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Mas ele desconhecia  

Esse fato extraordinário:  

Que o operário faz a coisa  

E a coisa faz o operário.  

De forma que, certo dia  

À mesa, ao cortar o pão  

O operário foi tomado  

De uma súbita emoção  

Ao constatar assombrado  

Que tudo naquela mesa  

- Garrafa, prato, facão -  

Era ele quem os fazia  

Ele, um humilde operário,  

Um operário em construção” 

(Vinicius de Moraes “O Operário em 

construção”,1959. 



 
 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o movimento sindical brasileiro, para tanto, 

observar sua estruturação na Constituição Federal, o papel das entidades internacionais no seu 

percurso histórico, os problemas oriundos do seu papel da representação coletiva e os efeitos 

decorrentes da vigência de Lei 13.467 de 2017 denominada Reforma Trabalhista.  Examinar as 

mudanças significativas e profundas, advindas com a lei, na atuação e composição dos 

sindicatos, especialmente o fim da contribuição sindical obrigatória A pesquisa será realizada 

a partir da revisão literária e as discussões doutrinárias já disponível sobre tema, investigação 

do impacto produzido no sindicalismo pela implementação da referida reforma. 

Palavras – chave: Direito Coletivo; Movimento Sindical; Reforma Trabalhista; Contribuição 

sindical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the Brazilian trade union movement has to observe its 

structure in the Federal Constitution, the role of the international entities in its history, the 

problems arising from its role of collective representation and the effects resulting from the 

validity of Law 13467 of 2017 called Labor Reform. Examine the significant and profound 

changes, arising from the law, on the performance and composition of trade unions, especially 

the end of the compulsory union contribution. The research will be carried out from the literary 

review and the doctrinal discussions already available on the subject, investigation of the impact 

produced in trade unionism implementation of the reform. 

 

Key-words: Collective Right; Movement; Labor Reform; Union contribution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No ano de 2017 o tema foi alvo de  intenso debate por juristas, sociólogos, sindicalistas, 

processualistas e profissionais da área do direito do trabalho, trata-se da  aprovação pelo 

congresso nacional e a sanção presidencial da lei nº13.467 do mesmo ano,  denominada 

Reforma Trabalhista, que teve sua vigência iniciada em 11 de novembro de 2017  modificando 

significativamente a estrutura da Consolidação das Leis trabalhistas, a CLT, com o total de 54 

artigos alterados, 9 revogados e 43 criados, a reforma modificou cerca de 10% de toda 

legislação com reflexos no texto constitucional. 

No contexto de reforma, um dos pontos mais polêmicos e amplamente difundido foi o 

fim da contribuição constitucional obrigatória, o imposto sindical, representando uma ruptura 

permanente na organização do sistema sindical, em sua principal fonte de receita, que teve o 

pagamento submetido a voluntariedade expressa do contribuinte, o que gerou sérias e profundas 

indagações a respeito do futuro do sindicalismo, e o desafio imposto de se custear. 

O fim da contribuição obrigatória suscita entre os autores diferentes posicionamentos, 

há quem defenda o fim da obrigatoriedade sob alegação da atuação sindical não gerar a 

satisfação plena do contribuinte, ou ainda que cabe aos sindicatos conquistar o pagamento 

voluntário e estreitar relação com os trabalhadores. Ao contrário, há os que defendem a 

cobrança da contribuição na forma de imposto e enxergam nessa alteração, grande dificuldade 

de permanência dos sindicatos, que não foram preparados para lidar com o fim desta receita, 

ou ainda que o pagamento ou não da contribuição traria os mesmos benefícios ao trabalhador, 

que é será afetado pelas conquistas e negociação feitas para sua categoria profissional, 

desestimulando a contribuição.  

Essas e algumas outras considerações importantes a respeito deste tema, e demais 

questões apontadas como fundamentais a compreensão mais ampla do assunto, servirão de base 

para construção de pensamento crítico. 

Diante desta temática nova, este trabalho visa contribuir, tendo por objetivo analisar o 

movimento sindical brasileiro e os efeitos vigência da lei nº13.467 na organização sindical. Para 

compor essa análise, será traçado um panorama histórico da atuação sindical no país, sua 

organização constitucional, o papel desenvolvido por entidades internacionais, os problemas 

oriundos da representação coletiva, e o impacto das mudanças trazida pela reforma.  

Este trabalho será composto de três capítulos que visam dá conta de discutir os principais 

aspectos dessa temática.  
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O primeiro capítulo tem o papel de investigar o histórico do movimento sindical 

brasileiro, sua atuação e relevância nos diversos contextos políticos, sociais e econômicos que 

esteve presente, desde sua primeira organização, com isso, busca identificar como o momento 

histórico influência o exercício sindical. Este capítulo também quer revelar o papel 

desempenado por convenções e tratados internacionais que culminaram e ajudaram a compor a 

estrutura sindical na Constituição Federal de 1988. 

O segundo capítulo discutirá os problemas da representatividade sindical, demonstrando 

ainda, não ser uma dificuldade específica brasileira, traduz um problema de natureza macro e 

de ordem internacional. Será apresentada as discussões doutrinarias sobre os pontos polêmicos 

da estrutura sindical: a unicidade e a contribuição compulsória. 

No terceiro capítulo será feito um exame dos efeitos produzidos pela reforma trabalhista 

na atuação sindical, os artigos criados, alterados e excluídos do ordenamento. A forma como a 

nova lei coloca as relações entre sindicatos, empregado, empregadores e o judiciário e 

contribuição serão aqui exploradas. 

Entre as principais mudanças no trato funcional dos sindicatos está a rescisão contratual 

sem a necessidade da presença sindical, o término da Ultratividade, o fim da ingerência 

obrigatória sindical no banco de horas, a flexibilização da representatividade obrigatória e o 

fim do imposto sindical. 

Este trabalho tem por finalidade, promover discussão crítica sobre importante temática 

do direito coletivo, assunto ainda recente e escasso de produção, mas com grande relevância na 

organização estrutural do campo dos direitos coletivos e do movimento sindical.   
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1. ORGANIZAÇÃO SINDICAL NO BRASIL E NA CRFB  

 

 

Falar de Direito Coletivo e Organização Sindical passa pela necessidade do 

reconhecimento de classe, de pertencimento à um grupo, a capacidade de pensar e pleitear algo 

conjuntamente. O homem como ser gregário, por instinto, por natureza, torna-se coletivo, 

adquirindo capacidade de perder momentaneamente suas características individuais e assumir 

as de um grupo, do outro. “É o pensamento coletivo, de um povo como um todo que 

materializa o Direito e Direito é a máxima liberdade, pois permite a convivência gregária.”1 

O Direito Coletivo do trabalho é o estudo das relações coletivas no trabalho, relações 

oriundas da capacidade de soma, de troca, de sociabilidade dos indivíduos obtendo como 

resultado matéria, produção, valores, lucro e coletividade representativa legítima para pleitear 

direitos, condições, dignidade no trabalho. 

Sindicato é a base de sustentação do direito coletivo, sua organização é a causa de 

muitas leis e garantias trabalhistas. A legislação brasileira, constitucionalmente em seu artigo 

8º, caput2, garante a liberdade de associação sindical, pautando ainda em seu inciso III3 a função 

sindical de defesa de interesses coletivos e individuais de certa categoria profissional, nas 

esferas judiciais ou administrativas. 

 Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em seu artigo 511, caput4, define sindicato 

como associação para fins de estudo, defesa e coordenação de 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. 

                                                           
1 Trecho de BANDEIRA, Rafael de Magalhães; PAULA, Gilson Lemos de; FERREIRA, Maria de Fátima 

Bittencourt; LIMA, Nara Oliveira. Movimento sindical no Brasil: Surgimento, trajetória e regramentos atuais. 

In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 75, abr 2010. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=7674&n_link=revista_artigos_leitura>. Acesso em dez 2018 
2 É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: artigo 8º, caput, CFRB/88 
3   III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; artigo 8ª, inciso III, CRFB/88. 

³ Art. 511. 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. 
3 Krein, José Dari. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação 

coletiva: consequências da reforma trabalhista, Abr 2018. 
 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=7674&n_link=revista_artigos_leitura
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=7674&n_link=revista_artigos_leitura
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Nas palavras de KREIN5, a defesa, na esfera do ordenamento jurídico, feita ao 

sindicalismo, compreende dois princípios básicos: (1) a relação entre capital e trabalho é 

marcada por uma assimetria, sendo fundamental assegurar a existência do sindicato e da 

negociação ou a intervenção do Estado para proteger o elo mais frágil da relação; (2) o trabalho 

não pode ser considerado como uma mercadoria qualquer, pois a força de trabalho pertence à  

uma pessoa humana e sua dignidade precisa estar assegurada. 

Em um contexto mundial, global, de padronização, liberalismo e lucro, a defesa 

institucional do direito coletivo e das associações sindicais esbarra em interesses diversos, 

pressões e críticas que precisam a todo tempo de equilíbrio, resistência e apego essencial aos 

valores fundamentais necessários ao desenvolvimento saudável e digno das relações 

trabalhistas.  

A Constituição Federal de 1988 demonstrou grande preocupação com a questão social 

do trabalho e a defesa da Liberdade sindical, apresentando em seu texto, a forma constitucional 

que será a base da construção dos sindicatos, definindo sua estrutura, criação, registro, filiação, 

custeio, e função sindical. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é a responsável por regular as relações 

individuais e coletivas de trabalho no Brasil até os dias atuais. São 75 anos de resistência e 

pressão sofrida nas esferas política, econômica e social. Sua criação se deu pelo Decreto-Lei 

no 5425/43, em 1o de maio de 1943, sob a égide da Constituição de 1937, e historicamente foi 

marcada ainda, pelas constituições de 1946, 1967 até a de 1988, precisou resistir firmemente às 

mudanças ocorridas no sistema político e constituir estabilidade no complexo jurídico 

brasileiro.  

No decorrer de sua trajetória a CLT foi por diversas vezes objeto de questionamentos e 

alvo de proposições direcionadas por críticos situados à direita e à esquerda do espectro político 

brasileiro, a alterar, retirar ou aditar alguns de seus mais importantes artigos. Em comum, o 

questionamento sobre o peso ideal do componente estatal nas relações de trabalho.  

A CLT para manter essência, reiterando o caráter legislado das relações de trabalho no 

país enfrenta obstáculos como o frequente boicote às suas normas e que determinados 

benefícios da cidadania já não estejam vinculados ao trabalho com registro em carteira. KREIN 

(2018). 

Este capítulo abordará um breve panorama histórico do movimento sindical no brasil, e 

sua estruturação e temática nas constituições, como o Sindicato e o Movimento Sindical é 

                                                           
 



15 
 

tratado no texto constitucional vigente, o importante papel desempenhando por organismos 

internacionais no tratamento dispensado ao tema e o histórico do movimento no país, marcado 

por lutas e embates políticos e ideológicos que desenharam um Sindicalismo por vezes heroico 

e vilão, porém, sempre essencial na estrutura do Direito Coletivo.  

 

1.1 Histórico da organização sindical brasileira 

 

O movimento sindical sofreu influências e influenciou o contexto social, político, 

econômico, cultural, de trabalhadores ao longo de sua história e é importante instrumento de 

dignidade e justiça social. 

No mundo, os Sindicatos têm início com a Revolução Industrial e verifica-se que o 

destaque em sua função, atuação e desempenho se deu de forma mais notável nas grandes 

fábricas, onde as relações pessoais entre empregador e empregado são mínimas, distantes, 

aferindo-lhe fundamental papel de diálogo, representação e negociação. 

No Brasil, ao contrário do que ocorreu na Europa, onde as entidades sindicais 

começaram a surgir e se organizar a partir da Revolução Industrial, somente no final do século 

XIX e início do século XX é que os trabalhadores passaram a se unir em associações para a 

defesa de seus interesses6. 

Podemos afirmar que não havia no Brasil o sindicato como denominado hoje e idêntico 

ao europeu e isto não se alterou antes da ocorrência de dois fatos históricos, que modificaram 

sensivelmente a vida sócio econômica do país: a abolição da escravatura e a promulgação da 

Constituição Republicana de 1891, primeiro porque na escravidão era impossível encontrar 

classe trabalhadora que se envolvesse em luta visando modificar e reverter qualquer situação 

de exploração e miséria posta, e o segundo, a falta de uma legislação que o estabelecesse e desse 

legitimidade. 

A promulgação de nossa primeira Constituição Republicana, em 1891, que em seu 

art.72, § 8º, consagrou o direito de associação, desde que fosse exercido de forma pacífica. O 

referido dispositivo assim dispunha: 

 

A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não 

podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública. 

 

                                                           
6  Entendimento histórico de CASSAR, Vólia bomfim. Direito do trabalho - 14º ed. rev, atual e ampl.Rio de 

janeiro: Método, 2017. P.1121 



16 
 

Portanto, antes desses dois fatos, toda e qualquer associação de trabalhadores não 

poderia receber caráter sindical. O caminho que levou Brasil a ter uma organização sindical 

passou por algumas Constituições, Leis e Decretos, que afinaram o conceito sindical até o que 

temos atualmente. 

A constituição do Império, de 1824, foi a primeira a adotar postulados filosóficos da 

Revolução Francesa, pois assegurou a liberdade para o trabalho e aboliu as corporações de 

ofício, que se tratavam de associações que reuniam trabalhadores artesãos de uma mesma 

profissão. 

A preponderância das atividades agrícolas e de exploração de minério no país, em face 

de suas condições geográficas e dimensões econômicas, contribuíram para o retardamento do 

desenvolvimento sindical no Brasil, já que suas indústrias eram incipientes 

Apesar disto, a partir da segunda metade do século XIX foram instituídas associações 

de beneficência e liga operárias de expressão local, que empreenderam típicas atividades 

sindicais, inclusive greves 

A Liga Operária, criada por volta de 1879 e, depois, com a União Operária em 1880 

pode ser considerada como embrionárias do sindicalismo brasileiro, ao passo que na Europa, 

mais precisamente na Inglaterra, no movimento inglês teve origem as trade union7, no século 

XIX, as mais antigas datadas de 1810, o crescimento da classe protelaria possibilitou a 

organização política fossem amplamente difundidas, moldadas ao pensamento socialista, 

buscavam defender os direitos dos trabalhadores através da conscientização de classe e até 

mesmo organização de greves. 

Todavia, no Brasil, as referências embrionárias não conseguiam representar o interesse 

da profissão, pois eram abertos a estranhos alheios à atividade profissional. Raramente e de 

forma tímida, demonstravam o protesto e representavam a reivindicação do grupo. 

Dentro deste mesmo contexto, no século XX algumas associações de classe aparecem 

como: Sociedade União dos Folguistas (1903); União dos Operários Estivadores (1903); e 

União dos Operários em Fábricas de Tecidos (1917). Este cenário permaneceu durante a 

Revolução Liberal (1930) e por todo o Estado Novo, com raras exceções.  

Isso decorre de que a presença do tema nas Constituições e decretos não garantiam a 

Liberdade Sindical e desvinculação Estatal. 

A constituição de 1891 foi omissa no tocante ao trabalho do homem, limitando-se a 

assegurar o livre exercício de qualquer profissão. Mas garantiu o direito à associação no seu 

                                                           
7 Em termos linguísticos, trade union equivale, basicamente, ao termo sindicato em inglês. 
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artigo 72, § 8, o que proporcionou ao STF o fundamento jurídico para declarar a licitude das 

organizações sindicais então existentes. 

O Decreto n° 979 foi o primeiro que regulou a matéria em nosso país, tratando das 

organizações sindicais dos trabalhadores rurais - agricultura, mas era de sindicatos mistos, em 

que não é possível identificar características sindicais, mas sim, a finalidade de facilitar a 

concessão de crédito aos que se dedicavam às atividades rurais. 

Só em 1907 o decreto n° 1.637 estendeu o direito de sindicalização a todos os 

trabalhadores. Daí em diante, ocorreu certo avanço, culminando no Decreto n° 19.770/31 

dispondo sobre a organização sindical e na CLT e mais tarde o Decreto-Lei n° 5.452/43, 

regulando a criação e todo o funcionamento do sindicato. 

Decreto n° 19.770/31 pode ser considerado como a primeira Lei que deu início a uma 

verdadeira organização sindical em nosso país, estabelecia a unicidade sindical, proibia 

qualquer medida, propaganda ou ideologia política; obrigava o patrão ao pagamento de uma 

indenização equivalente a seis meses de salário em caso de despedida do trabalhador em virtude 

de sua ação sindical e excluía o empregado público e doméstico de sua aplicação 

Apesar da Carta de 1934 ter autorizado a pluralidade sindical, tal fato nunca chegou a 

concretizar. A constituição de 1937 impôs a unicidade sindical, instituiu o imposto sindical 

compulsório e considerou a greve e o Lockout como recursos nocivos e antissociais. A Lei 

Maior de 1946 manteve os ditames da anterior, mas garantiu a liberdade de associação e o 

direito de greve. A constituição de 1967 previu eleições sindicais obrigatórias e garantiu o 

direito de greve. 

É necessário aprofundar os fatos que marcaram anos 30 para demonstrar que modelo de 

organização sindical que se caracterizou como o modelo conhecido hoje, nasceu sob influência 

do corporativismo da época. 

O estabelecimento das Leis Trabalhistas havia sido promessa de campanha eleitoral 

presidencial de Getúlio Vargas no Estado Novo e embora a legislação pudesse aparecer um 

avanço, influências de anarquistas e comunistas, a exemplo da Revolução Russa, os quais 

controlavam cada vez mais os sindicatos e os orientavam na luta por melhores condições de 

vida eram uma ameaça a ser controlada e combatida Esse quadro fez com que a CLT tivesse 

por objetivo real o controle das ações diretas dos sindicatos, na forma de uma legislação 

minimamente protetora do trabalho, porem controladora. 

A normatização e criação de leis nesse período serviram como instrumento de controle 

que pode ser observado nos seguintes fatos. Somente sindicatos filiados ao governo possuíam 

direitos, como férias e salário mínimo, garantidos. Esse reconhecimento por parte do Estado 
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pretendia que os sindicatos fossem vertidos em órgãos de colaboração com o Estado; modelo 

de organização sindical que trazia a regra do monossindicalismo, ou seja, sindicato único; 

exigência quanto à proporcionalidade de brasileiros/estrangeiros, no quadro de filiados, 

coibindo e desmobilizando lideranças sindicais que tinham atuação antiga no pais, porem de 

nacionalidade estrangeira; considerava a greve e o lockout, como recursos antissociais;  

liberdade sindical condicionada à lei, através da autorização constitucional (art. 159), poderia 

o legislador ordinário determinar as bases do modelo de organização sindical; administração 

sindical sob fiscalização do Ministério do Trabalho, tirando assim sua liberdade; 

obrigatoriedade da autorização do Estado para que novos sindicatos fossem criados, e estes 

deveriam alinhar-se a realidade sindical de caráter corporativista imposta pelo governo; 

Cooptação das lideranças sindicais através da escolha governamental do dirigente sindical. 

Durante o Regime Militar (1964 - 1985), não houve modificações na organização 

sindical. As Constituições de 1967 e de 1969 mantiveram a tendência corporativista dos anos 

trinta. A Lei nº 4.330/64, tornou a greve impossível de ser realizada e foi intensificado o 

controle sobre as entidades sindicais. 

A partir de 1978, processo de abertura democrática, o movimento sindical brasileiro foi 

especialmente marcado pela onda de greves deflagrados no período, principalmente, na região 

do ABC paulista, nascimento da CUT (Central Única dos Trabalhadores), fundada em 1983, e 

a CGT (Central Geral dos Trabalhadores), fundada em 1986.  

A situação legal permaneceu praticamente inalterada até a constituição de 1988, quando houve 

atualização da sua estrutura. 

 

             1.2 A importância e o papel das normas internacionais na garantia da Liberdade 

Sindical 

 

No campo internacional diversas iniciativas e normas internacionais impulsionaram e 

serviram de parâmetro para a organização sindical e a criação de sindicatos, são exemplos: 

Encíclica Rerum Novarum (1891); Tratado de Versalhes, que formalmente reconheceu o direito 

de associação; Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) que dispôs sobre liberdade 

sindical e proteção ao direito de sindicalização; Convenção n° 98 e 87 da Organização 

Internacional do Trabalho, a OIT, com a finalidade de proteger os direitos sindicais. CASSAR 

(2017) 

O mundo contemporâneo é marcado pelo fenômeno da globalização, fenômeno este que, 

tem por efeito, uma padronização mundial em diversos setores, alcançando uma influência 
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sobre Direito, e evidenciando o protagonismo de outros atores além do Estado, tal como ocorre 

com as Organizações Internacionais e as Empresas Transnacionais. A normatização 

internacional do trabalho tem interesse em promover a efetivação dos valores que norteiam as 

relações de trabalho, especialmente, da busca por melhorias na condição social dos 

trabalhadores, e, equilibrar as forças e a pressão exercida para a regulação dos interesses 

mercantis como a competitividade internacional das empresas.8   

A normatização do trabalho passa pelo desenvolvimento de um caráter social, 

regulatório e balizador, protetivo do trabalhador hipossuficiente e como instrumento corretor 

de desigualdades e injustiças na realidade sempre conflitiva das relações entre detentores dos 

meios de produção e trabalhadores assalariados.  

Dentro de um contexto histórico evolutivo da normatização do trabalho, segundo 

autores,9 assim como o movimento sindical, podemos ver uma realidade de luta entre o ideal o 

os reflexos do fenômeno globalizantes, que empurra para a uniformização das relações entre 

capital e trabalho que desconhecendo, deliberadamente, realidades diferentes entre os diversos 

países do mundo pode levar ao sentido oposto daquilo que se buscou, internacionalmente 

No desenvolvimento histórico do Direito do Trabalho podemos observar que a gênesis 

pela busca de exemplos legislativos e práticas mais humanizadas de trabalho foi um movimento 

que partiu das classes operárias, oprimidas por jornadas intermináveis, ambientes de trabalho 

insalubres e total ausência de quaisquer garantias e proteção em relação ao capital que utilizava 

sua mão de obra. A realidade burguesa sobretudo com o advento da revolução industrial 

ocorrida nos séculos XVIII e XIX trouxe a realidade de indignas condições e grande 

desiquilíbrios entre as partes nas relações trabalhistas. 

A Europa dessa época detinha um ordenamento jurídico pautado nos ideais da 

Revolução Francesa. MELEU e MASSARO criticam que o principal marco histórico do Direito 

do Trabalho é encontrado na Revolução Francesa, de 1789, e esta consagrou a completa 

desproteção do trabalhador, aplaudindo, o que denominaram de uma autonomia de vontade 

fictícia. Afirmam que liberdade teórica da Revolução Francesa pregava igualdade apenas 

formal, e consagrava uma desigualdade real. Um liberalismo que recomendava a não 

intervenção, e a nação era mero assistente. Do Fracasso do liberalismo houve o surgimento de 

uma legislação tutelar, protetora do operariado, fazendo nascer o Estado protetor10.  

                                                           
8 Meleu, Marcelino and Massaro, Alessandro Langlois O papel da O.I.T. frente aos desafios do mercado. Rev. 

Direito Práx,2017. 
9 MELEU E MASSARO, 2017, ibid. 

10    
FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTR Editora, 2015, p.35. 
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O sistema  pautado na ampla liberdade formal, autonomia da vontade e afastamento do 

Estado nas relações entre mão de obra e detentores dos meios de produção, não se demonstrou 

capaz de melhorar as condições de vida e trabalho e impulsionaram o operariado a lutar por leis 

que os protegessem das naturais desigualdades que enfrentavam no embate de interesses com a 

burguesia que comprava sua força de trabalho. 

Teve início, neste contexto europeu, o surgimento de leis que buscaram diminuir as 

desigualdades no mundo do trabalho e proporcionar condições mais dignas de vida aos 

trabalhadores, e que passaram a ser conhecidas por operários de diversos países, impulsionando 

a cobrança por aqueles que, sabendo não que não havia dentro das legislações internas de seus 

Estados, medidas protetivas similares, buscavam lutar pela adoção dos exemplos surgidos em 

estados estrangeiros. Não menos importante nesse movimento internacionalizante, a influência 

que pensadores como Marx e Engels tiveram no processo, pois através de seu Manifesto 

Comunista acabaram por influenciar a 1ª Internacional da Associação Internacional dos 

Trabalhadores de 1866, em Genebra, que através de uma resolução oriunda das discussões ali 

trabalhadas, postulavam e cobravam a criação de uma legislação social internacional. MELEU 

e MASSARO (2017). 

A internacionalização do Direito do Trabalho pode ser definida, inicialmente, como um 

compromisso entre os Estados mundiais na busca de condições dignas de trabalho, concorrência 

internacional e paz social, a fim de humanizar as relações entre trabalhadores e empregadores. 

Originariamente, o processo de internacionalização das normas trabalhistas teve sua origem, 

como já salientado, no movimento operário. 

Esse fenômeno tem sua evolução também ligada a uma certa uniformização das 

condições de trabalho no mundo, geradas pela aproximação dos métodos de produção e o uso 

e intercâmbio de tecnologias pelos setores produtivos mundiais, como um efeito globalizante 

(adoção dos mesmos meios tecnológicos, forma de organização do trabalho, idênticos 

problemas, intercâmbio de trabalhadores facilitado pela evolução dos transportes e 

comunicações). 

Tais circunstâncias no mundo do trabalho passaram a ser de conhecimento dos 

trabalhadores mundiais, gerando discussões internacionais sobre melhorias das condições de 

trabalho adotadas por alguns países, em outros. Estes fatores podem ser considerados 

determinantes para alteração da postura dos estados, que começaram a adotar e positivar na sua 

legislação interna, garantias que foram evidenciadas em outros países. 
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Portanto, o que se percebe é não apenas uma influência internacional no sentido de os 

países passarem a adotar na sua legislação as garantias trabalhistas de outros países, mas uma 

efetiva busca de reflexão, de caráter e abrangência internacional, de uma legislação “universal” 

sobre trabalho. 

 A importante atuação da OIT, pode ser demonstrada por suas normativas de impacto  

internacional que influenciam as legislações internas dos países que são signatários de suas 

convenções, como ocorre: com a adoção da Convenção n°. 12- indenização por acidente do 

trabalho na agricultura (1921), Convenção n°. 42- indenização de trabalhadores por doenças 

ocupacionais (1934), Convenção n°. 103- proteção à maternidade (1952), Convenção n°. 115- 

proteção contra radiações (1960), Convenção n°. 120- higiene no comércio e escritórios (1964), 

Convenção n°. 148- meio ambiente de trabalho - contaminação do ar, ruído e vibrações (1977), 

Convenção n°. 155- segurança e saúde dos trabalhadores (1981), Convenção n°. 161- serviços 

de saúde no trabalho (1985), Convenção n°. 167- segurança e saúde na construção (1988), 

Convenção n°. 170- segurança na utilização de produtos químicos (1990), Convenção n.° 182- 

piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação (1999)43. Todas estas 

convenções estabelecem a adoção de medidas de proteção do trabalhador, pretendendo, quando 

ratificadas, ser aplicadas internamente pelos países signatários. MELEU e MASSARO 

(2017)11. 

A primeira convenção da OIT a versar sobre matéria sindical foi a de número 11, que 

foi ratificada pelo Brasil somente em 1957 e teve como importância determinar que os 

trabalhadores ocupados na agricultura teriam direito à associação, tais como os trabalhadores 

das indústrias. 

A Convenção n. 87 da OIT, que juntamente com a Convenção n. 98, de 1949, ratificada 

pelo Brasil, consagrou a liberdade sindical como princípio basilar do Direito Internacional do 

Trabalho. 

Estabelece que a fundação do sindicato, ao direito de constituí-lo, deve ser feito sem 

qualquer intervenção do Estado, sendo desnecessário portanto qualquer prévia autorização 

estatal para a criação de entidades sindicais ou para a filiação de seus associados. 

A Convenção nº 87 da OIT em seu Art. 2º: 

 

 Trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão o 

direito de constituir, sem prévia autorização, organizações de sua própria 

escolha e, sob a única condição de observar seus estatutos, a elas se filiarem. 

                                                           
11 MELEU E MASSARO, 2017, ibid 

https://jus.com.br/tudo/filiacao
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Garante e assegura aos sindicatos a autonomia administrativa, isto é, o direito de exercer 

suas funções segundo seus objetivos e a vontade de seus membros, sem sofrer qualquer 

interferência do Estado. Esta garantia está definida no art.3º da Convenção 87, que dispõe em 

seus incisos: 

  

 I- As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de 

elaborar seus estatutos e regimentos, eleger livremente seus representantes, 

organizar sua administração e atividades e formular seus programas de ação. 

  II- As autoridades públicas abster-se-ão de qualquer intervenção que possa 

limitar esse direito ou cercear seu exercício legal. 

 

A defesa da liberdade sindical é uma constante nos instrumentos normativos da OIT. 

Muitas outras convenções e recomendações acerca da matéria foram constituídas, além da 

negociação coletiva. 

 Dentre as quais, destacamos algumas: a Convenção n.135, de 1971, sobre a proteção 

dos representantes dos trabalhadores nas empresas; a Convenção n.141, de 1975, que trata da 

sindicalização rural; a Convenção n. 144, de 1976, acerca dos procedimentos de consultas aos 

sindicatos de maior representatividade; e a Convenção n. 151, de 1981, referente à 

sindicalização dos trabalhadores do setor público. 

No que tange às Recomendações, estas foram as de maior relevância para o fomento da 

liberdade sindical: Recomendação n. 91, de 1951, que trata da negociação coletiva; 

Recomendação n.92, ainda de 1951, acerca da conciliação e arbitragem nos conflitos coletivos; 

Recomendação n. 143, que assegura proteção aos representantes dos trabalhadores nas 

empresas; e Recomendação n. 149 acerca do sindicalismo rural. 

Pode-se, portanto, afirmar que as convenções e recomendações da OIT contribuíram de 

forma impar para a Liberdade Sindical e a Negociação Coletiva presentes na Constituição 

Federal vigentes, ou seja, a Constituição Federal brasileira de 1988. 

 

              1.3 Estrutura sindical na   CFRB/88 

 

A Constituição de 1988 demonstrou grande preocupação com o trabalhador, pois elevou 

muitos de seus direitos à normas constitucionais. Logo, estão previstos constitucionalmente 

sobre os Sindicatos na Carta Magna: os diretos sociais, a função sindical, criação e registro, 

https://jus.com.br/tudo/conciliacao
https://jus.com.br/tudo/arbitragem
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filiação, estabilidade do vínculo empregatício durante o exercício da função sindical, a 

liberdade sindical, negociação coletiva, receitas e fontes de custeio e unicidade que serão 

tratados, ressaltando o importante papel que esse tema recebeu do legislador constituinte  

No artigo 6º da Carta, o Trabalho é assegurado como direito social inerente ao homem: 

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição12. 

 

O trabalho passa a ser tutelado de forma integral por leis estatais e conjuntamente com 

outras normas do ordenamento jurídico, deve ser observado no sentindo de constitui-se garantia 

à dignidade humana. O trabalho é a fonte alimentar do ser, e o seu fruto, o salário deve lhe ser 

capaz de ofertar as condições mínimas de dignidade, saúde integral e vida. O trabalhador é um 

integral, dotado de direitos e merecedor de proteção estatal no desiquilíbrio das relações 

trabalhistas. 

Cabe ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; inciso III do artigo 8º, deste ponto 

se define sua natureza, função que deverá obrigatoriamente estar pautada numa 

representatividade de defesa coletiva dos interesses das partes da relação trabalhista. Sindicato 

é, portanto, uma associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas (se 

for de empregador) ou profissionais (se for de empregados) em comum, legítimo para prestar à 

defesa dos interesses coletivos e individuais de sua categoria/membros. 

Diferente das ordens profissionais que caracterizam-se por fiscalizar e disciplinar as 

atividades dos profissionais a elas pertencentes, tem por objeto sempre causas coletivas, em que 

uma coletividade será afetada e para tal, sua natureza jurídica é de associação civil privada, 

autônoma e coletiva, natureza esta que é privada porque as normas coletivas desenvolvidas só 

valerão para as partes envolvidas naquele acordo. Neste exercício de representatividade, recebe 

a classificação de horizontais e verticais em que são abrangidos os trabalhadores: 

horizontalmente a atividade desenvolvida independe da atividade da empresa; verticalmente 

todos empregados de acordo com a atividade da empresa. 

 As principais funções sindicais são: a Representacional, Negocial, Assistencial e 

Social, são basilares e comuns a todos os, independente de área e alcance da atuação, temos 

                                                           
12 Grifos próprios. 
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que: (1) a função Representacional, está na legitimidade concedida para que interesses da 

categoria ou interesses individuais dos associados sejam demandados no foro competente, ou 

seja, perante o Judiciário ou à algum órgão administrativo. Essa função existe para e evitar o 

desgaste entre trabalhador e empregador, realizando um papel de “mediação”.(2) A função 

Negocial se dá com a prática das convenções e acordos coletivo13 que  culminarão na 

concretização de normas coletivas para a categoria, traduz a capacidade de diálogo, de ponte 

entre as partes no trato trabalhista.(3) A função assistencial, prevista art. 514 da CLT14 está na 

oferta de assistência judiciária aos associado, promoção e fundação de cooperativas de consumo 

e crédito entre outros.(4)A função Social se realiza na promoção da integração entre os próprios 

trabalhadores/componentes e entre a sociedade.  

   Existe  vedação legal aos sindicatos do exercício das funções Econômicas, ou seja, 

sindicatos não podem exercer ou praticar atividades que sejam feitas através de cobrança; o 

artigo 534 da CLT não foi recepcionado pela constituição, porém com a categorização da 

contribuição sindical obrigatória na forma de imposto (artigo 149  CRFB/88), os sindicatos são 

enquadrados como entidades sem fim lucrativos, portanto impedidos de atividade com objetivo 

econômico; assim quanto a Função Política, no art. 521 CLT15, a lei proíbe que sindicatos 

exerçam atividade político-partidária. 

Inovação no ordenamento brasileiro, o registro de criação não necessita mais de 

autorização Estatal. Até então, não era possível a criação de sindicato de forma direta. Primeiro, 

constituía-se uma associação profissional que, depois, seria reconhecida ou não como sindicato 

e investida nas prerrogativas definidas em lei. O artigo 8º inciso I da CRFB dá inteira liberdade 

de fundação de sindicato. Também estão revogadas, por inconstitucionais, as leis ordinárias que 

                                                           
13 O artigo 611 da CLT, define Convenção Coletiva de Trabalho como o acordo de caráter normativo, pelo qual 

dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho 

aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. No parágrafo 1º do 

mesmo artigo, Acordo coletivo é definido como o que estipula condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da 

empresa ou empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho. A celebração dos acordos coletivos de 

trabalho é facultado aos sindicatos representativos das categorias profissionais. 

 13Art. 514. São deveres dos sindicatos: “d” sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, 

manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente 

social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração 

profissional na Classe. (Incluída pela Lei nº 6.200, de 16.4.1975). 

 
15 Art. 521 - São condições para o funcionamento do Sindicato: “a” abstenção de qualquer propaganda de 

doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos 

eletivos estranhos ao sindicato; proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições 

e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 9.502, de 23.7.1946) 
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proibiam a sindicalização de determinadas categorias de trabalhadores, pois até mesmo os 

servidores públicos gozam do direito de livre sindicalização em seu art. 37. 

CASSAR, 201716 sintetiza que a Constituição não poderá mais os sindicatos determinar 

as regras de criação, a composição, o quórum de representação para a validar os atos praticados, 

salvo o registo no Cartório de Pessoas Jurídicas e o Registro Sindical no Ministério do Trabalho 

- IN 03/94 e 01/97. Não é mais necessária a criação prévia e existência mínima de três anos das 

associações profissionais para a criação de sindicato, por não ter sido recepcionado o art. 515 

da CLT, a lei não pode mais estabelecer condições e requisitos para a criação e existência dos 

sindicatos, salvo para salvaguardar a unicidade sindical.  

A forma filiação sindical está prevista no artigo 8º inciso V e  assegurada na liberdade, 

no que diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, trata-se da liberdade de 

adesão sindical, que consiste no direito de os integrantes aderirem ou não ao sindicato de sua 

categoria profissional ou econômica, sem autorização ou constrangimento, liberdade que 

envolve também o direito de se desligar dele quando o interessado desejar. Conjuntamente com 

a liberdade de filiação, a legislador buscou garantir que tal filiação não acarretasse prejuízo ao 

integrante, no artigo 8º, o inciso VIII17, trata-se de hipótese de estabilidade provisória, cabendo, 

portanto, reintegração, caso haja dispensa imotivada e não readmissão.  

A estabilidade tem fundamental importância na garantia de que sindicalistas no 

exercício do seu direito não serão dispensados pelos seus empregadores. Ao longo da história 

sindical, vimos muitos sindicalistas sendo taxados de maus empregados e não conseguindo mais 

empregos após mandatos. 

O empregado eleito para o cargo de direção sindical, titular ou suplente, tem estabilidade 

no emprego desde o registro de sua candidatura, e, se eleito, até um ano após o término do 

mandando, salvo se cometer falta grava devidamente apurada e comprovada em prévio 

inquérito judicial, em consonância com a convenção nº 135 da OIT. A garantia se estende a 

dirigentes de Federação e Confederação sindical. A namovibilidade do dirigente e seu suplente, 

visa assegurar o exercício das funções sindicais. O dirigente tem ainda o direito de não trabalhar 

enquanto permanecer no sindicato. Esse conjunto de medidas protetivas denomina-se na 

doutrina trabalhista de Imunidade Sindical. CASSAR (2017). 

                                                           
16 CASSAR, 2017, ibidem, p.1246. 
17   VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção 

ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 

falta grave nos termos da lei. 
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A base legal da Imunidade Sindical está no art. 543, §3º da CLT, combinado com art. 

8º, VIII, CRFB/88 e Súmula nº 379 do TST.18 

           A liberdade sindical implica efetivamente na liberdade de fundação de sindicato, que 

significa que pode ser constituído livremente, sem autorização, sem formalismo, e adquirir, de 

plano, direito, personalidade jurídica, com o mero registro no órgão competente, que é o registro 

das pessoas jurídicas, vedadas, ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização 

sindical, e é o que consta do art. 8º, I, que, assim, consagra, também, o princípio da autonomia 

dos sindicatos, ou seja, a sua desvinculação com qualquer poder ou entidade. 

 A autonomia sindical está na proibição da interferência do Poder Público na 

organização sindical, e, pois, no seu funcionamento, de tal sorte que não mais se legitima a 

submissão dos sindicatos à tutela do Ministério do Trabalho ou de qualquer outro órgão, e 

menos ainda sua intervenção, como era comum no passado. Basta que a categoria se organize, 

vote o seu estatuto e o registre no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Uma cópia desse registro 

deve ser encaminhada para ser depositada no Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

A Negociação Coletiva é tratada no artigo 8º inciso VI, prerrogativa fundamental pela 

qual lhes cabe representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou os interesses individuais dos associados e, 

especialmente, celebrar convenções coletivas de trabalho.  O artigo 611 da CLT define como 

acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias 

econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 

                                                           
18 Art. 543 CLT. O empregado eleito para carga de administração sindical eu representação profissional não 

poderá, por motivo de serviço, ser impedido do exercício das suas funções, nem transferida sem causa justificada, 

a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível 

o desempenho da comissão ou do mandato; § 3º O empregador que despedir, suspender ou rebaixar de categoria 

o empregado, ou lhe reduzir o salário, para impedir que o mesmo se associe a sindicato, organize associação 

sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeito à penalidade prevista na alínea a, 

do artigo 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado. 

Art. 8, VIII, CRFB/88 - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo 

de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se 

cometer falta grave nos termos da lei. 

Sumula 379 TST: O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em 

inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. 
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respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Hoje, a questão assume natureza 

de participação, mais do que de simples representação, já que, por força do art. 8º, VI, ‘é 

obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho’. Isso prestigia 

os sindicatos e transforma as negociações coletivas num poderoso instrumento de solução de 

controvérsias trabalhistas. 

As fontes de receitas e custeio dos sindicatos são definidas pelo art. 8 pelo inciso VI19, 

polêmica entre autores do Sindicalismo, a contribuição sindical, na constituição, se dá forma de 

uma obrigatoriedade legal, também denominado de “imposto sindical” à qual estão sujeitos 

todos os participantes das categorias econômicas, profissionais ou profissões liberais e contra a 

qual não caberia oposição. Esta contribuição é aplicada na execução de programas sociais de 

interesse das categorias representadas. 

 Ou seja, ficaram obrigados ao pagamento da contribuição sindical todos aqueles que 

integrarem uma das categorias reunidas no quadro das atividades de que trata o art. 577, desta 

CLT ou qualquer outra que venha a servir para a constituição de um sindicato após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. A contribuição em causa passa a ser exigível 

depois do registro do novo sindicato, já de conformidade com as prescrições do art. 8º da Carta 

Magna. Todos os trabalhadores que iniciassem a trabalhar numa categoria que tenha sindicato, 

a contribuição, para empregado, 1º dia de trabalho no ano, para empregador, calculado sobre 

capital da empresa e ainda para autônomos o valor fixado pelo Executivo – 30% de R$ 19,00 

(anual). 

         A contribuição denominada de Contribuição Confederativa, se constitui em uma 

faculdade concedida aos sindicatos, podendo estes, através de assembleia geral, fixar a 

contribuição cujo objetivo é o custeio do sistema confederativo da representação sindical 

(compreende o sindicato, a federação e a confederação). A Contribuição confederativa para 

custear o sistema confederativo da representação sindical, pelos associados. Não é compulsória, 

só vincula associados. 

Outro ponto que suscita divergências doutrinárias, a Unicidade Sindical consiste na 

possibilidade de criação de apenas um sindicato para cada categoria profissional ou econômica 

na mesma base territorial 

        Alguns entendem que este inciso denuncia uma prática antidemocrática, pois impediria o 

pluralismo sindical; outros, por sua vez, entendem que a existência de um só sindicato 

                                                           
19 IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em 

folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 

contribuição prevista em lei; 
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representaria uma força maior para todos os membros da categoria em uma mesma base 

territorial20. 

  

            1.3.1 Sistema sindical 

 

Dentro a estrutura sindical na vigência de CRFB/88, importante aspecto é o do sistema 

sindical. O art.534 da CLT impõe a composição do sistema sindical sob a forma de uma 

pirâmide, que se compõe do Sindicato na base, Federações no seu meio e as Confederações em 

sua cúpula. 

As Federação, segundo art. 534 da CLT será organizada em número não inferior a 5 

sindicatos, que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades profissionais 

idênticas, similares ou conexas. CASSAR (2018). 

As Confederações, segundo art. 535 da CLT serão organizadas com o mínimo de três 

federações e terão a sede na Capital da república. CASSAR (2018). 

 O sistema sindical foi recepcionado pela Constituição, artigo 8º, II, no uso do termo 

"qualquer grau", referindo-se as instancias sindicais (sindicatos, federação e confederação). 

CASSAR (2018). 

As centrais sindicais são órgãos classistas que representam e coordenam classes 

trabalhadoras como a intenção de ajudar no diálogo político econômico, foram instituídas pela 

lei nº 11.648/08 e o reconhecimento conferido às entidades se dá através da filiação mínima de 

100 sindicatos nas 5 regiões do país. Não pertencem ao sistema sindical, portando não podem 

efetuar acordo, convenção coletiva, homologar rescisão ou negociar coletivamente. o objetivo 

da sua criação foi na esfera política de orientação aos sindicatos. CASSAR, 2018. p.1243.  

O Ministério do Trabalho desenvolveu e publicou em seu página eletrônica o que 

chamou de “Portal de Informações sobre Relações do Trabalho” que tem como objetivo a 

democratização das relações do trabalho, acesso à informação, disseminação de conhecimento 

e aprimoramento da gestão pública. Nele contém estatistícas e dados, refrentes ao ano de 2017 

que servem de base para demonstrar o sistema sindical brasileiro, sua distribuição regional e 

divisão por categorias. 

A seguir, gráficos que ilustram o sistema sindical brasileiro atual:                   

                                                           
20 o artigo 8, inciso II da Constituição de 1988  diz é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida 

pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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                                                    Figura 1: Distribuição Territorial das Entidades Sindicais21 

                                

                                      

                                                             Figura 2: Entidades sindicais por tipo22 

 

Os dados e gráficos apresentados acima demonstram que a maior concentração da 

distribuição sindical é na região sudeste, identificando a área como a maior em cobertura, 

atuação e representação sindical. Ao passo que dentre os tipos sindicais, o sindicato é o de maior 

número e tem respaldo na lógica, instituída por lei, da forma como deve se dá a organização 

dos demais tipo dependência numérica que possibilitar a organização de federações, 

Confederações e Centrais Sindicais. 

 

                                                           
21 Ministério do Trabalho, Portal de Informações sobre Relações do Trabalho, 2017. 
22 Ministério do Trabalho, 2017, ibidem. 
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2. A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL 

 

 

            No atual cenário histórico brasileiro, a palavra “Crise” pode ser descrita como a palavra 

do momento. Dentre os diversos tipos de crises existentes, a chamada crise de 

representatividade se tornou comum e é utilizada nos mais variados veículos de informação. 

Recebeu grande destaque na mais recente das eleições presidenciais, que apresentou em seu 

segundo turno o número de 8,6 milhões votos nulos23 considerados o maior registro desde 1989 

e tal fato lhe foi atribuído. 

         A crise da Representatividade, presente no ato de representar e sentir-se representado é 

um fato, um desafio e um problema que perpassa diferentes esferas e setores da sociedade 

brasileira e mundial. O Brasil não está sozinho neste que é um grande desafio do nosso tempo. 

Para o caso brasileiro, postula-se que, dada a configuração das relações de trabalho no país, as 

pressões vinculavam-se também à tentativa de sua desregulamentação, no sentido de subtrair a 

presença do Estado das esferas relacionadas ao capital e ao trabalho. Sugere-se que o hiato entre 

a retórica sindical em prol da autonomia/liberalização e a efetiva resistência à sua concretização 

deriva do fato de situar-se a ação estatal no centro de um dos projetos fundadores do 

sindicalismo brasileiro. Ao mesmo tempo em que a iniciativa do Estado foi essencial na 

promoção de certo padrão de bem-estar, as leis e instituições fixadas entre as décadas de 1930 

e 1940, apropriadas e ressignificadas pelos trabalhadores, também lhes conferiu identidade. 

LOBO, 201624. 

      Neste capítulo, será abordada a crise na representatividade sindical brasileira e o exemplo 

internacional das pressões e a adoção sindical ao longo da história afim de demonstrar aspectos 

singulares. O principal foco será na discussão e no pensamento crítico sobre dois dos principais 

princípios basilares dos sindicatos, a unicidade sindical e o imposto sindical. Para tanto, será 

apresentado pontos negativos e positivos trazidos por autores para essa temática e pertinentes 

ao trabalho que se apresenta. 

 

       

 

                                                           
23 Fonte: site TSE em novembro de 2018 
24 Lobo, Valéria Marques. Resistência sindical a mudanças nos marcos regulatórios das relações de trabalho no 

Brasil e em países selecionados. Soc. estado., Ago 2016, vol.31, no.2, p.325-348 
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   2.1 Filiação, representação e formas de custeio norte americano 

 

              Sem a pretensão de empreender uma análise comparativa, este artigo aborda o caso 

brasileiro, mas, adicionalmente, assinala também no país norte americano, mesma resistência a 

alterações em certos dispositivos que normatizam as relações de trabalho em cenários onde há 

forte pressão por mudanças. a economia mundial passou por profundas transformações, em 

linhas gerais caracterizadas pelo declínio da capacidade regulatória dos Estados nacionais, pela 

integração das economias nacionais em âmbito regional, pela globalização financeira, pelo 

aumento da importância do setor de serviços na absorção da força de trabalho. LOBO (2016)25. 

            No que diz respeito às mudanças nos padrões de produção e nas relações de trabalho, 

verificou-se a fragmentação da produção, a crescente sofisticação das tecnologias utilizadas nas 

fábricas, a introdução de novas modalidades de relação entre administrações e trabalhadores. 

No rastro dessas transformações, assistiu-se ao aumento do desemprego e à progressiva 

precarização das formas de contratação de mão de obra. As transformações, ocorridas à luz do 

ideário neoliberal, marcaram profundamente o sindicalismo em diferentes países. Embora 

fragilizados, os sindicatos posicionaram-se diante das pressões por mudanças nos diversos 

aspectos que envolvem o mundo do trabalho. LOBO (2016). 

          O autor Mancur Olson26, em sua obra “A Lógica da Ação Coletiva27” trata do movimento 

sindical norte americano que será usado como referência comparativa com o movimento 

nacional. 

          Para descrever o movimento sindical no país, o autor desenvolveu um estudo sobre a 

“teoria dos grupos”, importante para discursão sobretudo para posterior análise da 

representação coletiva. 

           Estudos dizem que frequentemente é dado, por certo, ao menos quando há objetivos 

econômicos envolvidos, que grupos de indivíduos com interesses comuns, usualmente tentam 

promover esses interesses comuns, a “teoria dos grupos” é então baseada na ideia de que os 

grupos agirão quando a ação for necessária para promover seus interesses comuns ou grupais. 

          Na verdade, os membros do grupo agem por interesse pessoal, esperando trazer pra si 

vantagem individual. Em outras palavras, geralmente se deduz que os membros de um 

determinado grupo têm um interesse ou objetivo comum, e vendo que todos eles ficariam em 

                                                           
25 LOBO, 2016, ibid. 
26 Economista e cientista social norte-americano estudou modelos econômicos para o estudo de fenômenos 

sociais e políticos.  
17 Mancur Olson, 1965,  
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melhor situação se esse objetivo fosse atingido, logicamente os indivíduos desse grupo irão, se 

forem pessoas racionais e centradas nos próprios interesses, agir para atingir esse objetivo. 

         Essa teoria dos grupos esbarra em um porém, há de haver coerção ou algum dispositivo 

especial que faça os indivíduos agirem. Ou seja, mesmo que todos os indivíduos de um grupo 

sejam racionais e centrados nos próprios interesses, e que saiam ganhando se, como grupo, 

agirem para atingir seus objetivos comuns, ainda assim eles não agirão voluntariamente para 

promover esses interesses comuns ou grupais ao menos que haja alguma coerção para força-los 

a tanto, ou algum incentivo à parte. 

          Dentro deste pensamento destaca que Estados Unidos da América, de longe, o fato mais 

importante que possibilitava os grandes sindicatos nacionais sobreviverem era que a filiação a 

eles e o apoio às greves que organizavam eram em grande medida compulsório. 

           A explicação correta certamente deve girar em torna da necessidade de coerção implícita 

nas tentativas de prover benefícios coletivos para grandes grupos 

           A filiação compulsória e os piquetes, portanto, fazem parte da própria essência do 

sindicalismo 

           O argumento de que a compulsoriedade deve ser usado para atacar os sindicatos pode 

ser derrubado pela visão de que quando a maioria dos trabalhadores de uma determinada 

unidade negociadora votam por algo, todos os trabalhadores dessa mesma unidade deveriam 

ser proibidos por lei de desprezar a decisão da maioria. 

          Além da filiação compulsória alguns sindicatos têm oferecido benfeitorias não coletivas 

a aqueles que se filiam aos sindicatos e negado essas benfeitorias aos que não se afiliam. 

Também existe o privilégio de antiguidade. Alguns poucos também ajudam seus membros a 

encontrar emprego. E o mais importante é que quase todo sindicato administra os agravos dos 

seus membros contra os empregadores, isto é, tenta proteger cada membro contra demasiadas 

injustiças ou desvantagens no exercício e condições do trabalho. 

           Os sindicatos combativos lutam acima de tudo pelo controle dos postos de trabalho, por 

dispositivos que assegurem que seus próprios membros serão os primeiros a serem contratados 

e os últimos a serem despedidos. 

            Crescimento sindical se deu sobretudo, pela expectativa e concretização aos 

sindicalizados de obterem salários mais altos, jornadas mais curtas e melhores condições de 

trabalho. Uma vantagem adicional também presente, era a de que os sindicatos de funcionavam 

como unidades sociais e recreativas, oferecendo benfeitorias sociais não coletivas passiveis de 

atrair membros. 
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          Fica demonstrado diversas e fundamentais semelhanças com o movimento sindical 

brasileiro, além do importante destaque a obrigatoriedade, presente em ambos movimentos e 

responsável por inúmeras críticas, mas que também é peça fundamental de sobrevivência e 

eficácia coletiva e sindical. 

 

                2.2 Os problemas de representatividade sindical brasileira e a crítica à unicidade 

e contribuição obrigatórias. 

 

            A produção acadêmica e os estudos sobre o sindicalismo e o movimento operário no 

Brasil inauguram dois tipos de análise, interpretações, segundo a o autor Marco Aurélio 

Santana28 a seguir e servem para demonstrar o tipo de ação pretendida e consequente 

representação ofertada pelos sindicatos em seu devido contexto histórico. 

           A interpretação sociológica,1930, marcada por ideia de ruptura. Nestes estudos, nos 

quais forte acento é dado à composição interna da classe operária observa-se a concepção de 

que, antes de 1930, o operariado, formado majoritariamente por imigrantes e orientado pela 

ideologia anarquista, buscava e conseguia garantir sua autonomia, espontaneidade e ímpeto de 

luta. Em contrapartida, no pós-1930, com a constituição de um novo proletariado de origem 

rural, portador de uma certa passividade política e sem contato com ideologias anticapitalistas, 

a classe foi presa fácil do “populismo”. SANTANA, 99, ibid. 

           A interpretação política, segunda forma de interpretação, enfatiza a dinâmica política 

propriamente dita, desprendia-se da ideia anterior de que a composição da classe operária seria 

um fator primordial para o entendimento de suas ações. Segundo essa vertente, as debilidades 

da classe deveriam ser buscadas não em sua origem ou composição, mas nas orientações de 

suas lideranças. SANTANA,(1999). 

            Segundo essa análise, o sindicalismo praticado aqui era pautado pelo reformismo 

nacionalista; pelo controle das massas, com vistas a dar continuidade ao “populismo”; pelo 

privilegiamento do Estado, e não da sociedade civil, como espaço de intervenção; pela 

orientação dirigida para a atuação nos setores decadentes  da economia (indústria tradicional) e 

junto ao setor público; pela prioridade dada aos objetivos políticos em detrimento dos 

econômicos. Na visão do autor, sob esta orientação o sindicalismo do período 1945-64 revelou-

                                                           
28 SANTANA, Marco Aurélio, 1999, “Entre a Ruptura e a Continuidade: visões da história e do movimento 
sindical brasileiro”. 
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se incapaz de assumir o controle da classe operária dos setores privados modernos, os setores 

potencialmente decisivos do movimento operário. Além disso, esta prática, em seu conjunto, 

teria resultado na dependência do movimento sindical em relação ao Estado e no distanciamento 

das bases. 

             Esse mesmo autor ainda relata disputas no interior da esfera sindical, com o exemplo 

de dois Blocos que marcaram o ressurgimento do sindicalismo nacional: o autodenominado 

bloco “combativo”, formado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e sindicalistas sobretudo 

metalúrgicos do ABC paulista e o bloco “Unidade Sindical, formado pelo Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e o Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), juntos, expoentes de importante momento do sindicalismo brasileiro, somados 

depois as centrais sindicais CUT (Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical. Todos, 

no entanto, marcados por grandes divergências políticas e partidárias e diferente foco na 

representação dos trabalhadores.  

          As dificuldades de mudança compreensiva do sindicalismo brasileiro, num quadro em 

que sua representatividade se encontrava, de certa forma, ameaçada, diante da ampliação do 

mercado informal, podem estar associadas à natureza da organização sindical no país e aos 

recursos de que pode dispor. Certamente o alcance no Brasil dos sindicatos não têm a 

abrangência total ou da maioria dos trabalhadores, ainda assim subsistem como a principal 

forma de organização dos trabalhadores. 

          No caso brasileiro, evidenciou-se que mesmo entre as correntes sindicais que construíram 

sua identidade sobre a crítica à regulação estatal do mundo do trabalho e à forma organizativa 

a ela vinculada - o sindicato único por categoria profissional -, é significativo o peso da tradição, 

manifesto na permanente distância entre intenção e gesto. LOBO, 2016, ibid. 

          No Brasil, num sistema de direitos vinculado à regulamentação estatal do trabalho. Se o 

espaço em que os direitos podem ser exercidos se altera, muda também a via de acesso e os 

mecanismos de inclusão e exclusão. A indiferença dos trabalhadores para com o sindicato, além 

de relacionados aos processos de reestruturação, pode, de alguma forma, estar vinculada às 

definições de 1988, que esmaeceram a lógica do "quem tem ofício tem benefício", própria à 

cidadania regulada, pelo princípio dos direitos sociais da cidadania. Se for assim, o aumento da 

representatividade e da força dos sindicatos brasileiros talvez não se relacione mais apenas à 

defesa dos trabalhadores que compõem sua base, mas à participação em processos mais amplos 

para a expansão da cidadania e para a efetivação de políticas sociais que atendam a um universo 

maior de brasileiros. LOBO (2016). 
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               2.2.1 Princípio da Unicidade sindical, “representação obrigatória” e 

considerações críticas. 

 

           A primeira Legislação brasileira a dispor sobre a unicidade, foi ditada por Getúlio Vargas 

inspirado na Carta del Lavoro da Itália (1927), no Decreto n.º 19.770 de 1931, que previa, em 

seu art. 9º, não de forma expressa, mas indiretamente sobre a Unicidade Sindical. No entanto, 

a Constituição Federal de 1934 era de Pluralismo Sindical, não demorando muito para ser 

substituída pela mesma. 

             A unicidade trata-se da vedação de que mais de uma organização sindical, em qualquer 

grau, representativa de categoria seja profissional ou econômica, seja criada numa mesma base 

territorial, base está que será definida por trabalhadores ou empregadores interessados, não 

podendo ser inferior a área de um Município. A unicidade gera, portanto, a impossibilidade do 

trabalhador escolher sindicatos, uma vez que está limitado a vincular-se ao sindicato de sua 

base territorial.  

              Está prevista constitucionalmente no Artigo  8º, inciso II da Constituição de 1988  

 

É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: II – é 

vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 

não podendo ser inferior à área de um Município; 

 

              A Convenção Nº 87 da Organização internacional do Trabalho, ratificada no Brasil, 

em seu caput, considera o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do 

Trabalho enuncia, entre os meios suscetíveis de melhorar as condições de trabalho e de 

garantir a paz "a afirmação do princípio da liberdade de associação sindical . 

            O modelo sindical de unicidade, utilizado pelo nosso país, é o da representação da 

categoria profissional, numa mesma região por apenas um sindicato, ferindo-se então a 

escolha liberal dos representados. 

             A forte crítica a Unicidade está na não garantia de liberdade de escolha e representação 

para os empregados. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/116727/decreto-19770-31
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12008470/artigo-9-do-decreto-n-19770-de-19-de-marco-de-1931
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92083/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-dos-estados-unidos-do-brasil-34
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641170/artigo-8-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725524/inciso-ii-do-artigo-8-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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           Marília Teobaldo29 diz que o modelo sindical de unicidade, utilizado pelo nosso país, é 

totalmente arcaico e monopolizado sendo representada a categoria profissional, numa mesma 

região por apenas um sindicato, ferindo-se então a escolha liberal dos representados e por 

ocasião disso provocando uma insuficiência na estrutura sindical. Essa insuficiência acontece 

porque o dirigente do sindicato, não encontra uma oposição forte e uma concorrência maior, 

para mostrar e fazer valer a sua principal função, que é defender, organizar e reivindicar 

melhores condições de trabalho para a sua categoria. 

          Sergio Pinto Martins30disserta que a estrutura sindical brasileira baseada ainda no regime 

corporativo de Mussolini, em que só é possível o reconhecimento de um único sindicato. Um 

único sindicato era mais fácil de ser controlado, tornando-se obediente”. 

          Assim sendo, o monismo sindical representa um dos mecanismos autoritários mantidos 

pela Constituição de 1988, que acaba por inviabilizar a construção de um padrão democrático 

de gestão social e trabalhista no Estado brasileiro  

            Alice de Barros Monteiro31 expondo a tese contrária, continua: 

 

Os críticos da unicidade sindical afirmam que ela representa uma violação aos 

princípios democráticos e, mais especificamente, à liberdade sindical, 

impedindo aos componentes de determinada categoria a livre escolha de 

sindicato para se filiarem. Sublinham a importância da saudável competição 

entre as entidades, evitando a acomodação de lideranças sindicais, advinda da 

exclusividade de representação classista 

 

             Contrariamente a unicidade está ainda o fato de a considerarem a como fruto de um 

descompasso da atual Constituição com os ideais por ela trazidos. Por isso, não se tem como 

harmonizar um pleno exercício da liberdade sindical com a proibição de se criar livremente os 

sindicatos, imposta pelo sistema da unicidade. 

            Favorável ao Princípio constitucional Alice Barros (2009) também apresenta o seguinte 

argumento: 

“Os defensores do monismo sustentam, em geral, que o sindicato nasceu da 

proximidade e não representa apenas os seus associados, mas toda uma 

coletividade profissional, cujos interesses são semelhantes, e, em 

consequência, os objetivos são os mesmos, impondo-se a unidade de 

representação. Asseveram-se que as lutas advindas de sindicatos múltiplos os 

                                                           
29 Marília Teobaldo, 2014, “Unicidade Sindical no Brasil - as principais diferenças com a Liberdade Sindical” 
30 MARTINS, Sergio Pinto, 2006, Direito do trabalho. 22. ed. São Paulo: Atlas. 
31 BARROS, Alice Monteiro, 2009, de. Curso de direito do trabalho. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo 
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enfraquecem, reduzindo-lhes a capacidade de reivindicar, tornando mais 

vulnerável a ação destruidora pelos Estados totalitários.” 

         No brasil os trabalhadores não precisam filiar-se a sindicatos para ter acesso a resultados 

da negociação coletiva. O sindicato único na base territorial é seu representante compulsório. 

Apenas os filiados votam em eleições sindicais, de sorte que a filiação não se relaciona apenas 

com aspectos alheios à representação de interesses propriamente dito: ela tanto abre as portas 

dos serviços assistenciais prestados pelos sindicatos quanto habilita os trabalhadores a eleger 

seus representantes.  

          OSLO32, acrescenta à essa discussão importante considerações favoráveis inclusive pelo 

viés da teoria dos grupos e da convivência coletiva.  

           Diz que em troca do “direito de jurisdição exclusiva”, o sindicato é obrigado por lei a 

representar todos os trabalhadores dentro de sua jurisdição. Um sindicato primordialmente luta 

por salários mais altos, melhores condições de trabalho, uma legislação favorável aos 

trabalhadores e coisas semelhantes. Coisas que, ´por sua própria natureza, não podem ser 

negadas a nenhum trabalhador em particular no grupo representado pelo sindicato. Os 

sindicatos existem para a negociação coletiva e não a individual. 

          Se é correta a conclusão de que a afiliação é, por via de regra, essencial ao movimento 

sindical duradouro e estável, argumentos comuns contrário à obrigatoriedade são falaciosos. 

           Um dos argumentos mais comuns está baseado em analogia com negócios privados. Em 

resumo, assim como uma empresa deve agradar seus clientes se quiser manter sua clientela e 

seus proventos, os sindicatos deveriam também ser forçados a impelir nos membros 

voluntariedade de afiliação e contribuição, obtendo sucesso se o seu desempenho agradasse aos 

membros em potencial. O autor coloca que “o trabalhador não tem individualmente nenhum 

incentivo econômico para frequentar reuniões” 

           Logo, esse argumento vem da lógica da “ motivação do lucro”, do consumo, que não 

pode ser integralmente aplicada ao direito coletivo, uma vez que o trabalhador racional não irá 

contribuir voluntariamente para um sindicato que proveja uma benfeitoria coletiva, visto que 

ele sozinho não iria fortalecer perceptivelmente o sindicato e visto que iria desfrutar das 

vantagens das conquistas de qualquer sindicato tanto se o apoiasse quanto se não o fizesse. 

           Argumentos inteligentes contra a unicidade e contribuição compulsória não podem 

repousar apenas na premissa da restrição da liberdade individual, a menos que o argumento seja 

estendido a todo tipo de coerção utilizada para amparar o provimento de serviços coletivos. Não 

                                                           
32 OSLO Mancur “A Lógica da Ação Coletiva, 1995. 
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há menos infração de direitos na tributação, no sustento de forças policiais, militares ou do 

sistema judiciário. 

          Que a força policial e o sistema judiciário sejam presumivelmente mais vitais ao país que 

os sindicatos, é aceitável, mas então a fundamentação deve ser colocada com as bases mais 

adequadas, o Estado nunca deveria arrancar impostos de um cidadão sem o consentimento 

deste. 

       Conclui que a negociação coletiva, guerra ou segurança pública e serviços estatais básicas 

soa semelhantes no fato que as “benfeitorias” destes atingem a todos os membros do grupo 

pertinente, tenha o indivíduo ou não apoiado ao sindicato, servido na guerra ou pago impostos.              

A compulsão presente nos três tem o dever de estar. 

 

          2.2.2 Contribuição Sindical obrigatória prevista na CFRB e considerações críticas 

 

            A constituição Federal Brasileira de 1988 recepcionou a cobrança de contribuição 

sindical obrigatória em favor das associações que formam o sistema confederativo de 

representação sindical em seu artigo 8º, inciso IV. 

 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 

da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 

prevista em lei;  

 

         Para grande parte dos autores o legislador constituinte, ao instituir a contribuição sindical 

obrigatória foi na contramão da efetividade do princípio da liberdade sindical e, arraigado ao 

conceito inerente à época, corporativista e autoritária, impôs a unicidade sindical de 

representação compulsória por categoria e recepcionou a cobrança de contribuição sindical 

obrigatória em favor das associações que formam o sistema confederativo de representação 

sindical. 

          Advertem que a contribuição sindical obrigatória afronta instrumentos internacionais 

sobre direitos humanos. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Organização das Nações Unidas de 1966, ratificado pelo Brasil (Decreto 591, de 6/1/1992), 

assegura a livre fundação de sindicatos, bem como a filiação a qualquer deles, podendo a lei 

restringir o direito apenas para preservar a democracia, a segurança nacional e a ordem pública 

e, ainda, para proteger direitos alheios. O Pacto remete à Convenção 87 da OIT, resguardando 
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a aplicação de seus dispositivos, e a OIT possui consistente doutrina contrária à cobrança de 

contribuição sindical compulsória. 

           Portanto, cobrança de contribuição sindical compulsória afrontaria o Princípio da 

liberdade sindical individual, que consiste no direito de cada trabalhador ou empresário de 

filiar-se ao sindicato de sua preferência e dele desligar-se. Para que a liberdade de filiação fosse 

completa, seria necessário existir liberdade de não contribuição, que não foi garantida. A 

existência da contribuição sindical compulsória também afronta a autonomia sindical, no 

aspecto da liberdade de auto estruturação. 

            Segundo Amauri Mascaro Nascimento, citado por José Cláudio Monteiro de Brito 

Filho, 200933, a contribuição sindical compulsória é a principal receita do sindicato, tendo 

natureza parafiscal. Por outro lado, para Sérgio Pinto Martins, citado também por José Cláudio 

Monteiro de Brito Filho, a natureza desta contribuição seria tributária, em razão de seu fato 

gerador. A respeito, afirma Ricardo José Macedo de Britto Pereira, 201234, que o STF já se 

manifestou, por diversas vezes, no sentido de que tal contribuição foi recepcionada pela CR/88 

e que tem natureza jurídica de tributo. O artigo 149, caput da Constituição federal de 1988 diz: 

 

Art. 149. 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. 

 

         Trata-se de contribuição sindical, cobrada compulsoriamente de trabalhadores e 

empregadores, independentemente de sua condição de associados ou não. É também chamada 

de “imposto sindical”.  

         Critica-se o fato de uma contribuição compulsória ser destinada em parte para o sindicato 

e em parte vai para o Estado (Ministério do Trabalho), configuraria situação típica do 

corporativismo que demonstra-se, mais uma vez, a existência do corporativismo estatal e 

sindical, sendo dividido tributo entre o Estado e pessoa jurídica de Direito Privado. 

           OSLO (1995) contribui para a temática, de forma favorável a contribuição como 

fundamental à sobrevivência e manutenção dos sindicatos. Ao tratar de Contribuição sindical e 

a liberdade econômica, analisa que muitos pensadores dizem que um sistema político livre e 

                                                           
33BRITO FILHO,2009. Direito Sindical. 3. Ed. São Paulo: LTR, 
34 PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto.2012. Novas perspectivas do direito coletivo do trabalho no Brasil, 

in Estudos Aprofundados MPT. Salvador: JusPodivm, 

https://jus.com.br/tudo/pessoa-juridica
https://jus.com.br/tudo/direito-coletivo-do-trabalho
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democrático pode existir somente se o papel do Estado na vida econômica for razoavelmente 

pequeno. Outros afirmam o contrário, que somente o planejamento governamental e medidas 

liberais pelo bem-estar podem evitar a depressão. Outro aspecto da divergência sobre a 

liberdade econômica refere-se à questão de saber por quem e para que as liberdades econômicas 

são restringidas. 

            Essa distinção aparece claramente no caso em que um grupo que vota unanimemente 

para impor uma regra compulsória em que todos saem ganhando, não cabe infração das 

liberdades dos envolvidos assim como ocorre em contratos firmados por partes que ao 

assinarem, por opção própria, restringem suas liberdades e são compelidos legalmente ao 

cumprimento. 

            O mais fundamental aspecto da controvérsia sobre a liberdade econômica envolve a 

liberdade econômica em si: liberdade de qualquer controle coercitivo sobre a vida econômica 

do indivíduo, não importando quais sejam as implicações políticas ou arranjos políticos de tal 

controle. 

           Alguns benefícios e serviços, já citados, são de natureza que todos os membros do grupo 

pertinente irão obtê-los se alguém do grupo obtiver. Tipos de serviços inadequados a lógica de 

mercado e são fornecidos com a obrigatoriedade de que todos paguem parcela pelos seus gastos. 

Cita para tal, os seguintes exemplos: melhorias nas forças militares, policiais e no sistema 

judiciário, afirmando não podem ser financiadas sem reduzir de alguma maneira as liberdades 

econômicas dos cidadãos, sem a cobrança de impostos e, portanto, se reduzir a liberdade de 

gastar do indivíduo. 

           Afirma ainda que tais serviços não podem aguardar pela voluntariedade, requerem 

regularidade. 

          A conclusão é que quando o governo, detentor da prestação dos serviços citados, fornece 

benefícios coletivos ele restringe a liberdade econômica, e quando se produz benefícios não 

coletivos, usualmente ofertados pela iniciativa privada, não há necessariamente cerceio de 

liberdades econômicas e somente em tais casos é possível aplicar a lógica de mercado, de lucro. 

          Os sindicatos, mesmo sendo associações privadas, requerem analises mais complexas, 

mais profundas, pelo seu caráter de representação de classe, reequilíbrio de forças e 

contribuição democrática além de promover benfeitorias coletivas, se organiza e se administra 

seu exercício por assembleias. Características singulares que inevitavelmente requerem alguma 

perda de liberdade econômica. 
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3. A LEI 13.467 DE 2017 E OS EFEITOS PARA O SINDICALISMO BRASILEIRO 

 

           As especulações sobre a implementação de uma reforma trabalhista não são novas. 

KREIN, 201835 suscita referências significativas nas décadas de 1980 e 1990, que contribuíram 

para culminar em sua elaboração, apontando ainda que foi resultadode uma tendência de 

fragilização da regulação pública em favorecimento da regulação privada, e que tem como 

consequência a exposição do trabalhador aos mecanismos de mercado na determinação de suas 

condições de sobrevivência.  

          Afirma, para tanto, que na década de 1980, no Brasil, o surgimento do novo sindicalismo, 

somado à um mercado de trabalho que continuou apresentando alta informalidade, desrespeito 

à legislação, alta rotatividade, baixos salários, forte desigualdade e que nos anos 90, o Brasil 

optou por se inserir no processo de globalização financeira, sob hegemonia do neoliberalismo 

e junto a isso, a agenda de flexibilização das relações de trabalho. 

         Os argumentos políticos eram basicamente os mesmos36: a necessidade de flexibilizar as 

relações de trabalho para enfrentar o problema do desemprego e da informalidade, pois se fazia 

necessário ajustar a regulamentação do trabalho às transformações tecnológicas e de 

competição contemporâneas. Nesse contexto, o governo FHC37 assumiu a agenda da 

flexibilização e buscou reconfigurar o modelo brasileiro, especialmente com a introdução da 

prevalência do negociado sobre o legislado, mas não teve força política para aprovar uma 

reforma global.  

         Entretanto, foram introduzindo uma série de medidas pontuais que afetaram os elementos 

centrais da relação de emprego, tais como: o avanço de formas de contratação atípica (contrato 

por prazo determinado, contrato parcial, ampliação do período para utilização do contrato 

temporário); a flexibilização da jornada (banco de horas, liberalização do trabalho aos 

domingos); a remuneração variável (o fim da política salarial, o fim dos mecanismos de 

indexação do salário mínimo, a introdução do programa de Participação nos Lucros e Resultado 

e liberação do salário utilidade) e a introdução de mecanismos privados de solução de conflitos 

(mediação, arbitragem e Comissão de Conciliação Prévia). KREIN (2018).  

                                                           
35 KREIN José Dari. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação 

coletiva: consequências da reforma trabalhista, Abr 2018. 
36 Segundo KREIN, 2018, ibid. 
37 Fernando Henrique Cardoso, ex presidente do Brasil, com mandato entre 1 de janeiro de 1995 – 1 de janeiro 

de 2003 
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           Neste momento nacional, três importantes proposições apresentadas não foram 

viabilizadas politicamente: a liberalização da terceirização, a prevalência do negociado sobre a 

legislação e a reforma no sistema de organização sindical. Como resultado houve uma 

modificação de elementos centrais da relação de emprego, sem que houvesse uma 

desestruturação formal do arcabouço legal e institucional existente no país. KREIN (2018). 

             Em 2017, a lei 13.467/2017, denominada como Reforma Trabalhista, foi aprovada pelo 

Congresso nacional e sancionada pelo presidente da República em exercício, em que, em 11 de 

novembro do mesmo ano, teve início sua vigência. Com 54 artigos alterados, 9 revogados e 43, 

a reforma modificou cerca de 10% da legislação trabalhista. Importante salientar que o projeto 

de lei da “reforma” trabalhista não foi fruto de reivindicação popular e não foi precedido de 

debates com os setores diretamente interessados. Além disso, apresentou desde sua formulação 

inconsistências e questões que suscitam debates sobre inconstitucionalidades.  Exemplo disso 

é que, apenas 3 dias após sua promulgação, o próprio governo editou Medida Provisória número 

88, a fim de harmonizar amenizar pontos e críticas, introduzindo nada menos que 85 

modificações na referida lei. baseadas inclusive em argumentos. 

         A referida medida provisória editada à época, trouxe a discursão sobre aspectos legais 

presente no art. 62 da CRFB/8838 que prevê que o Presidente só pode editar Medida Provisória 

em caso de relevância e urgência, e não como meio de corrigir uma lei aprovada pelo Congresso 

Nacional, o que para alguns críticos fez dela uma ofensa direta ao Estado de Direito. 

        O cenário brasileiro da implementação da lei n. 13.467/2017, denominada como Reforma 

Trabalhista, que altera diversos pontos e artigos a CLT, se traduzem no congelamento do gasto 

público por vinte anos, nas privatizações e nas concessões à iniciativa privada, na reforma do 

ensino médio, na política econômica ortodoxa, na tentativa da reforma da previdência, a lei n. 

13.429/2017, que liberaliza a terceirização e amplia o contrato temporário e na reforma 

trabalhista, sendo essa última o objeto deste trabalho, principalmente no que se refere às suas 

implicações para a ação coletiva. KREIN (2018). 

        Sob a defesa e expectativa governamental, a implementação desta lei teve como objetivo 

a geração de empregos e a diminuição da informalidade. Toda a alteração trazida pela reforma 

afetou a organização sindical sobre tudo em três aspectos: social, negocial e econômico.  

        KREIN (2018), sintetiza que nova legislação afeta direta e indiretamente o sistema de 

organização sindical e representação coletiva dos trabalhadores, ao buscar enfraquecer os 

                                                           
38 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
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sindicatos e estimular um processo de descentralização na definição das regras que regem a 

relação de emprego.   

As principais novidades diretas são: (1) a prevalência do negociado sobre o 

legislado; (2) o estrangulamento financeiro dos sindicatos; (3) a normatização 

da representação dos trabalhadores no local de trabalho com base no Estado; 

(4) a possibilidade da negociação individual, excluindo os sindicatos na 

definição das cláusulas do contrato de trabalho; (5) a retirada da função do 

sindicato de supervisionar as homologações dos trabalhadores com mais de um 

ano no emprego; e (6) a eliminação da ultratividade. Além delas, há outras que 

incidem na capacidade de ação coletiva, com a fragmentação das categorias 

por meio da terceirização e dos contratos atípicos. Há, ainda, a introdução de 

uma agenda bastante ampla de flexibilização que tende a deixar os sindicatos 

na defensiva, especialmente em contexto de elevado desemprego e de 

acentuadas inovações tecnológicas.39 

 

     A seguir, serão apresentadas as mudanças mais significativas trazidas ao sindicalismo, pela 

lei 13.467 de 2017. 

 

            3.1 Mudança principiológica   

 

           A referida reforma altera o Art. 8º, §1º da CLT, onde passa-se a ler que “O direito comum 

será fonte subsidiária do direito do trabalho”. O Direito do Trabalho possui princípios que, por 

essência, visam reequilibrar a relação de trabalho, prestigiando o polo hipossuficiente (o 

trabalhador).             

         Assim, a legislação trabalhista tem seu foco na proteção do trabalhador, garantindo aos 

empregados diversos direitos irrenunciáveis, parte dessa proteção se dá através do controle 

rígidos das autonomias envolvidas na relação trabalhista. Já o Direito Civil (comum) parte da 

premissa de que as ralações jurídicas se dão entre pessoas com direitos e capacidades iguais, 

prestigiando, consequentemente, a livre disposição de vontade.  

         Em outras palavras, a alteração sofrida neste artigo, evidencia uma sobreposição do direito 

civil e seu entendimento sobre a matéria do direito do trabalho, o que pode trazer prejuízos ao 

unir conceitos e relações distintas e desprestigiar anos de construção legislativa específica para 

os conflitos trabalhista. 

                                                           
39 KREIN, 2018, trecho do artigo “O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento 

da ação coletiva: consequências da reforma trabalhista” 
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     Somado a este entendimento, no Art. 8º, §2º também diminui a atuação dos tribunais do 

trabalho, limitando-o, ao impor o dever exclusivo de jugar de acordo com a lei, sem atentar para 

o caráter interpretativo das normas. 

 

CLT - Art. 8º - §2º - Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados 

pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho 

não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que 

não estejam previstas em lei. 

 

       Esse novo entendimento imposto ao direito do trabalho mitiga a garantia da efetiva 

aplicação da lei em seu sentido finalístico. Para o direito coletivo marca a redução do poder do 

Estado e dos sindicatos em influir na definição das relações de trabalho. Limita a intervenção 

da Justiça do Trabalho nos resultados das negociações coletivas; limita o escopo dos enunciados 

de jurisprudência do TST e dos TRTs e de elaboração de Súmulas. 

 

CLT - Art. 8º - § 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 

elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação 

pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. 

 

          O papel do judiciário sob atuação dos atores da relação trabalhista, (Empregador, 

Empregado, Sindicato), passa a ser meramente “homologatório”, em que não se emite juízo de 

valor, de mérito, de controle constitucional e equilíbrio processual, a autonomia recebe poderes 

plenos, “livres” de controle judicial. O Negociado sobre o legislado. 

           A mudança, em vez de fortalecer a normatização por negociação coletiva, enfraquece a 

possibilidade dela ser um instrumento para assegurar mais direitos, melhores condições de 

trabalho e maior proteção social. A prevalência do negociado sobre o legislado traz como 

novidade a possibilidade de a negociação rebaixar regulamentações inscritas no marco legal. É 

uma inversão na hierarquia das normas, adotada na perspectiva de ajustar as relações de 

trabalho às especificidades do setor ou do local de trabalho, fortalecendo, portanto, o poder do 

empregador e não do trabalhador. 

 

               3.2  Banco de horas 
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CLT - Art. 58-A - § 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal 

poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à 

da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do 

mês subsequente, caso não sejam compensadas. 

 

          Passa a ser possível a compensação (banco de horas) no caso de regime de tempo parcial, 

independentemente de acordo individual ou convenção ou acordo coletivos.  

         O artigo seguinte, a este, regula o novo banco de horas, que passa a ser permitido mediante 

acordo individual, diferenciando-o do pactuado por convenção ou acordo coletivos pelo prazo 

máximo de compensação 

         O Banco de horas, no direito trabalhista, corresponde a um sistema de flexibilização da 

jornada de trabalho diária, de modo a permitir a compensação de horas trabalhadas fora da 

jornada contratada. A adoção no entanto estava  condicionada a uma real necessidade do 

empregador como forma de impedir dispensas coletivas, justificando-se temporariamente a 

redução de jornada sem redução de salários, para posterior compensação sem pagamento 

de horas extras. O banco de horas só seria legítimo, portanto, estando presentes esses dois 

requisitos principais, além de além de previsão em acordo ou convenção coletiva. 

         O instituto do banco de horas já sofria com adoções feitas por grandes empresas que 

desconsideravam crise econômica ou necessidade imperiosa para conter despesas de 

empregados. Na prática, muitas vezes, imputava ao empregado o ônus de manter o serviço que 

caberia a outros, não contratados. 

          Coloca para o trabalhador a possibilidade de contratar com seu empregador as regras 

sobre a utilização de banco de horas, sem a presença sindical, sob o risco da desproteção diante 

de interesses escusos a verdadeira finalidade do banco permitido por lei. 

 

               3.3 A possibilidade de representação individual 

 

         A nova legislação abre precedentes ao indivíduo para que a representação de seus 

interesses profissionais seja feita de forma individual, com ausência de representação sindical. 

 

CLT - Art. 444 - Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput 

deste artigo aplica -se às hipóteses previstas no art. 611 - A desta Consolidação, 

com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, 

no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/horas_extras.htm


46 
 

salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social .  

 

         O novo dispositivo privilegia a autonomia da vontade, permitindo a livre negociação entre 

empregado e empregador, desde que cumpridos os requisitos: o empregado que participa da 

negociação tenha nível superior e receba salário igual ou superior ao dobro do teto dos 

benefícios do INSS40; e o direito objeto da negociação esteja listado no rol do art. 611 -A da 

CLT, incluído pela Reforma. 

 

CLT - Art. 510-A - Nas empresas com mais de duzentos empregados, é 

assegurada a eleição de uma comissão para representa-los, com a finalidade de 

promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

 

            No art. 507-A da CLT temos que os contratos individuais de trabalho cuja remuneração 

seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. 

           Essa implementação robusta de formas de representação individual afastam o indivíduo 

do sindicato, exacerbando o individualismo e criando situações em que pela assimetria das 

relações, não será capaz, o trabalhador de aferir diálogo e ganho, diante do empregador, parte 

mais forte da relação. 

            Sob forte perspectiva de fortalecer a descentralização das negociações no âmbito do 

local de trabalho e até individualizando a definição das regras para os trabalhadores mais 

qualificados, ao mesmo tempo buscando retirar da representação sindical, os trabalhadores que 

ganham acima de dois tetos previdenciários, pois estes podem estabelecer contratos sem 

assistência do sindicato, como criar a representação no interior das empresas. 

           A nova lei regulamenta ainda representação dos trabalhadores no interior da empresa 

com mais de duzentos empregados (três a sete membros dependendo do tamanho da empresa). 

A sua eleição deve ser realizada sem a interferência do sindicato e os membros eleitos 

praticamente não têm estabilidade, pois podem ser despedidos em caso de crise econômica, 

inovação tecnológica e problemas disciplinares. Ou seja, muito dificilmente haverá uma 

comissão autônoma e independente da empresa. Além disso, as suas atribuições são de gestão 

de conflitos (promover o diálogo social e prevenir conflitos) e de exercer prerrogativas próprias 

dos sindicatos de negociar as condições de trabalho, o que caracteriza um conflito de papéis 

                                                           
40 atualmente, o teto é de R $ 5 .531 ,31, ou seja, deve receber salário de, no mínimo, R $11 .062 ,62. 
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entre as duas instâncias de representação. Portanto, apesar de ser uma demanda antiga do 

movimento trabalhista, a sua regulamentação não fortalece, mas divide os trabalhadores, pois 

coloca empecilhos para uma atuação sinergética com o sindicato. Além da confusão de papéis 

entre o sindicato e a comissão, ela fortalece a tendência de descentralizar as negociações e 

esvaziar as contratações mais centralizadas e gerais para o conjunto de uma categoria ou setor 

econômico. KREIN 2018. 

            A reforma amplia a liberdade dos empregadores em determinar as condições de 

contratação, o uso da força de trabalho e a remuneração dos trabalhadores. Ou seja, busca-se 

imputar o processo de definição das regras da relação de emprego às empresas, restringindo a 

participação das organizações dos trabalhadores e do Estado. Esse processo acarreta, 

primeiramente, o aumento da insegurança dos trabalhadores e a flexibilização de direitos, bem 

como a diminuição da proteção social. A reforma também busca esvaziar as organizações 

sindicais na qualidade de organizações de classe, visto que passa a prevalecer a visão de 

organizações mais descentralizadas e articuladas com os interesses das empresas. 

 

               3.4 Negociação coletiva  

 

             O Art. 611-A, § 1º coloca que no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo 

de trabalho, a Justiça do Trabalho observará a intenção é privilegiar a autonomia da vontade e 

prestigiar a negociação coletiva.  A nova lei define o que pode e não pode ser objeto da 

negociação, delibera a possiblidade de redução salarial41 desde que apresente contrapartida, e 

legitima o poder negocial desapegado do controle judicial e legislativo. Outorga aos envolvidos, 

capacidade de acordar questões de grande importância e peso na vida dos trabalhadores e 

baseados sobre tudo na autonomia da vontade, ou seja, o interesse do momento e circunstância. 

              Não cria meios de resolução de conflitos entre capital e trabalho e nem garante 

equilíbrio na relação entre as partes, extingue a obrigatoriedade da homologação da rescisão no 

sindicato para os contratos com mais de um ano de duração. A homologação poderá feita pela 

comissão ou pelo representante dos empregados - Possibilita a demissão coletiva sem prévio 

conhecimento ou negociação com o sindicato e sem necessidade de que haja formalização em 

acordo ou convenção coletiva. 

                                                           
41 CLT - Art. 611-A - § 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o 

acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o 

prazo de vigência do instrumento coletivo. 
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             Na mesma medida que afasta o indivíduo do sindicato pela implementação institutos 

de representatividade individual sem a presença do sindicato, coloca sobre a negociação 

coletiva a flexibilização de direitos e garantias. 

 

                  3.5 O fim da ultratividade 

 

CLT - Art. 614 - § 3º Não será permitido estipular duração de convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a 

ultratividade.  

 

             Limita a validade das cláusulas de acordo ou convenção coletiva ao prazo de vigência 

da norma. A jurisprudência atual do TST, Súmula 277, entendia que as normas valem mesmo 

depois de findo seu prazo (ultratividade), salvo se houver negociação posterior. 

             O hiato criado pelo fim da duração de uma convenção ou acordo coletivo até a 

propositura de novo cria grande instabilidade jurídica e desproteção aos trabalhadores 

envolvidos na relação. Uma pausa de garantias é dada e pode ser gerada, inclusive por interesses 

em adiar ou protelar novo entendimento pacífico. Tal situação criou grande instabilidade 

jurídica e armadilha para suspensão de garantias conquistadas ao longo do tempo por 

negociações.  

 

               3.6  O fim da contribuição sindical obrigatória 

 

CLT - 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. 

 

CLT - 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 

 

         Os dois artigos em destaque, simultaneamente torna facultativa a contribuição sindical 

dos empregados, retira a natureza tributária da contribuição sindical, alterando o nome de 

“imposto sindical” para “contribuição sindical”. 
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          Este é sem dúvida o ponto crucial da mudança trazida ao sindicalismo brasileiro com a 

vigência de reforma trabalhista. A contribuição sindical, prevista constitucionalmente 

representava a principal fonte de custeio e manutenção dos sindicatos no país. 

          Em reportagem jornalística, o site G142, ao completar-se 1 ano de vigência da lei, 

apresenta dados do Ministério do Trabalho que mostram que a arrecadação sindical (somando 

centrais, confederações, federações e sindicatos), no período de 1 ano perdeu 86% de sua 

receita. 

        Importante destacar, somadas as discussões apresentadas no capítulo anterior deste 

trabalho, que o legislador estabeleceu esta forma de receita, e em torno dessa fonte foram 

construídas as bases de funcionamento e sustento, além da vedação legal ao desenvolvimento 

de atividades lucrativas e de fundo econômico. A retirada desta contribuição da forma 

obrigatória representa um impacto profundo na constituição sindical, que precisará ser 

reformulado e criar e estimular nova e as atuais formas de receita. 

 

          3.6.1 O entendimento do STF sobre o fim da contribuição sindical constitucional 

 

         Desde a vigência da lei 13.467/2017 era esperado que os sindicatos recorreriam ao 

judiciário, em todas as suas instâncias, para reaver o direito à contribuição constitucional de 

forma obrigatória. A confederação que representa trabalhadores em transporte aquaviário -

CONTTMAF, foi autora da ação analisada pelo Supremo, em que questionava a 

inconstitucionalidade alegando que o tributo somente poderia ser extinto por meio da aprovação 

de uma lei complementar, e não uma lei ordinária, como foi aprovada a reforma. A ADI 5.794 

de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, por decisão de 6 votos a 3, declarou a 

constitucionalidade do fim da contribuição compulsória. 

          Entre os votos favoráveis a constitucionalidade da matéria, destaca-se os argumentos do 

ministro Alexandre de Moraes, ao defender que o fim obrigatoriedade da contribuição sindical 

não afasta a liberdade sindical, afirmando não ser razoável que o Estado tenha de financiar um 

sistema sindical, em que só 20% de trabalhadores são sindicalizados, evidenciando um vácuo 

de representatividade, ou seja, um déficit apesar do imposto sindical; O ministro Barroso 

entende que decisão sobre o modelo sindical adequado para o país não deve ser discutida no 

Judiciário, mas no Legislativo. 

                                                           
42 G1 PORTAL DE NOTÍCIAS. Organizações Globo, 2018. Disponível em G1.com.br. acesso em 11/11/2018 
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           O relator da ação, ministro Luiz Edson Fachin, vencido, apresentou argumento favorável 

pela obrigatoriedade da contribuição, sustentou que a Constituição de 1988 foi precursora no 

reconhecimento de direitos nas relações entre capital e trabalho, entre eles, a obrigatoriedade 

do imposto para custear o movimento sindical. 

           Conforme o relator, o modelo de sindicalismo criado pela Constituição sustenta-se em 

um tripé formado por unicidade sindical, representatividade obrigatória e custeio das entidades 

sindicais por meio de um tributo. Este último é a contribuição sindical, expressamente 

autorizada pelo artigo 149, e imposta pela parte final do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição 

da República. 

Assim sendo, na exata dicção do texto constitucional, é preciso reconhecer que 

a mudança de um desses pilares pode ser desestabilizadora de todo o regime 

sindical, necessário seria um período de transição até a criação de novas fontes 

de custeio. Entendo que a Constituição fez uma opção por definir-se em torno 

da compulsoriedade da contribuição sindical.43
 

 

         A decisão do STF dá legitimidade ao fim da contribuição sindical obrigatória, dando aos 

trabalhadores a voluntariedade da contribuição, que deverá ser feita agora somente sob a 

autorização expressa dos mesmos. 

 

         3.6.2 O desafio da sobrevivência dos sindicatos com o fim da contribuição sindical 

obrigatória. 

 

      Constituído como um fato, o fim da contribuição sindical constitucional na forma 

obrigatória e revelados os dados da queda de cerca de 80% da arrecadação e receita sindical, é 

imprescindível pensar que os sindicatos tais como existem enfrentam uma crise na sua história, 

talvez possa se afirmar, a maior até hoje experimentada e precisaram se renovar para manter 

seu funcionamento e atividade.    

          A unicidade sindical e o fim a obrigatoriedade da contribuição feita aos sindicatos, para 

os trabalhadores, significa dizer que as dificuldades financeiras ou a incapacidade de exercício 

ocorridas pelo sindicato, impossibilitam o trabalhador de qualquer outro tipo de representação; 

ao passo que a defesa do interesses sempre coletivos da categoria sindical, trará benefícios a 

todos,  independentemente de contribuição direta ou indireta. 

                                                           
43 Trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Edson Fachin na relatoria da ADI 5.794, em 29 de Jun de 2018, 
disponível em www.stf.jus.br, acessado em 26/11/2018. 
 

http://www.stf.jus.br/
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           A voluntariedade da contribuição que muitos acreditam ser a oportunidade de que os 

sindicatos têm para estreitarem relações com os contribuintes tornando seu papel ainda mais 

relevante não pode ser desassociado da crise econômica que estima lançado milhões de 

brasileiros no desemprego. 

         A constatação de perda tão significativa, 80% da receita, retirada sem a criação de regra 

de transição, sem criar condições para os sindicatos existentes buscassem novas fontes de 

financiamento antes da cessação completa do recebimento das verbas oriundas da Contribuição, 

demonstra que a reforma serviu para o enfraquecimento geral dos sindicatos já constituídos, e 

um retrocesso aos trabalhadores no seu direito à livre organização sindical. 

         Em síntese, a reforma provoca um processo de fragmentação da base de representação 

sindical, impõe uma pauta patronal para as negociações, esvazia o papel dos sindicatos em 

alguns aspectos, admite a negociação individual, o que impõe um imenso desafio aos sindicatos 

para enfrentar a nova realidade, desafio que somente poderá ser analisado no futuro. A questão 

é que a fragilização do movimento sindical não advém somente da reforma, mas há um contexto 

econômico, político e ideológico desfavorável à ação coletiva no capitalismo contemporâneo. 

KREIN (2018). 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

          Na relação trabalhista, entre os que detém a força de trabalho e os que detém o capital, 

se faz muitas vezes um hiato litigioso, em que os interesses e a satisfação parecem ser 

inconciliáveis, deste fato, origina-se a necessidade da proteção que a legislação trabalhista deve 

ter com a parte mais fraca, atenuando diferenças, minorando desigualdades, equilibrando 

forças, promovendo dignidade e melhorias nas condições de trabalho. 

         Os sindicatos e movimento sindical são peças fundamentais, braços dessa proteção 

legislativa, que ao longo da história participaram ativamente de inúmeras conquistas, sendo 

responsáveis efetivamente pela promoção de melhorias, a conscientização de classe, e a luta 

coletiva. 

         Os sindicatos, no entanto, não são instituições livres de crítica ou problemas, ao longo de 

sua história também sofreram controle estatal, sucumbiram aos interesses e vantagens 

econômicas, desviaram-se da sua finalidade, enriqueceram dirigentes, perderam o diálogo com 

os trabalhadores, deixaram de representar. 

         Ao longo deste trabalho buscou-se apresentar essa linha evolutiva, que não é reta, não é 

precisa, não é simples, a complexa e sinuosa trajetória sindical brasileira. 

         Ao longo dos governos, regimes, contextos, constituições e legislações, o sindicalismo 

vivenciou em menores e maiores proporções a sua liberdade, atuação e relevância. Um caminho 

que apresentou obstáculos e incentivos, derrotas e conquistas, sem nunca deixar de se constituir 

a principal fonte do direito coletivo. 

         O panorama histórico demonstrou a formação da atuação sindical sobretudo com a 

necessidade da afirmação de classe, uma vez que a luta coletiva passa pelo sentimento de 

pertencimento à um grupo, à uma categoria. Outro fator marcante é a sempre presente atuação 

governamental, em reprimir, controlar, fiscalizar, incentivar o exercício sindical.  

         O papel desenvolvido pelas entidades internacionais representou aspecto basilar na 

concepção do sindicalismo enquanto promovedor de direitos sociais e fundamentais dos 

indivíduos nas suas atuações profissionais, e na liberdade de reivindicação e luta por melhores 

condições e vida digna. A constituição de 1988 ampliou a relevância dos sindicatos, garantindo 

liberdade, imunidade sindical, direitos sociais, primazia da negociação e na representação 

coletiva, e fonte substancial de sustento.  

        O contexto de crise representativa, econômica, política, moral e social da sociedade 

brasileira de hoje, perpassa o sindicalismo, que tem papel passivo e ativo nesse cenário.      



53 
 

Importante destacar que diversos países passaram por, e enfrentam empecilhos que influíram 

no movimento sindical, momentos em que os sindicais foram combativos e “pelegos”, não 

sendo tal fato peculiaridade nacional.  

        A expressão “derrubando um prédio para matar uma barata”, oriundo do conhecimento 

e sabedoria popular sobre o que é exagerado, descabido, excessivo, prejudicial pode ser 

utilizado para descrever o atual cenário sindical brasileiro, sobre tudo pós reforma. A lei 13.467 

de 2017, altera de forma definitiva os sindicatos, sob o discurso de modernização, melhoria e 

flexibilidade, e com isso toda estrutura sindical é danificada, sucateada, com a real possibilidade 

de vir a ruína. 

         Os que defendem o fim da contribuição sindical obrigatória passam invariavelmente pelo 

discurso de que o pagamento não gera ou tem gerado completa ou suficiente satisfação do 

contribuinte com o desenvolvimento das funções sindicais. O fator econômico, a economia da 

quantia referente a um dia de serviço é sempre o ponto principal, acessoriamente, as afirmações 

de que não foi extinta a cobrança apenas tornou-se facultativa e que os sindicatos precisam 

instigar nos representados o desejo de contribuir, de associar-se, de repor a receita aos 

sindicatos. 

        A insatisfação com contraprestações está longe de ser uma característica exclusiva dos 

sindicatos, o indivíduo paga tributos, ou seja, taxas e impostos diariamente sem que haja 

qualquer faculdade ou motivação para tal.  

         Retirar o imposto sindical pelo argumento da insatisfação na contraprestação sindical é 

um argumento bastante mesquinho, uma vez que se restringe a apenas esse setor, e que coloca 

em risco a existência de tão importante instituto pelo simples fato de um valor a ser 

“economizado” pelo trabalhador. 

        A reforma enfraqueceu o sindicalismo afastando: o trabalhador do seu sindicato, como por 

exemplo as rescisões fora do sindicato; a necessidade da representação sindical nos acordos 

coletivos, que agora podem ser feitos com advogados ou por comissões; a defesa dos interesses 

coletivos uma vez que o acordado vale sobre o legislado e disseminou a ideia de que a 

contribuição sindical é um dinheiro mal empregado. 

        Importante perceber os diversos atores por detrás de tal reforma, o quanto o sindicalismo 

incomoda parcela considerável da sociedade, que os interesses econômicos e estatais em 

diversos momentos esbarram na atuação de qualquer consciência coletiva e que há os que se 

realizam na possibilidade da extinção da instituição sindical. 
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           Hoje, falando em se resolver os problemas ocorridos ao longo do sindicalismo brasileiro, 

em nome da flexibilidade, modernização, vemos ruírem diante olhos, importantes colunas do 

direito coletivo e o fracasso da proteção integral ao trabalhador.  

         Somente a consciência de classe é capaz de promover o olhar crítico, a capacidade de 

enxergar até que ponto as mudanças oferecidas ao trabalhador são benéficas ou prejudicais. A 

construção sindical passa pelo diálogo das diferentes partes envolvidas na relação trabalhista. 
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