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Nota Técnica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 15 de julho de 2009

Aprovo a NOTA TÉCNICA/SRT/MTE/Nº 64/2009, em anexo, acerca da interpretação do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à vigência do 
art. 608 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

ANEXO
NOTA TÉCNICA/SRT/MTE/Nº 64, DE 16 DE JUNHO DE 2009

O interessado supra encaminhou ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego o Oficio nº DP/013/09, no qual se refere à 
obrigatoriedade das entidades públicas federais, estaduais ou municipais exigirem, para concessão de registro, licenças e alvarás para 
funcionamento ou renovação de atividades aos trabalhadores autônomos, a exibição de prova de quitação da contribuição sindical.

2. Aduz que entidades públicas, especialmente do Estado de São Paulo, têm concedido a renovação dos alvarás e licenças a taxistas 
autônomos sem exigir a prova da quitação da contribuição sindical.

3. Solicita a expedição de portaria que determine o cumprimento da exigência da prova de quitação da contribuição sindical por parte dos 
órgãos municipais, na expedição ou renovação de licença para a prestação de serviço de táxi, dos Departamentos Estaduais de Trânsito para 
licenciamento anual de veículos de aluguel, e dos órgãos estaduais com delegação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro, para o licenciamento do taxímetro.

4. Partindo da análise do texto da Consolidação das Leis do Trabalho, constata-se do art. 608 a seguinte determinação: "Art. 608. As 
repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividades aos 
estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem 
concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação da contribuição sindical, na forma do artigo 
anterior. Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará, de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como 
dos mencionados no art. 607."

5. Considerando que não houve revogação expressa do artigo acima transcrito, tampouco qualquer modificação legislativa que possa 
ensejar sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico ou a ineficácia de seus preceitos, obviamente o art. 608, "caput" e a parte inicial de 
seu parágrafo único encontram-se em pleno vigor.

6. Nesse sentido, vale citar, que no PARECER/CONJUR/ MTE/Nº 424/2006, a Consultoria Jurídica apresentou concordância com a 
posição desta Secretaria, afirmando: "no que tange à aplicabilidade do artigo 608 da CLT, também pensamos que esse dispositivo continua em 
vigor, como já adiantado pela SRT, pois não se identificou legislação posterior que disponha noutro sentido".

7. Dessa forma, a exigência, pelas repartições públicas, da comprovação da quitação da contribuição sindical para concessão de alvarás 
de funcionamento ou registro de estabelecimentos de empregadores, autônomos e profissionais liberais, deve ser observada pelo Poder 
Público concedente, sob pena de tais concessões serem consideradas nulas.

8. Vale somente acrescentar que não há previsão legal de sanção administrativa a ser aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao 
órgão público que descumpra os preceitos do art. 608 da Consolidação das Leis do Trabalho, e a possível sanção está prevista no parágrafo 
único do próprio dispositivo, que esclarece haver nulidade dos atos praticados sem a observância do dispositivo consolidado, porquanto uma 
portaria ministerial.

9. E essa nulidade não será argüida perante o Ministério do Trabalho e Emprego, que não possui competência para declará-la, e sim 
perante o Poder Judiciário, que possui a prerrogativa de controlar os atos administrativos no tocante à sua legalidade e obediência aos 
requisitos de validade.

10. Saliente-se que a contribuição sindical é obrigatória a todos que participem de uma categoria econômica ou profissional ou exerçam 
sua atividade na qualidade de autônomo, e essa exigência decorre da lei, portanto, a forma que a Consolidação das Leis do Trabalho entendeu 
necessária para exigir a contribuição dos autônomos, que consiste na comprovação de sua quitação para licenças e alvarás, é a mais adequada 
para prevenir eventuais descumprimentos da regra geral, portanto, deve ser observada por todos os responsáveis pela emissão desses 
documentos.

11. Por fim, acrescente-se ser recomendável que o taxista autônomo, em face das peculiaridades e riscos inerentes à profissão, inscreva- 
se como contribuinte individual da previdência social, como forma de melhor proteger a sua integridade física e a de seus dependentes.

ANDRÉ LUÍS GRANDIZOLI
Secretário Adjunto de Relações do Trabalho

É importante manter suas Contribuições Sindicais em dia, converse com seu contador, repasse a nota Técnica do Ministério do Trabalho, mesmo que sua forma de 
tributação seja através do simples, não importa, a contribuição é devida, não trate este assunto com descaso, talvez você empresário precise disto em última hora 
(concessão de alvarás e licenças de funcionamento).

Reproduzimos o texto do ofício nº 20090664, que foi encaminhado por sedex com A.R. a todas as Prefeituras do Estado de São Paulo e às Subprefeituras da Capital, 
a propósito da Nota Técnica do Ministério do Trabalho sobre a exigibilidade da quitação do recolhimento da Contribuição Sindical para a renovação e concessão de 
alvarás e licenças de funcionamento, sejam quais forem as atividades desenvolvidas das respectivas empresas. 
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Consignação da
Contribuição Sindical - Julgamento

A 18ª Vara do Trabalho de São Paulo acabou por conceder as Contribuições Sindicais para um dos Sindicatos 
dos Empregados, sendo ele o Sintelpost.

Foram indicados 4 Sindicatos como possíveis representantes dos empregados em Agências de Correios 
Franqueadas nessa ação de consignação que ajuizamos: Sintect(Correios), Sindicato dos Comerciários(Comércio), 
SEAAC (Agentes Autônomos do Comércio) e Sintelpost (ACF´s, Courriers, Logística, Motoboys), atualmente este 
Sindicato encontra-se impugnado pelos demais.

O juiz entendeu que, muito embora o Sintelpost, assim como os demais, ainda não detivesse registro no 
Ministério do Trabalho e Emprego, pelo critério da representação específica, seria detentor das contribuições. Isso não 
quer dizer que a partir de agora seja ele o Sindicato profissional dos empregados em ACF, mas admita-se, é um passo 
expressivo para que esse seja o Sindicato dos empregados em agências de Correios Franqueadas.

Isso confirma a correção de nossas opções de consignar judicialmente as contribuições devidas so Sindicato dos 
Empregados (seja ele qual for), bem como rejeitar a representação do SEAAC como Sindicato profissional de nossos 
empregados.

Tanto isso é verdadeiro que o SEAAC de Franca, ajuizou recentemente uma Ação Declaratória com pedido de 
liminar já rejeitada, na qual pretende seja a Justiça do Trabalho seu órgão registrador, reconhecendo-o como legítimo 
representante profissional, o que desde logo rechaçamos. 

De qualquer modo, o pedido de concessão de liminar já foi rejeitado e, em matéria de representação sindical 
profissional tudo quanto o Sindifranco fez nos últimos dois anos, é o que apontam todos os recentes julgamentos, ou 
seja, estávamos absolutamente corretos, como medida defensiva dos interesses das ACF’s, razão maior da existência 
de nossa entidade. 
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Na ocasião o Sindifranco estava representado pelo seu presidente Samir Nakad e seus Diretores Chamoun 
Hanna Joukeh, Samuel Lopes de Oliveira e Pedro Rhisashi, e a Fecomerciarios representada pelo seu presidente Sr Luiz 
Carlos Motta. O encontro aconteceu em 22/07/2009, foi  muito produtivo e de muita cordialidade, além do fator 
reaproximação, os Diretores tiveram a oportunidade de expor os motivos pelo qual a Fercomerciarios é o mais 
adequado representante profissional de nossos empregados, houve sinalização por parte do Presidente Motta de 
grande interesse em fechar acordos coletivos com o Sindifranco. Foi enviado posteriormente conforme deliberação 
nesta reunião ofício contendo exposição de motivos do conflito existente na representação profissional de nossos 
empregados. Tão logo tenhamos resposta oficial da Fecomerciarios estaremos convocando todos os empresários do 
setor para deliberação a respeito em assembléia.

Diretoria do Sindifranco se reúne com o Presidente
da FECOMERCIARIOS

Ofício

São Paulo, 31 de julho de 2009 
Aos cuidados do Senhor Presidente Luiz Carlos Motta
FECOMERCIÁRIOS
Rua Mituto Mizumoto, 320 – Liberdade – São Paulo
Telefone: 3208.6833

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – CONFLITO DE REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL
 

O SINDIFRANCO, é ente patronal registrado desde 1994, no Ministério do Trabalho e Emprego, 
representa todas as mais de trezentas Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo.
 

Durante doze anos, o SINDIFRANCO sempre negociou e respeitou, em relação aos empregados, 
as Convenções Coletivas celebradas entre o Sindicato dos Comerciários e a Federação do Comércio, a qual integra na 
condição de associado.
 

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, por Unanimidade DECLAROU, o conflito de 
representação na base profissional, e extinguiu o dissídio suscitado pela FEAAC e pelos SEAAC´S de São Paulo e Interior 
(documento anexo).
 

Há dezenas de Agências Franqueadas que, respondem a Ações de Cumprimento ou de Cobrança, 
de contribuições ajuizadas pela FEAAC e pelo SEAAC, posto que o acórdão do dissídio coletivo fixa dois fatos fundamentais: 
 

A) O SINDIFRANCO SEMPRE NEGOCIOU E RESPEITOU, EM RELAÇÃO A SEUS 
EMPREGADOS, AS CONVENÇÕES COLETIVAS CELEBRADAS ENTRE O SINDICATO 
DOS COMERCIÁRIOS E A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO (ATIVIDADE 
PREPONDERANTE DAS AGÊNCIAS É A DA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

B) (DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). É O QUE 
DECORRE DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 11.668/2008(DOCUMENTOS 
ANEXOS)

C) OS SINDICATOS DOS AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E FEDERAÇÃO 

RESPECTIVA, JAMAIS TIVERAM UMA ÚNICA NORMA COLETIVA, ACORDO COLETIVO OU 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, OU, AINDA, SENTENÇA NORMATIVA EM QUE O 
SINDIFRANCO FIGURASSE COMO PARTE. 

 
O conflito de representação na base profissional resulta das ações de cobrança dos SEAAC´S, 

mas, hoje, o conflito envolve também, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS CORREIOS e um novo Ente Profissional, o 
SINTELPOST que, disputam as contribuições com SEAAC´S, razão pela qual, há dois anos, as  AGÊNCIAS DO CORREIO 
FRANQUEADAS, representadas pelo  SINDIFRANCO, consignam judicialmente as contribuições devidas.
 

A posição dos Comerciários, ao longo desses últimos três anos, é de afirmação da ausência de 
representação dos trabalhadores o que vem prejudicando os empregados e mais: além das Ações de Cobrança, os órgãos do 
Ministério do Trabalho têm criado embaraços para homologações de rescisões por conta do conflito em questão.
 

Em Suma: Indispensável à solução do conflito de representação na Base Profissional, e de 
conformidade com o acórdão anexo, entendemos, afasta a representação do SEAAC E FEAAC, mas cria um vazio na 
representação profissional, que demanda ou a exibição de registro definitivo, via Carta Sindical, (exceção feita aos 
Comerciários, pelas razões expendidas), de um ou outro Sindicato Profissional.

Diante do exposto, aguardamos com brevidade um retorno.

Cordialmente,

                                      SAMIR NAKAD
Presidente
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