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Prezados Gestores,

 

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria
que recentemente esta Subsecretaria foi instada a se manifestar acerca da contribuição sindical em
caso de autorização prévia e expressa prevista em ata de assembléia geral da categoria.

Nesse sen do, a matéria foi objeto de análise por parte da área jurídica desta Pasta
que se manifestou nos termos da Nota Técnica SEI-GDF n.º 80/2018 - SEPLAG/GAB/AJL/UNP (7732611)
e concluiu que:

Diante do exposto, a par r da recente modificação nos disposi vos que
dispõem sobre o recolhimento da contribuição sindical, entende-se que
deixa de ser obrigatório o seu desconto na folha de pagamento dos
servidores distritais, que somente poderá ser realizado mediante
autorização prévia e expressa do servidor ao órgão a que está vinculado,
em consonância com o art. 579 da CLT. Dessa forma, impossível que a
autorização seja realizada cole vamente em Assembleia Geral
Extraordinária, por não se mostrar instrumento adequado para expressar a
vontade individual de cada servidor, não podendo o órgão público ser
penalizado em razão da relação existente entre o servidor e seu sindicato.

Pelo exposto, orienta-se que o desconto da contribuição sindical, a par r deste ano,
somente seja realizado mediante autorização prévia do servidor junto à unidade setorial de Gestão de
Pessoas, não sendo medida apta a produzir efeitos, a autorização via Assembleia Geral Extraordinária.

 

Atenciosamente,

SIMONE GAMA ANDRADE

Subsecretária de Gestão de Pessoas

 

 

Unidades de Administração Geral e Unidades de Gestão de Pessoas

Governo do Distrito Federal

BRASÍLIA/DF
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