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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir e analisar a lei 13.467/2017 no que se refere à 

contribuição sindical, dando ênfase ao futuro dos sindicatos diante das alterações da reforma 

trabalhista. Descrever as principais mudanças ocorridas na CLT que atingem diretamente a 

situação econômica dos sindicatos. Objetiva traçar em primeiro plano uma perspectiva geral 

acerca do tema através de uma breve apresentação sobre o sindicalismo e a Constituição 

Federal de 1988 e também, conhecer as fontes de renda dos sindicatos. Com as mudanças 

ocasionadas, a relação entre os empregados, sindicatos e empresas foi alterada. Cabe ao 

sindicato se preparar para as possíveis consequências dessa mudança em sua arrecadação, 

tendo em vista ter sido vedada a contribuição sindical sem a expressa anuência do trabalhador 

que não é associado. Diante disso, teremos um cenário de grande enfraquecimento sindical 

movido pela ausência de sustento financeiro, fazendo com que os sindicatos busquem atrair os 

trabalhadores de forma positiva para que se associem e assim consigam se manter em plena 

atividade, evitando maiores impactos ou até mesmo o seu fim. 

 

Palavras-chave: Futuro dos sindicatos. Lei 13.467/2017. Sindicalismo.  

 

 

UNION CONTRIBUTION AND LABOR REFORM: MAIN DISCUSSIONS AND THE 

FUTURE OF UNIONS 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss and analyze the law 13,467 / 2017 regarding the labor union 

contribution, emphasizing the future of unions in the face of changes in labor reform. It 

describes the main changes in the CLT that directly affect the economic situation of the Labor 

unions; It aims to draw a general perspective on the subject through a brief presentation on 

unionism and the Federal Constitution of 1988 and also, know the sources of income of labor 

unions. With the occasional changes, the relationship between employees, labor unions and 



 

companies has changed. It is up to the union to prepare itself for the possible consequences of 

this change in its fund collection, given that the union contribution by the no associated 

worker was forbidden without express consent. Given this, we will have a scenario of great 

labor union weakening driven by the lack of financial support, making unions seek to attract 

workers in a positive way to join and thus remain in full activity, avoiding greater impacts or 

even their closure. 

 

Keywords: Future of unions. Law 13.467 / 2017. Unionism 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Podemos dizer que em 1720, na Inglaterra foi onde surgiu o sindicalismo, pois neste 

momento foram criadas associações de trabalhadores para reivindicar diversos assuntos, 

dentre eles o limite de jornada de trabalho e melhores salários. O sindicato, portanto, surge 

como um órgão de luta de classes e o movimento sindical como uma forma de reação à 

exploração dos trabalhadores pelos possuidores de capital na Revolução Industrial. 

Com a Constituição Federal de 1988 vieram diversos avanços democráticos, assim 

como a possibilidade dos próprios sindicatos elegerem seus representantes e o poder de 

organização de sua gestão sem interferência do poder público (art.8°, I, CF/88).  

A atual Constituição garantiu, em seu art. 8°, inciso V, a liberdade sindical, que 

garante a possibilidade de escolha em questão da filiação aos sindicatos, portanto ninguém é 

obrigado a se filiar ou ainda, se manter filiado. 

Vale ressaltar, que a intervenção do Estado em assuntos sindicais é vedada, contudo, 

isso não implica em autoridade do sindicato, apenas sua liberdade. 

A subsistência econômica do sindicato é garantida através das Receitas Sindicais, as 

quais se tratam de diversas formas de contribuição financeira destinada aos sindicatos, são 

elas, a contribuição sindical, art. 578 a 610 da CLT, esta que tem como ênfase nesse projeto e 

que será detalhada posteriormente; a contribuição confederativa, art. 8°, IV da CLT; 

contribuição assistencial, art. 513, “e”, CLT e por fim, a mensalidade dos sócios dos 

sindicatos, essa modalidade depende de sua obrigatoriedade estar prevista em estatuto próprio. 

A contribuição sindical seria - sem hesitar - a receita sindical mais importante antes da 

aprovação da lei 13.467/2017 (Reforma trabalhista). Também chamada de imposto sindical, a 

contribuição sindical seria o desconto obrigatório, em folha de pagamento, pelo empregador, 

o equivalente a um dia de trabalho por ano, sendo o valor repassado ao sindicato da categoria 

a qual pertencia.  

Contudo, a nova redação do art.578 da CLT, trouxe que seria ilícito descontar o valor 

da contribuição sindical do trabalhador sem seu expresso consentimento, ou seja, o valor 

somente poderá ser descontado se o trabalhador o autorizar prévia e expressamente. 

Esta alteração gerou grande preocupação, desestruturando os sindicatos, tendo em 

vista ter sido alterada sua principal fonte de receita.  

O maior receio é o desinteresse dos trabalhadores em contribuir, pois, inexistindo a 

contribuição o sistema teria como resultado a sua falência. 
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1 SINDICALISMO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Por motivo de o Brasil ter passado por um grande período escravo e uma economia 

iniciante, tivemos o sindicalismo iniciado após os demais países, com o término do período 

escravocrata (NASCIMENTO, 2011). 

Nas últimas décadas do século XIX, começaram a aparecer grupos organizados de 

trabalhadores, contudo, ainda neste período não se chamavam sindicatos, eram associações 

cooperativas de trabalhadores que forneciam assistência, e se denominavam ligas operárias 

(SILVA, 2017). 

No Brasil, a partir da Constituição de 1934 até à de 1988 podemos encontrar diversas 

modificações na lei quanto à normatização dos sindicatos, visto que a Carta Maior de 1988 foi 

a que ofertou maior modificação no sistema sindical e contribuiu de forma importante para o 

avanço dos sindicatos. Procurou possibilitar maior cidadania, tem natureza liberal e 

democrática,  

Em seu art. 8º, a Constituição de 88 elenca as características que regem as 

associações sindicais, dentre elas, ressalto as de mais importância, assim como a vedação da 

interferência do Estado em assuntos referentes aos sindicatos, a limitação de criação de 

sindicatos a um por base territorial por categoria representada, e ainda, a liberdade sindical, 

onde assegura que ninguém será obrigado a filiar-se ou se manter filiado. 

O caput do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, define os sindicatos, ao 

tratar a disposição que: 

 

É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses 

econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, 

agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões 

similares ou conexas.  

 

Deste modo, os sindicatos são chamados de entidades associativas, podendo ser tanto 

laboral quanto patronal. “Entidades associativas permanentes, que representam, 

respectivamente, trabalhadores, latu sensu, e empregadores, visando a defesa de seus 

correspondentes interesses coletivos” (DELGADO, 2015).  

 

1.1 DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL  
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Ao iniciarmos a pesquisa quanto a liberdade sindical, verificamos que a noção desta, 

foi se ajustando de acordo com o meio em que se desenvolveu. 

A liberdade sindical é um princípio do direito coletivo do trabalho, respeitado 

internacionalmente que foi reconhecido na Declaração de Filadélfia, como direito 

fundamental, em 1944 (GUEDES, 2014). 

Aqui podemos observar uma estrutura sindical que não é mais comandada pelo 

Estado, que ditava suas regras e que por fim, acabava atrapalhando a atuação do mesmo. 

Regulada pela convenção 87 da OIT de 1948, a liberdade sindical passa a se basear 

nas liberdades de administração, fundação, filiação, organização e por fim, liberdade de 

atuação dos entes sindicais, ou seja, toda a atuação do sistema sindical pode ser executada 

sem interferências estatais. 

É o direito que empregado e empregadores possuem para se organizarem e 

constituírem de forma livre as agremiações conforme desejam, no número que eles mesmos 

decidiram, sem intervenções de qualquer natureza, com o objetivo de promover seus 

interesses e dos grupos por eles representados.  

Ademais, fica dispensado a autorização para a criação de sindicatos e a vedação do 

poder público em interferir na organização sindical. 

Esta liberdade também assegura o direito de trabalhadores e empregadores a se 

associarem, livremente, a um sindicato. 

A priori, a liberdade sindical não pode encontrar barreiras em seu sistema, seja pelo 

poder Estatal ou até mesmo pelos dirigentes destas entidades. É livre o ingresso e saída dos 

sindicatos, assim, seria escolha do trabalhador a de ser associar ou não; nasce a liberdade de 

filiação. 

Podemos ainda ressaltar que apesar de sua nomenclatura for “liberdade” isto não 

pressupõe autoridade dos sindicatos, apenas sua liberdade, tendo assim que respeitar os 

limites legais. 

 

1.2 DA AUTONOMIA PRIVADA 

 

A autonomia da vontade regula o direito contratual, onde traz que, o que foi 

acordado deve ser cumprido pelas partes.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, os acordos e negociações coletivas de 

trabalho, são estabelecidos pelo sindicato das categorias ocupacionais e empresas do ramo 
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daquela categoria econômica. Esses acordos e negociações traçam condições de trabalho que 

são aplicáveis na esfera da empresa ou em relação das respectivas relações de trabalho. 

Portanto, a autonomia privada é um poder que o estado fornece, para que as partes 

possam regulamentar seus próprios direitos, tendo sempre que respeitar os limites legais. 

Assim como traz Gustavo Filipe Barbosa Garcia em sua obra, Curso do direito do Trabalho, 

2008: 

 

A autonomia coletiva privada, assim, é um poder que se confere aos entes 

sindicais, de estabelecer normas coletivas de trabalho, a serem aplicadas ás 

relações trabalhistas. 

 

Vale ressaltar que, tudo que foi acordado, foi decidido pelas duas partes e mesmo 

que estas irão delimitar alguns direitos, irão abranger outros. 

De acordo com o STF, empregado e empregadores podem decidir da melhor forma o 

regulamento que irá reger sua própria relação, contudo, deve haver comum acordo sem 

nenhuma prevalecer sobre a outra.  

Ainda seguindo os entendimentos do STF, os acordos coletivos exercidos através da 

autonomia privada, devem prevalecer, pois foram acordados de boa fé e por ambas as partes, 

desde que não haja conflitos mais graves.  

 

1.3 DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA INTERFERENCIA DO ESTADO 

 

A convenção n°87 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em seu art. 3°, 

inciso II dispõe que, “as autoridades públicas abster-se-ão de qualquer intervenção que possa 

limitar esse direito ou cercear seu exercício legal”. 

Este dispositivo traz a mudança de maior relevância pela Constituição de 1988, pois 

alterou o modelo trabalhista e sindical brasileiros. 

Nos anos de 1930 a 1945 não havia essa liberdade perante o Estado e foi a primeira 

vez na história que ocorreu um desligamento na estrutura da possibilidade de intervenção 

estatal, pelo Ministério do Trabalho, sobre os sindicatos (SENATORE, 2016). 

 Desta forma, ocorreu uma ruptura por parte da Constituição Federal de 1988, com o 

modelo do controle político-administrativo do Estado perante os sindicatos. 

Essa liberdade perante o estado agrega todas as esferas do sindicalismo, a saber: (a) 

Direito de fundações de sindicatos; (b) Direito de administração dos sindicatos; (d) Direito de 
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atuação dos sindicatos; (e) e por fim, o direito de filiação ou desfiliação de um sindicato, ou 

seja, ninguém e obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado.  

Os itens mencionados acima, correspondem também ao princípio da Liberdade 

sindical, estudado acima, que consequentemente tem total ligação com este instituto, tendo em 

vista tudo isso ser aplicado com garantia de que não haverá a interferência estatal. 

Importante trazer que a não interferência do Estado consiste para obstar que sejam os 

sindicatos utilizados como simples instrumento dos chefes das forças políticas e econômicas 

estatais, impedindo-o de realizar sua verdadeira função: defender os interesses da classe 

trabalhadora. 

Ressalta-se ainda, mais uma vez que, tal liberdade não gera autoridade e deve ser 

sempre exercida dentro das previsões legais. 

 

2 RECEITAS SINDICAIS 

 

Inicialmente falando, a função econômica dos sindicatos no sistema brasileiro é 

exercida limitadamente, ou seja, não ultrapassa o permitido pelo ordenamento jurídico. 

As receitas sindicais, são nada mais que a fonte de custeio dos sindicatos, é de onde 

eles recebem verbas para que possam se sustentar, se manter. Contudo elas são divididas em 

várias modalidades, previstas em lei, que veremos individualmente a seguir, e cada 

modalidade tem uma forma de contribuição especifica.  

A primeira a ser destacada é a Contribuição Sindical, esta que mais sofreu alteração 

em razão da reforma trabalhista, tinha natureza obrigatória e passou a ser condicionada a 

autorização expressa, voluntária e tácita do trabalhador (art. 578, CLT).  

Ela é cobrada uma vez ao ano, para o trabalhador, no mês de março e para o 

empregador, no mês de janeiro. Sua verba é destinada ao custeio de todo o sistema sindical e 

de políticas públicas voltadas à promoção de emprego e trabalho (SOUZA,2018). 

 O montante da Contribuição Sindical é estabelecido pelo art. 580, CLT, em relação 

ao trabalhador é o correspondente a um dia de trabalho que será destinado ao sistema laboral e 

o valor a ser pago pelo empregador será de acordo com o capital social da empresa e sua 

destinação será ao sistema sindical patronal. 

Importante ressaltar, como dito anteriormente, a Contribuição Sindical agora, é 

condicionada a autorização do empregado filiado, sem que haja a possibilidade de se cobrar a 

obrigatoriedade desta modalidade. 
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Seguimos com a contribuição confederativa, que seu foco, como o próprio nome traz, 

é o sustento do sistema federativo, e não do sindicato-base diretamente. Por assim ser, se 

divide em: confederação, federação e sindicato base.  

Esta receita, de acordo com o art.8° inciso IV da Constituição Federal de 1988 e 

ainda em observância á sumula 666 do STF, traz a obrigatoriedade de contribuir para os 

empregados filiados ao respectivo sindicato, e a forma de pagamento se dará mediante 

desconto em folha de pagamento. Veja-se: 

 

Súmula 666, STF: A contribuição confederativa de que se trata o art. 8°, 

IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.  
 

Em relação aos empregados que não são filiados, não gerará esta obrigatoriedade e 

também ficará dispensada a apresentação de qualquer tipo de carta de oposição. Brevemente 

falando, a carta de oposição, é o meio hábil para que o trabalhador expresse sua vontade de 

não pagar a contribuição, ela será apresentada por duas vias, uma para o sindicato e outra para 

o empregador, dentro do prazo estabelecido na negociação coletiva de trabalho. 

A contribuição confederativa será cobrada anualmente e o montante varia conforme a 

confederação. Outro requisito importante desta receita sindical, é que ela deve constar no 

estatuto, ou seja, é obrigatório para a cobrança da contribuição confederativa, além do 

empregado ter que ser filiado ao respectivo sindicato, também deve haver previsão estatutária 

(BEGA,2019). 

Quanto a sua destinação, ela será revertida para o sistema laboral quando a 

contribuição vier do trabalhador e a contribuição advinda do empregador será revertida para o 

sistema sindical patronal. 

Em seguida, analisaremos outro tipo de receita sindical, esta chamada de 

Contribuição Associativa e podendo ser também nominada de Assistencial ou Negocial. 

Esta tem por objetivo reparar os gastos que teve o sindicato para realização de 

negociações coletivas, de acordo com o art. 513, alínea e da CLT que preceitua:  

 

Impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. 

 

Ademais, o valor da Contribuição Assistencial, assim como a forma de pagamento 

são estabelecidos no instrumento coletivo negocial. Será cobrada anualmente ou uma vez a 
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cada dois anos, respeitando a validade da negociação. Acerca do assunto, Carla Tereza 

Martins Romar, em sua obra ensina:  

 

Inobstante a previsão do art. 545, CLT, no sentido de que o desconto do 

salário do empregado das contribuições, em favor do sindicato, somente 

pode ser feito desde que haja a devida autorização do empregado, sempre 

houve discussão a respeito do tema, sendo que o TST tem considerado 

inválida a cobrança da contribuição assistencial de quem não seja 

sindicalizado (OJ SDC 17, TST, e PN 119, TST), sob o fundamento de que, 

ainda que referida contribuição tenha sido autorizada por assembleia geral, 

sua cobrança dos não sindicalizados ofende os princípios da liberdade de 

associação e de sindicalização, insculpidos nos arts. 5º, XX, e 8º, V, da 

Constituição da República. Destaca-se, porém, que a despeito do 

entendimento do TST, não se trata de matéria pacífica na doutrina, existindo 

autores que, sob o fundamento de que a negociação coletiva favorece a todos 

os integrantes da categoria, independentemente se serem sindicalizados ou 

não, razão pela qual “torna-se proporcional, equânime e justo (além de 

manifestamente legal: texto expresso do art. 513, e, da CLT) que esses 

trabalhadores também contribuam para a dinâmica da negociação coletiva 

trabalhista, mediante a cota de solidariedade estabelecida no instrumento 

coletivo negociado”.157 Reforçando, porém, a impossibilidade de qualquer 

cobrança ou desconto de contribuições, o art. 611-B, XXVI, CLT, prevê que 

constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 

previsão contrária ao direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia 

anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial. (ROMAR, 2018. pag. 

929).  

 

Contudo, e para finalizar, podemos observar que neste tipo de receita também cabe a 

apresentação da carta de oposição respeitando, desta forma, a liberdade sindical daqueles que 

não são filiados ao respectivo sindicato. 

Por fim, a última modalidade de receita sindical, é a mensalidade associativa. Esta 

tem por finalidade a manutenção mensal dos sindicatos, tem característica voluntária, pois o 

trabalhador é que decide por filiar-se e contribuir mensalmente. Estabelecida por Assembleia 

Geral ou por previsão estatutária, e não tem um valor fixo, pois varia de sindicato por 

sindicato, de acordo com o que é oferecido aos trabalhadores filiados. Assim como cursos, 

colônia de férias, descontos em eventos, dentre outros (BEGA, 2019). 

O pagamento será realizado em desconto na folha de pagamento ou mediante boleto 

bancário fornecido pelo próprio sindicato.1 

A Mensalidade Associativa é considerada a principal fonte de renda dos sindicatos, 

contudo, em 2017 o IBGE divulgou dados que mostravam uma queda de trabalhadores que 

                                                           
1  CONTRIBUIÇÃO sindical – Precisa pagar? É obrigatório? Veja como ficou. [S. l.], 2018. 

Disponível em: https://www.salario.com.br/trabalhista/contribuicao-sindical/. Acesso em: 2 out. 2019 
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contribuíam através dessa modalidade, mostrando nitidamente o reflexo da crise econômica 

no sistema sindical. 

Outro fator importante a ser analisado é quem será responsável pela fiscalização 

dessas contribuições. Este instituto está previsto nos artigos. 603 e 606 da CLT.  

Em relação às contribuições Confederativas, Associativas e Mensalidades Sindical, 

quem fiscaliza é a própria entidade beneficiada pelo crédito e quanto a Contribuição Sindical, 

quem fiscaliza e cobra é a administração pública (GARCIA, 2019). 

 

 

3 A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E A REFORMA TRABALHISTA 

 

A contribuição sindical é o resultado da adoção da unicidade sindical por nossa 

legislação, que nada mais é que a existência de apenas um sindicato por categoria e por base 

territorial.  

Após a Lei n° 13.467/2017 alguns artigos sofreram alteração, assim como o 545, 

578, 579, 582, 583, 587, 602, que dizem respeito à contribuição sindical, principalmente no 

que se refere à contribuição dos empregados. Pois tal contribuição passou a ter como requisito 

essencial a autorização prévia e expressa do trabalhador para que o empregador possa realizar 

o desconto da quantia referente ao dia de trabalho atribuído à contribuição sindical, deixando 

de ter como requisito da Contribuição Sindical a compulsoriedade (artigos 578 e 579). 

A contribuição sindical seria sem hesitar a receita sindical mais importante antes da 

aprovação da lei em discussão. Também chamada de imposto sindical, a contribuição sindical 

seria o desconto obrigatório, em folha de pagamento, pelo empregador, o equivalente a um dia 

de trabalho por ano, sendo o valor repassado ao sindicato da categoria a qual pertencia.  

Os empregados recebiam em troca dessa contribuição anual, a proteção dos 

interesses da sua classe trabalhadora, buscando sempre os melhores proventos, reajustes 

salariais, banco de horas, além de poder oferecer ajuda jurídica, colônias de férias, planos de 

saúde, dentre outras melhorias e vantagens. 

Contudo, a nova redação dos arts.578 e 579 da CLT, trouxe que seria ilícito 

descontar o valor da contribuição sindical do trabalhador, sem seu expresso consentimento, ou 

seja, o valor somente poderá ser descontado se o trabalhador autorizar prévia e 

expressamente. 

Homero Batista salienta que: 
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O governo federal soube usar essa maciça aversão ao “imposto sindical” 

para, atrelando-o à reforma trabalhista, deixar passar toda constelação de 

direitos e deveres que esse livro comenta. Os sindicatos idôneos e 

combativos ficaram reféns dessa situação, sendo muito difícil fazer a defesa 

pública dos outros 26.000 sindicatos sem representatividade, sem 

envolvimento com os trabalhadores e, em muitos casos, sem endereço 

conhecido. 

 

Desta forma, podemos constatar que ficará a cargo dos sindicatos obter a autorização 

de seus representados e, para que isso ocorra, deverão realizar um bom trabalho representativo 

e assistencial.  

Para fim de melhor entendimento quanto ao assunto, segue abaixo comparativo sobre 

a alteração trazida no art. 579 da CLT: 

 

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA DEPOIS DA REFORMA TRABALISTA 

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. 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. 

 

O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical implica em menos pessoas 

frequentando a sede do sindicato, pois a maioria só se deslocava até a sede sindical no 

momento da extinção do contrato de trabalho. Por outro lado e pelo menos, na teoria, essa 

alteração poderá resultar no ajuizamento de demandas referente irregularidades rescisórias, 

tendo em vista que o sindicato perde a chance de atuação como mediador do conflito 

resultante da extinção do contrato de trabalho.  

A contribuição sindical que possuía natureza jurídica tributária, obrigatória e 

parafiscal não corresponde com os dispositivos constitucionais, principalmente aqueles 

relacionados aos diretos fundamentais e à liberdade sindical. 

Importante aludir que foram ajuizadas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 

junto ao STF2, em face da Reforma Trabalhista, atestando que o fim da obrigatoriedade da 

                                                           
2 É possível conferir em: ADI 5.794/DF, ADI 5.912, ADI 5.923, ADI 5.859, ADI 5.865, ADI 5.813, 

ADI 5.885, ADI 5.887, ADI 5.913, ADI 5.810, ADC 55, ADI 5.811, ADI 5.888 
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contribuição sindical é inconstitucional. Mas nenhuma deles teve liminar deferida até o 

presente momento. 

 

4 ENFRAQUECIMENTO SINDICAL MOVIDO PELA AUSENCIA DE SUSTENTO 

FINANCEIRO 

 

É contraditório dizer que o trabalhador não perceba o valor dos sindicatos, que é a 

categoria que os protegem do empregador, capitalista, que teoricamente só visa a renda em 

razão da sua força de trabalho. 

Ainda, é difícil entendermos por que o sindicato não apresentou a todos sua 

importância, que basicamente é garantir a igualdade entre os empregados e empregadores, 

ainda que tenha ocorrido um grande fortalecimento da categoria nos anos 1980. 

Como já dito, a lei 13.467/2017, apresentou um novo formato para a contribuição 

sindical, que até então, se via como a principal fonte de custeio da classe.  

Diante dessa abrupta mudança, podemos observar nos meses seguintes á vigência da 

nova lei, houve uma preocupação da parte das entidades sindicais em busca de uma 

restruturação em seu sustento financeiro, principalmente pelo sistema sindical laboral, que foi 

o que mais sofreu impacto com a alteração. Para poderem sobreviver tiveram que adotar 

medidas drásticas, como corte de trabalhadores, cortes em relação a atividades e imóveis. 

Outra medida já revisitada foi a fusão sindical. 

Em uma notícia trazida pelo site ESTADÃO 3em 05 de março deste ano, observamos 

a seguinte informação: Dados oficiais mostram que em 2018, primeiro ano cheio da reforma 

trabalhista, a arrecadação do imposto caiu quase 90%, de R$ 3,64 bilhões em 2017 para R$ 

500 milhões no ano passado. A tendência é que o valor seja ainda menor neste ano e nos 

seguintes (SILVA, 2019). 

4Outra grande consequência da reforma trabalhista em relação à contribuição, foi a 

queda de pedidos de aberturas de sindicatos. Dados do Cadastro Nacional de Entidades 

Sindicais, do Ministério da Economia, apontam que apenas 176 registros foram solicitados em 

                                                           
3 Veja-se em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sindicatos-perdem-90-da-contribuicao-

sindical-no-1-ano-da-reforma-trabalhista,70002743950 

4https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sem-contribuicao-sindical-obrigatoria-caem-pedidos-

de-abertura-de-sindicato,70002982287 
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2019, até meados de agosto, sendo que nos anos anteriores os números chegavam perto de 

800 (PUPO, 2019). 

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, disse: 

 

Não há dúvida de que o sindicalismo brasileiro é importante, forte, mas, por 

conta da contribuição obrigatória que havia nos últimos tempos, alguns maus 

sindicalistas começaram a querer dividir as entidades (ESTADÃO, 2019) 

 

O maior receio é o desinteresse dos trabalhadores em contribuir, pois, inexistindo a 

contribuição o sistema teria como resultado a sua falência financeira. 

Contudo, os sindicatos já existentes precisarão reagir, se reinventarem para que o 

trabalhador tenha interesse em contribuir. Além do mais, deverão apresentar uma atividade 

mais limpa, clara, rápida, revolucionária, que realmente traga confiança e fidelidade, que é o 

principal objetivo. O foco terá sempre que ser o representado, e ainda, que essa 

representatividade de fato aconteça, saia do papel. E aqueles que se manterem inerte, sem 

demonstrar pro atividade alguma, morrerão. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Países que aderem o capitalismo como sistema econômico de mercado, acabam 

tendo como fator típico, as crises, ficando claras as mudanças que referido sistema apresenta. 

A nossa lei trabalhista (CLT), precisava se adaptar aos novos direitos surgidos, as formas 

diferentes em que vem se dando as relações de trabalho, de forma correta e coerente e em 

relação às entidades sindicais não foi diferente, elas também sofreram alteração. 

Os sindicatos apoderam-se de um espaço considerável na nossa Constituição, no qual 

foi atribuída atuações representativas e assistenciais, podendo acrescentar aquelas previstas no 

artigo 592 da CLT. A Reforma Trabalhista traz que devem as entidades sindicais efetivar a 

execução dessas atividades, pois a realidade corrobora que a algumas dessas práticas 

acabaram sendo deixada de lado por parte dos sindicatos. Transfere a reforma, desta forma, 

aos sindicatos a conquista de sua categoria, se empenhando em fazê-los os considerar como 

atividade essencial, pois assim, poderiam enxergar a necessidade de realizar a contribuição. 
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Não se vê como melhor opção no momento, a discussão quanto a obrigatoriedade da 

contribuição sindical, pois o problema exige uma solução mais imediata, principalmente em 

relação a inatividade e ineficiência dos Sindicatos. 

A Lei 13.467 trouxe a predominância da negociação coletiva acima do legislado e 

isso, possibilita a maior eficácia em relação a participação dos sindicatos na atividade de 

representação, trazendo como consequência positiva a atividade sindical de fato e sustento 

cabido e consciente, pelos representados, das entidades representativas. 
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