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 PRINCÍPIOS

• Unicidade;
• Representação compulsória; e
• Contribuição obrigatória (até 2017).
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 OBRIGATORIEDADE: ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA)

 Art. 579: “A contribuição sindical 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 ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.”

 RATEIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: OBRIGATORIEDADE E RATEIO
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 ANTES X APÓS A VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: ALTERAÇÕES

Contribuição sindical facultativa:

• Art. 545. “Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de
pagamento dos seus empregados, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato,
quando por este notificados.”

• Art. 578. “As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma
estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente
autorizadas.”

• Art. 579. “O desconto da contribuição sindical está condicionado à
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma
determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do
disposto no art. 591 desta Consolidação.“

• 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 dos empregados que autorizaram prévia
e expressamente o seu recolhimento aos respectivos
sindicatos.”

Obrigatoriedade da contribuição sindical:

• Art. 545. “Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente
autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato, quando por este
notificados, salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto
independe dessas formalidades.“

• Art. 578. “As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob
a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas
na forma estabelecida neste Capítulo.”

• Art. 579. “A contribuição sindical 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 ou, inexistindo este,
na conformidade do disposto no art. 591.”

• Art. 582. “Os empregadores são obrigados a descontar da folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de
cada ano, o imposto sindical por estes devido aos respectivos
sindicatos.”

ANTES APÓS



 INCONSTITUCIONALIDADE (1/3)

• Art. 149 da CF: “Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.”

• A contribuição sindical tinha a natureza jurídica de tributo, conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional.

• Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

• Precedentes:

 Lei das Centrais Sindicais (Lei nº 11.648/2008): alterou o rateio da contribuição sindical para destinar uma parcela
às centrais sindicais. Não foi declarada inconstitucional.

 Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998): instituiu uma contribuição destinada à confederação dos atletas. Não foi declarada
inconstitucional.

 Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1999): afastou a obrigatoriedade da contribuição sindical dos advogados. Não foi
declarada inconstitucional.

 Lei nº 2.613/1995: criou uma contribuição para custeio do Serviço Social Rural no importe de 3% e 1% sobre a
soma paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas.

 Medida Provisória nº 2.228/2001: estabeleceu contribuição parafiscal para o custeio do cinema nacional.

ARGUMENTOS UTILIZADOS PELOS SINDICATOS



 INCONSTITUCIONALIDADE (2/3)

• Jurisprudência:

 “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. (...)- As
contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais
ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será
observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. : C.F., art. 146, III, a.
Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira. A contribuição não é
imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e
contribuintes, RTJ 143/684. II. – (...). IV. - R.E. conhecido, mas improvido.” (RE 396266, Relator(a): Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, julgado em 26/11/2003, DJ 27-02-2004)

 “(...) 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. 3. Recurso extraordinário não provido. Desnecessidade de lei complementar.
Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. (...).” (RE 635.682, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
2/04/2013, DJ 24-05-2013)

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DESENECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR
PARA CRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÕMICO – CIDE E DE VINCULAÇÃO DIRETA
ENTRE O CONTRIBUINTE E O BENEFÍCIO PROPORCIONADO. PRECEDENTES. (...)” (RE 567.901/RJ; Relator: Min. Carmen Lúcia.
DJE: 21/02/11)

 “A remissão do art. 149 da CF/88 ao art. 146, inciso III, diz respeito ao conteúdo, não à forma legislativa válida para a
instituição das contribuições de intervenção no domínio econômico, ou seja, podem ser criadas por lei ordinária,
observadas as prescrições da lei complementar de normas gerais. A lei complementar somente é imprescindível quando se
tratar de impostos discriminados, não se aplicando, portanto, às contribuições. (...) A hipótese de incidência da contribuição é uma
atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte, diferenciada dos impostos que não possuem qualquer conexão com uma
atividade estatal, ainda que indireta.”

ARGUMENTOS UTILIZADOS PELOS SINDICATOS



 INCONSTITUCIONALIDADE (3/3)

• Manifestação Ministro do STF Edson Fachin:

 “O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter o exame da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5794, que trata do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, diretamente pelo
Plenário. A decisão leva em conta que a ADI foi incluída na pauta do dia 28/6. Caso a matéria não seja julgada
nessa data, o ministro poderá examinar a liminar que pede a suspensão da eficácia do artigo 1º da Lei 13.467/2017
(Reforma Trabalhista).” (Ref: STF)

 “Ao examinar o pedido e as manifestações das entidades sindicais, o ministro Fachin observou que há fundamento
relevante para a concessão da medida cautelar. Ele explicou que o modelo de sindicalismo brasileiro se sustenta
num tripé formado pela unicidade sindical, pela representatividade obrigatória e pelo custeio das entidades
sindicais por meio de um tributo – a contribuição sindical, expressamente autorizada pelo artigo 149 da
Constituição da República. "É preciso reconhecer que a mudança de um desses pilares pode ser desestabilizadora
de todo o regime sindical, não sendo recomendável que ocorra de forma isolada", afirmou.” (Ref: STF)

• Manifestação da AGU na ADI nº 5887:

 Precedente com repercussão geral (Tema 227) STF: assentou a dispensabilidade da edição de lei complementar
para a fixação de fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo de contribuição.

ARGUMENTOS UTILIZADOS PELOS SINDICATOS



 AUTORIZAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL

• Art. 545. “Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por
eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.”

• Art. 611-B, XXVI da CLT: “Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho,
exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua
expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva
ou acordo coletivo de trabalho.”

• Verbete 473 OIT: As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais e patronais, tanto no que diz
respeito aos seus próprios orçamentos como às de federações e confederações, devem ser reguladas pelos estatutos
dos sindicatos, federações e confederações, de modo que a imposição de contribuições através da Constituição
ou outros meios legais não está em conformidade com os princípios da liberdade de associação.

• Enunciado nº 38 ANAMATRA

I. É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante
assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada
especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização.

II. A decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a categoria, no caso das convenções coletivas, ou para
todos os empregados das empresas signatárias do acordo coletivo de trabalho.

III. O poder de controle do empregador sobre o desconto da contribuição sindical é incompatível com o caput do art.
8º da constituição federal e com o art. 1º da convenção 98 da OIT, por violar os princípios da liberdade e da
autonomia sindical e da coibição aos atos antissindicais. (Ref: ANAMATRA)
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 REDUÇÃO DA FONTES DE CUSTEIO DOS SINDICATOS (1/2)
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Para assegurar a função 
delegada pela CF aos 

sindicatos.

Valor: um dia de salário do 
empregado.

Pela prestação de serviços 
assistenciais.

Valor: definido pela 
assembleia geral.

Custeio da filiação ao 
sindicato.

Valor: fixado pelo estatuto 
do sindicato.

Financiamento do sistema 
confederativo.

Valor: fixado pela 
assembleia geral.



 REDUÇÃO DA FONTES DE CUSTEIO DOS SINDICATOS (2/2)

• Entidades Patronais Perdem Cerca de 80% do Imposto Sindical: Números atuais da arrecadação da contribuição
mostram que elas tiveram redução de cerca de 80% em 2018 na comparação com o ano passado, considerando as
maiores confederações e federações setoriais, além das 20 entidades empresariais que mais arrecadam. Essas
organizações patronais em todo o país recolheram mais de R$ 300 milhões em janeiro de 2018. Em todo o ano
passado, o valor global arrecadado somou R$ 1,4 bilhão, o que indica que o buraco no caixa das entidades pode chegar
a R$ 1,1 bilhão se os recursos não entrarem ao longo do ano. (Ref.: Valor Econômico)
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POSTURA ADOTADA PELOS SINDICATOS

 O que acontecerá depois do julgamento da ADI nº 5.794?
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