critérios/formalidades para manifestação dos trabalhadores.  
 
No entanto, o SINTIBREF-MG, diante do comprometimento de sua Diretoria com a categoria 
e primando pelo senso se justiça, informa aos empregados SINDICALIZADOS em qualquer 
modalidade e aos empregados ADERENTES A REDE SINTIBREF-MG, estão ISENTOS de 
contribuir com a TAXA NEGOCIAL 2018, ainda que não tenham feito oposição nos termos da 



 

clausula supramencionada, já que reconhecem a importância da entidade sindical e 
valorizam por meio da sindicalização ou adesão a Rede a negociação coletiva e as atividades 
desempenhadas pelo SINTIBREF-MG. Vale dizer, que os empregados que se sindicalizarem ou 
aderirem a REDE até a data do 1º desconto da TAXA NEGOCIAL, ou seja, julho de 2018, 
enquadram-se nesta mesma prerrogativa e também estarão ISENTOS do recolhimento da 
TAXA NEGOCIAL 2018, caso se mantenham sindicalizados ou beneficiários da REDE, no 
mínimo, até o final do exercício de 2018.  
 
Da mesma forma, diante das peculiaridades do contrato de aprendizagem e dos contratos 
firmados com os adolescentes trabalhadores, o SINTIBREF-MG decidiu por ISENTAR o 
pagamento da TAXA NEGOCIAL 2018 a todos os jovens nestas condições, ainda que não 
tenham realizado oposição, a fim de reconhecer a importância de inserir a juventude 
trabalhadora no mercado e as particularidades e dificuldades dos contratos das empresas 
que abarcam estes jovens contratados por Instituições beneficentes, religiosas e 
filantrópicas, principalmente no que tange ao cumprimento integral da CCT.   
 
Assim, informamos para os devidos fins as isenções aos sindicalizados, trabalhadores 
aderentes a rede e aprendizes, para conhecimento dos representados e Instituições 
empregadoras, e ainda, ressaltamos aos trabalhadores não enquadrados das hipóteses de 
isenção e que não tenham contraposto ao desconto ou o tenha feito em desconformidade 
com a CCT, que permanece obrigatório o desconto e repasse da TAXA NEGOCIAL 2018.  
 
Por fim, esclarecemos que o intuito do Sintibref-MG é garantir que todos os direitos dos 

empregados da categoria sejam resguardados e esperamos continuar nossa trajetória 

sindical pautada no esclarecimento e diálogo permanente, a fim de que haja o devido 

cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho sem a necessidade de promovermos as 

medidas judiciais cabíveis.  

 
Colocamo-nos a disposição para quaisquer solicitações e esclarecimentos.  

Diretoria 
SINTIBREF-MG 


