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Circular n.º 62/2021 O relacionamento Empregador/Sindicato. 
Um crime de natureza laboral.  
COBRANÇA e ENVIO de quotas para o Sindicato. 

 

 É da Constituição da República, consagrado na alínea b), n.º 2, art.º 

55, que os trabalhadores gozam da liberdade de se inscreverem, ou não, no sindicato que, na 

área da sua actividade, represente a categoria respectiva, --- vide n.º 1, art.º 444, Código 

Trabalho. Este princípio tem reflexos vários, os mais importantes no que refere aos 

Empregadores,  

a) - NÃO pode subordinar o emprego do trabalhador a este se filiar ou não filiar no 

sindicato; ou, retirar a filiação, se nele estiver inscrito, o que resulta da alínea a), n.º 1, 

art.º 406; e, n.º 1, art.º 24, ambos do Código Trabalho.  

b) - está proibido de despedir, transferir ou prejudicar o trabalhador devido a sua filiação ou 

não filiação sindical, o que resulta da alínea b), n.º 1, art.º 406; e, alínea d), n.º 2, art.º 24, 

ambos os artigos do Código Trabalho.  

Ora, se olvidar ou não cumprir o que acima foi expresso, por 

negligência ou culpa, há um resultado que certamente não lhe agradará a si e à sua Empresa; 

a si, Sr. Administrador, Gerente, Director ou outro Trabalhador que ocupe lugar de chefia. 

Efectivamente,  

 a Empresa vai ser punida com uma pena de multa de 120 dias, tal como dispõe o n.º 1, 

art.º 407, Código Trabalho. Mas, não só,  

 as Chefias que indicamos, que sejam responsáveis pelo acto, são punidas com a pena de 

prisão até 1 (um) ano. 

Repare: não estamos em sede de coima, multa ou o que queira 

chamar. Referimos: “pena de multa”; “pena de prisão”, ou seja, estamos em sede de um dos 

crimes, de natureza laboral,  

“ O crime por violação da autonomia ou independência sindical, ou por acto 

discriminatório” 

como lhe chama o art.º 407, Código do Trabalho.  

Agora, repare no seguinte: a nossa legislação laboral é 

descaradamente protectora do trabalhador:  

 o n.º 5, do art.º 444, Código do Trabalho, imperativamente, refere: 

“ 5 – O trabalhador não pode estar simultaneamente filiado, a título da mesma 

profissão ou actividade em sindicatos diferentes”.  

e, sabe qual é o resultado se o trabalhador não cumprir esta obrigação? – Pois, como dizem 

os espanhóis: não se passa nada!... 

Mas, já agora, e no que respeita à: cobrança de quotas para o 

sindicato? – O que temos no Código? 
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A - pois um artigo, o 458, CT, determina que o Empregador, “deve”: 

a) - proceder à cobrança das quotas e enviar as quotas para o sindicato, mas apenas 

nestas circunstâncias: 

Primeiro – se o Contrato Colectivo do sector o preveja; e, cumulativamente,  

Segundo – e o trabalhador o autorize.  

Terceiro – se nada disse o Contrato Colectivo, o trabalhador solicite por escrito, a 

cobrança e o envio para o sindicato.  

b) - O simples facto de o trabalhador ser sindicalizado, e o seja do conhecimento da 

Empregadora; ou, o sindicato vir reclamar a cobrança e o envio, não é suficiente para 

que a Empregadora faça a cobrança e o envio. Repare,  

c) - É sempre necessário, imprescindível que o trabalhador, por escrito, faça sempre a 

solicitação/pedido, da cobrança e envio. Mais,  

d) - Nesse escrito o trabalhador, obrigatoriamente, deve indicar: 

 o valor da quota sindical ou o determinado em percentagem da retribuição a 

deduzir na sua retribuição; e, também,  

 a associação sindical à qual a importância deve ser entregue 

e) - posto isto, vejamos agora as obrigações para o Empregador: 

Primeiro – o Empregador é então obrigado a deduzir da retribuição o valor da quota, 

ver n.º 1, art.º 458, CT 

Segundo – a entregar ao sindicato indicado, até ao dia 15 do mês seguinte, esse valor, 

--- ver n.º 3, art.º 458, CT. 

f) - mas, tal procedimento exigido ao Empregador tem custos. Quem os paga? 

Primeiro – vá ver se o CCT regula esta parte do procedimento.  

Segundo – se tal não acontecer, e sempre por escrito, entre o Empregador e o 

Sindicato ou/e o trabalhador, regulam a quem fica a cargo as despesas. Não facilite.  

g) - O trabalhador tem sempre o direito de  

“ 5 – (…) fazer cessar a cobrança e entrega da quota sindical, mediante declaração 

escrita e assinada que é dirigida ao Empregador” 

h) - Tal declaração do trabalhador só produz efeitos a partir: “(…) do mês seguinte ao da 

sua entrega ao Empregador”.  

Leia, p.f., com atenção; cumpra a Lei.  

 

 

  

 


