
 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - O DEBATE CONTINUA 

Até o exercício 2017 a contribuição sindical era obrigatória, tanto para empregados 

quanto para empresas. Porém, desde 11 de novembro, a partir da entrada em vigor da 

Lei nº 13.467/17, também conhecida como “Reforma Trabalhista”, tornou-se 

facultativa.  

No entanto, esta alteração está sendo objeto de sete ações diretas de 

inconstitucionalidades (ADI’s nº 5.794, nº 5.806, nº 5.810, nº 5.811, nº 5.813, nº 5.815 

e nº 5859), onde se alega inconstitucionalidade formal, dada a natureza jurídica 

tributária desta contribuição, devendo, portanto, a exclusão desse crédito só se dar por 

meio de lei complementar e não por lei ordinária, como ocorreu.  

Assim, enquanto não houver manifestação do Supremo Tribunal Federal caberá aos 

representados pelas entidades sindicais decidir pelo pagamento ou não da 

contribuição sindical.  

De se ressaltar que a matéria já foi objeto de apreciação em primeira instância, pela 1ª 

Vara do Trabalho de Lages/SC (publicada nesta edição) onde foi deferida liminar em 

Ação Civil Pública para conceder a um sindicato da região o direito de continuar 

descontando dos trabalhadores a contribuição sindical.  

A sentença estabeleceu que qualquer alteração que fosse feita no instituto da 

contribuição sindical deveria ter sido feita por Lei Complementar e não pela Lei nº 

13.467/2017, que é Lei Ordinária, existindo, portanto, vício constitucional formal, de 

origem, impondo-se a declaração da inconstitucionalidade de todas as alterações 

promovidas pela Lei Ordinária nº 13.467/2017 no instituto da contribuição sindical.  

A juíza que concedeu a liminar salientou ainda que a alteração compromete 

sobremaneira a fonte de renda das entidades sindicais, podendo prejudicar a sua 

manutenção e, por conseguinte, o seu objetivo constitucional de defesa da categoria, 

não podendo o autor aguardar o trânsito em julgado.  

O fato é que o sistema sindical no Brasil é de representação por categoria, sendo 

ainda obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, tudo 

conforme previsão constitucional. Isso significa que os sindicatos têm um papel 

constitucional a desempenhar e precisam de receita para desempenhá-lo. Se esta 

receita lhe for negada, sob qualquer argumento, sua função institucional fica 

comprometida. 
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Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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