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RESUMO 

 O presente artigo objetiva analisar o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.794 

e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 55, sobre a constitucionalidade da 

extinção da contribuição sindical compulsória. Com efeito, pretende-se identificar a 

extensão da decisão, os efeitos e as consequências para o direito sindical e 

sindicatos. Fundada em indicações bibliográficas, doutrinárias e legais, e aplicada a 

metodologia dedutiva, a pesquisa conclui que a decisão está formulada por uma 

argumentação consequêncialista, com aplicação da técnica de ponderação entre 

princípios constitucionais. 
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ABSTRACT 

This article aims to analyze the understanding of the Supreme Federal Court, based 

on the judgment of Direct Action of Unconstitutionality nº 5,794 and of Declaratory 

Action of Constitutionality nº 55, on the constitutionality of the extinction of the 

compulsory union contribution. Indeed, it is intended to identify the extent of the 

decision, the effects and consequences for union law and unions. Founded on 

bibliographic, doctrinal and legal indications, and applied the deductive methodology, 

the research concludes that the decision is formulated by a consequentialist 

argumentation, with the application of the weighting technique between constitutional 

principles. 

 

KEYWORDS: Legal Argumentation. Union contribution. Constitutionality. Labor Law. 

Weighting. Unions. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A decisão analisada versa sobre a extinção da contribuição sindical 

compulsória, matéria objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, em face das alterações introduzidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho sobre a matéria, através da Lei nº 13.467/2017, 

 O tema remonta a história do sindicalismo em diversos Países e no Brasil, 

a criação de sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais, as quais 

desenvolvem relevantes ações de participação social essencial, por esta razão 

merece total atenção, sobretudo, após a convolação da cobrança da contribuição 

sindical compulsória em facultativa, obstaculizando o exercício protetivo dos direitos 

dos trabalhadores. 

 As pesquisas serão desenvolvidas através de consultas de normas legais 

e da literatura especializada, visando destacar a relevância da materia no momento 

jurídico atual, com enfoque nos efeitos e consequencias na extrutura da organização 

sindical e para os sindicatos. 

 O tema proposto é de importância ímpar, eis que confronta os modelos de 

liberdade e unicidade sindical. 
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 O desenvolvimento deste trabalho, busca responder qual a argumentação 

jurídica aplicada na decisão, bem como quais os princípios constitucionais entre si 

foram ponderados. 

 

RAZÕES PARA A FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 O entendimento para conferir a facultatividade da contribuição se deu em 

face do número exorbitante de sindicatos no Brasil que, em março de 2017, 

constatou-se a existência de 11.326 sindicatos de categorias profissionais e 5.186 

sindicato de categorias econômicas, de tal sorte que a lógica para o fim da 

obrigatoriedade do pagamento da contribuição gira em torno do fortalecimento das 

entidades sindicais mais representativas e democráticas, fazendo com que aqueles 

entes que não demonstram efetiva atuação nos interesses das classes que 

representam sejam distanciados.2 

 À vista disso, tem-se como principal fundamento para facultatividade da 

contribuição sindical observado pelo legislador, a existência de grande quantidade 

de sindicatos criados no país, sob a alegação de que a medida legislativa manterá 

fortalecidos os sindicatos que promovem uma assistência real e eficaz e, do outro 

lado da moeda, também ocorre o enfraquecimento das entidades representativas 

ociosas, que não possuem uma base sólida para auxílio e assistência da classe 

obreira. 

 

DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.794 E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 A ação julgada entre os dias 28 e 29 de junho de 2018 pelo Supremo 

Tribunal Federal, a ADI n° 5.794 teve como relator o Ministro Edson Fachin que, ao 

apresentar o relatório, destaca inicialmente à vasta repercussão da matéria tratada 

pelo conjunto expressivo de entidades sindicais quando da propositura das diversas 

demandas as quais versaram sobre o mesmo objeto da lide, de modo que todas as 

ações foram apensadas para julgamento, além da Ação Direta de 

Constitucionalidade n° 55, a qual se pretendia ver conhecidos os preceitos 

                                                           
2
 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017, on-line). 



4 
 

infraconstitucionais, que alteraram a natureza da contribuição sindical, em 

consonância com o ordenamento constitucional.3 

 O Ministro relata o entendimento da requerente no sentido da 

constitucionalidade da norma guerreada desrespeitar direitos e garantias 

fundamentais dos trabalhadores, manifestado pelo art. 578 contida da CLT, vez que, 

aos sindicatos, incumbe o dever de assistir essa classe, tornando-se, portanto, tal 

direito desatendido, levantando-se, ainda, que a nova redação conferida à legislação 

obreira fere o princípio da proporcionalidade, pois o Estado teria agido de forma 

abusiva diante da hipótese. Com isso, o Ministro Relator Edson Fachin procedeu 

pela solicitação de informações e manifestações legalmente previstas pelos poderes 

estatais que instituíram a alteração da redação do compilado celetista pela lei nº 

13.467/17, ou que por ela foram atingidos ante o impacto social traçado pela matéria 

e, dessa forma, vieram aos autos a Câmara dos Deputados, o qual defendeu a 

constitucionalidade da norma, o Senado Federal que reconheceu a impossibilidade 

jurídica do pedido como liminar e no mérito consignando que a norma teve regular 

tramite legislativo, pela Presidência da República que declarou a inexistência de 

qualquer inconstitucionalidade material na opção política tomada, pela Advocacia 

Geral da União que entendeu pelo não conhecimento da ação e pela improcedência 

do pedido, bem como pelo Tribunal Superior do Trabalho, que se manteve inerte em 

relação ao tema. 

 Entre os diversos argumentos sustentados por aqueles que 

representaram os interesses sindicais na sessão de julgamento da referida ADI, está 

à inconstitucionalidade formal da nova disposição legislativa, sustentadas em 

plenário, fundamentalmente entendem que a nova natureza conferida à contribuição 

sindical tinha por objetivo atacar as próprias entidades sindicais retirando-lhes, 

abruptamente, a principal fonte de custeio. Também, pondera-se o desrespeito ao 

comando constitucional dado pelo legislador, mais precisamente qual seja a parte 

final do inciso IV do art. 8 CF, pois este dispositivo prevê a criação de novas 

contribuições para o sistema confederativo, independentemente de contribuição já 

prevista em lei, de modo que essa supostamente estaria representada pela 

contribuição sindical e, estando previsto na norma constitucional, passa, portanto, a 
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ser norma auto-aplacável e de eficácia plena, modificável através apenas de 

Emenda Constitucional. 

 Outro ponto argumentado diz respeito a responsabilidade das entidades, 

eis que a nova legislação celetista passa a permitir a prevalência do negociado 

sobre o legislado, de modo que a intervenção e representação dos entes sindicais 

são obrigatórios e, com a retirada da principal receita para custeio desses entes, se 

passa a questionar como tal representação seria possível. Nesse sentido, defende-

se o modelo sindical adotado pelo ordenamento constitucional brasileiro vez que 

este cumpre premissas de representar categorias, sejam elas econômicas ou 

profissionais, já que os sindicatos cumprem ônus de representação coletiva, 

conferindo assistência para aqueles filiados ou até mesmo aos não filiados, 

conforme vários julgados nesse mesmo sentido e, ainda assim, a facultatividade 

deveria ser deliberada pelo destinatário final da receita, eis que deve ir além do mero 

interesse individual. 

 O sistema sindical estabelecido pela Constituição Federal, o raciocínio de 

se retirar a obrigatoriedade da contribuição sindical iria contra o sistema pelo fato de 

que apenas os filiados contribuiriam não a categoria representada, violando, assim, 

o art. 113 do ADCT o qual dispõe que “a proposição legislativa que crie ou altere 

despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa 

do seu impacto orçamentário e financeiro”. 

 Diante disto, estaria o processo legislativo que confere facultatividade da 

contribuição sindical eivado de nulidade porquanto deixou de realizar estudos 

voltados para o comando constitucional, manifestadamente pelo seu impacto 

financeiro ou orçamentário. 

 Em contraposição às teses que defendem os interesses sindicais, a 

defesa arguida em sede da Ação Declaratória de Constitucionalidade, bem como 

dos demais que se demonstraram inclinados a defender a constitucionalidade da 

norma guerreada, traçaram-se argumentos jurídicos em que pese o art. 8°, IV, da 

CF/88 prevê a instituição para a cobrança da contribuição confederativa de 

competência de assembléias gerais de sindicatos por seus filiados. Ademais, no que 

relaciona ao final do disposto no artigo supra mencionado, qual seja a “contribuição 

prevista em lei”, o constituinte não definiu estritamente a natureza tributária ou não 

dessa contribuição e não pré concebeu o modelo específico, não havendo o que se 
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falar tipicidade tributária fechada, portanto, inexiste a obrigatoriedade de contribuição 

parafiscal, como é o caso da contribuição sindical. 

 Entende-se que o texto constitucional previsto ao final do inciso IV do art. 

8° da Constituição permite discricionariedade do legislador deixada em aberto. Deste 

modo, a CLT fez opção da disciplina de uma contribuição aos sindicatos instituída 

como tributo de natureza parafiscal, não se configurando uma situação 

constitucionalizada ao ponto de clamar pela exigência de emenda constitucional. 

Ainda sobre a defesa da ADC, em relação à necessidade de tratamento da matéria 

por lei complementar, frisa-se que esta norma constitucional serve apenas para 

normas gerais em relação àqueles impostos previstos na própria Constituição 

Federal, o que não é o caso das contribuições sindicais, que enquadram-se como 

tributos parafiscais voltados para o interesse das categorias profissionais. Neste 

limbo, a jurisprudência STF é pacifica naquilo versado acerca das contribuições 

parafiscais, como no julgamento da ADI 2522, que teve como Relator o Ex-Ministro 

Eros Grau, o qual teve origem no fato do Estatuto da Advocacia ter afastado a 

contribuição compulsória por lei ordinária, alegando-se, neste sentido, a 

inconstitucionalidade formal por não haver lei complementar, de modo que o STF 

decidiu pela não necessidade de reserva de lei complementar no que se refere 

instituição ou extinção de tributos. Se há a permissão dessas contribuições serem 

instituídas e cobradas por intermédio de lei ordinária, de igual modo, podem ser 

extintas. 

 Também, ataca-se a suposta inconstitucionalidade formal que argumenta 

a falta do estudo da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, conquanto 

aquele previsto no art. 113 do ADCT, sob a defesa de que a simples alteração 

legislativa que retirou a natureza obrigatória não traduziu renuncia ou extinção de 

receita, mas apenas passou a exigir autorização expressa dos contribuintes, 

mantendo-se, inclusive, inalterada o dispositivo infraconstitucional o qual alude á 

destinação de receita, previsto no art. 589 da CLT, preservando a idéia de liberdade 

sindical perfilhada no art. 8°, V, da norma constitucional que dispõe: “Art. 8° 

ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato [...] V - 

ninguém é obrigado a filiar-se”.  

 Naquilo que diz respeito à inconstitucionalidade material, o entendimento 

da defesa corrobora com a existência do sentido finalístico da reforma, afastando-se 
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as “causas legislativas” ou “contrabandos legislativos”, vez que a acepção da 

reforma trabalhista está pautada em consonância com o sentido ideológico da 

transformação da contribuição em natureza de doação pecuniária e voluntária, 

porém não desvinculada pela matéria tratada no conjunto da lei e, afastar a 

constitucionalidade material representaria subversão do sistema sindical pela 

intenção da unicidade sindical e representatividade ampla, eis que observado um 

sistema de múltiplas fontes de custeio das entidades sindicais, como a contribuição 

confederativa e aquelas outras previstas em convenções ou acordos coletivos, 

devendo-se admitir, neste sentido, a contribuição compulsória por decisão política 

por parte do legislador na medida em que ocorre uma verdadeira transição do 

modelo corporativista sindical antes presenciado. 

 Ademais, a argumentação levanta que restarão evidenciados os 

sindicatos mais competentes para melhor representar os interesses das categorias 

e, em contrapartida, aqueles que não lograrem êxito serão substituídos ou até 

mesmo extintos. 

 No voto o Ministro Relator Edson Fachin ressalta a necessidade de 

articulação pelo Tribunal sobre três vertentes essenciais, quais sejam o limite 

imposto pela própria CF, a matéria já versada no todo ou em parte pelo STF e a 

literatura jurídica e doutrina a qual alude a matéria manifestada pela unidade 

sindical, representatividade compulsória e contribuição social independente de 

previsão em lei. É narrado, portanto, um percurso histórico da formação do regime 

sindical a partir da Constituição de 1934 que, em seu art. 120, parágrafo único, 

conferia pluralidade e completa autonomia sindical. 

 Já em 1937, com o Estado Novo, a Constituição imposta de forma 

arbitrária institui o modelo de unicidade sindical das categorias através da 

representação de apenas um sindicato controlado pelo próprio estado e, pela edição 

do decreto nº 1.402, em 1939, se torna privativa á competência dos sindicatos 

reconhecida pelo estado na representatividade das categorias e nas celebrações de 

convenções e acordos coletivos de trabalho. Também, no final da década de 30, o 

Estado fixou regras sobre o processo de dirigismo estatal, organização sindical, 

além de ter proibido a greve lockout, considerada antissindical e nociva ao trabalho e 

ao capital. 
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 Em suma, o Ministro Relator conclui seu voto pelo entendimento do 

conhecimento da ADI e declaração de inconstitucionalidade em face dos dispositivos 

celetistas que instituíram a facultatividade da contribuição sindical, vez que, em seu 

entendimento, o regime constitucional acolhido e desenvolvido pelo legislador 

originário está sustentado na unicidade do art. 8°, II, da CF/88, da representatividade 

compulsória do art. 8°, III e da contribuição sindical prevista nos art. 8°, IV e 149, 

corroborando que a nova lei desinstitucionaliza de forma substancial a principal fonte 

de custeio das entidades e a torna facultativa, além de que alteração promovida em 

face da natureza jurídica da contribuição social constitui inequívoca renuncia fiscal 

da União por não ter sido acompanhada de seu impacto orçamental e financeiro, 

conforme a previsão do art. 113 do ADCT e impede a atividade constitucionalmente 

prevista. 

 O Ministro Luiz Fux entende que o critério utilizado pela norma é 

homogêneo e igualitário e, tendo em vista que a contribuição não deixou de existir, 

mas apenas passou a requerer prévia e expressa autorização por cada empregado, 

inexiste, portanto, o limite de tributar. Em relação à parte final versada no inciso IV 

do art. 8° da Constituição Federal, o posicionamento do Ministro é no sentido de que 

a norma deixa claro que cabe à lei dispor não havendo qualquer comando que 

determine a compulsoriedade. 

 Neste sentido, entende que a obrigação de pagamento da contribuição 

sindical traduz uma proliferação de entidades sindicais no Brasil que se beneficiam 

da criação dessas entidades, tendo em vista que em 2016 houve a arrecadação total 

de 3 bilhões e 960 mil reais de contribuições sindicais. O Ministro utiliza-se do Direito 

Comparado, levanta que em países como Reino Unido há sindicatos, Estados 

Unidos e Argentina, respectivamente, 168, 130 e 91 sindicatos, concluindo que a 

antiga natureza da contribuição gerava oferta excessiva e artificial, perda social em 

detrimento dos trabalhadores, vez que 16 mil sindicatos no Brasil não se traduzem 

em aumento de bem estar das categorias. Ainda em seu voto, o Ministro Luiz Fux 

sustenta o direito fundamental de sindicalização, associação e expressão, não se 

podendo admitir a imposição a todos dessa categoria pelo que dispõe o inciso V do 

art. 8° acerca da liberdade de filiação e tendo em vista que o regime anterior 

vulnerava tal direito. 
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 Acompanhando o voto do Ministro Luiz Fux, o Ministro Alexandre de 

Moraes destaca que o modelo sindical do Estado Novo foi direcionado para permitir 

o dirigismo estatal sobre a organização sindical, sendo atrasado e antiquado. 

Sustenta o Ministro que a partir da Constituição de 1988, contudo, houve a 

necessária força política para evoluir e evoluiu pra que o novo modelo sindical com 

algumas características remanescentes do antigo modelo, principalmente naquilo 

que diz respeito à unicidade sindical de permitir o controle estatal, de modo que o 

grande pilar dessa evolução foi à liberdade do Estado, do empregado e do 

empregador em relação aos sindicatos através do reconhecimento constitucional da 

investidura sindical na representatividade da categoria, tendo como corolário a 

independência revelada pela ampla liberdade do trabalhador e empregador de 

associação. Entende o Ministro Alexandre de Moraes que buscou extinguir o sistema 

de cabresto retirando, portanto, a obrigatoriedade do trabalhador e empregador de 

se filiar aos sindicais, marcando-se uma flexão do modelo a partir de 1988 quando 

foi outrora permitido ao legislador ordinário a evolução legislativa pelos fatores 

políticos sociais e culturais, afastando-se a estrutura centralizadora paternalista 

sindical, com a determinação de normas mediatas e imediatas no sentido de 

possibilidade de ruptura dessa obrigatoriedade e vinculação do estado e sindicato, 

representado pela liberdade sindical e liberdade individual associativa Por 

conseguinte, não vislumbra o Ministro aquilo apontado como ônus constitucional de 

representatividade e que acarretaria em enfraquecimento da representatividade dos 

sindicatos pelo fim da obrigatoriedade dessa contribuição. 

 Ao contrário disso, o argumento sustenta-se no fato de que haveria um 

fortalecimento dos sindicatos na possibilidade da defesa dos direitos individuais e 

coletivos pela liberdade sindical, não sendo razoável que o estado tenha que 

financiar um sistema sindical sem parâmetro no mundo inteiro em relação à 

quantidade de sindicatos, já que apenas 20% dos trabalhadores são sindicalizados, 

não havendo qualquer representatividade e, por consequência, há uma redução da 

legitimidade desses entes, inferindo que esse déficit de representatividade, em 

realidade, se dá pela própria contribuição sindical e que o legislador ordinário estaria 

autorizado para explorar de maneira a garantir essa representatividade e 

legitimidade de atuação dos entes sindicais. 
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 De modo a pormenorizar a temática, analisa o Ministro que houve uma 

solicitação da CUT direcionada a Organização Internacional do Trabalho acerca 

dessa contribuição sindical, no qual o Comitê de Liberdade Sindical concluiu que é a 

compulsoriedade dessa contribuição que fere a liberdade sindical, devendo o país 

adotar medidas e políticas sindicais modernas, não se cogitando em fuga da 

razoabilidade e proporcionalidade do legislador ordinário, até mesmo porque a 

Convenção 8712 da OIT, onde o Brasil não signatário corrobora com este sentido. 

Por fim, conclui seu voto no fato em que a medida legislativa é perfeitamente 

compatível com a Constituição Federal, com o sindicalismo mundial, com a OIT e 

com os Tribunais Internacionais Em seguido, tem-se o voto proferido pelo Ministro 

Roberto Barroso, sob o argumento, em primeiro plano, de que as decisões políticas 

legislativas competem ao STF intervir. Sustenta que há um embate entre um modelo 

de subsídios e monopólios e um modelo de livre iniciativa e liberdade, sendo papel 

do Congresso Nacional a escolha de um desses modelos, destacando o fenômeno 

da judicialização da política pelas quais as questões políticas, econômicas, sociais e 

éticas acabam desaguando no Supremo Tribunal Federal para que se tome alguma 

medida, de modo que este instituto é inevitável em decorrência do arranjo 

institucional e que facilita o acesso ao judiciário. 

 Na contramão do entendimento dos Ministros Luiz Fux, Alexandre de 

Moraes e Roberto Barroso, a Ministra Rosa Weber acentua que não possui qualquer 

empatia com a contribuição sindical, mas diverge do Ministro Luis Roberto quando 

ao modelo sindical, aduzindo que a Constituição Federal adota o modelo híbrido, 

proclamando a liberdade sindical e consagrando a unicidade sindical sobre o qual 

deve ser estruturado o sistema sindical brasileiro e que, por isso não poderia afastar 

um dos principais pilares, de tal forma que a própria Constituição também afasta o 

pluralismo sindical quando estabelece a unicidade. 

 Sustenta, seguindo a linha de raciocínio do Ministro Relator Edson 

Fachin, que recepção pela ordem constitucional vigente exige a contribuição de 

todos os integrantes da categoria, independente da filiação e que essas receitas 

sindicais são essenciais ao fortalecimento e a manutenção dos sindicatos, vez que o 

próprio ordenamento constitucional já previu a contribuição assistencial, contribuição 

confederativa e mensalidade dos filiados restrita ao âmbito dos filiados. Ademais, em 

seu entendimento, carece de razoabilidade antes permitir a compulsoriedade da 
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contribuição quando se tratava de legislado sobre negociado e, a partir da Reforma, 

passar a facultar essa contribuição quando se trata de negociado sobre o legislado, 

eis que há papel inverso da participação das entidades sindicais pelo 

enfraquecimento quando se retira a principal fonte. 

 Finalmente, a Ministra argumenta que a própria CUT indicou a extinção e 

criação de novas formas de contribuição de forma gradativa da contribuição sindical 

pela contribuição das negociações coletivas, ou seja, que a medida deveria ser 

realizada através de uma reforma sindical, envolvendo todo o sistema e não apenas 

uma parte. 

 O Ministro Dias Tóffoli em seu voto, leva em consideração a hipótese pelo 

corte de contribuição social da noite para o dia em relação à Previdência Social, o 

que levaria á falência desse sistema e deixaria as pessoas desamparadas. O 

Ministro Luis Roberto Barroso discorda dessa exemplificação pela Previdência 

Social ser um dever estatal constitucionalmente assegurado, enquanto que os 

sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado, devendo conquistar a adesão 

dos trabalhadores e dos filiados. Por fim, concorda com o posicionamento da 

Ministra Rosa Weber e do Ministro Relator Edson Fachin. 

 Em breves votos orais, os Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, bem 

como a Ministra Carmén Lúcia, entenderam pela improcedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, seguindo os votos do Ministro Luiz Fux, Ministro Alexandre de 

Moraes e do Ministro Luís Roberto Barroso. 

 Neste sentido, concluiu-se pelo não conhecimento das 18 Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade apensadas na ADI 5.794 e pela procedência da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, onde o entendimento reside no fato da não 

exigência de lei complementar para a extinção dessa contribuição sindical de 

natureza tributária, até mesmo pelo entendimento já reiterado na Suprema Corte que 

é no sentido dessas contribuições sindicais não serem enquadradas nas definições 

de tributo em sentido estrito e não serem impostos, mas em exações meramente 

tributárias. 

 Por derradeiro, o entendimento traçado também observou que não houve 

qualquer renuncia de receita, já que apenas alteraram-se as características da 

contribuição, mas não a tornando extinta. Por outro lado, alguns Ministros do 

Supremo Tribunal, ainda que discordem da inconstitucionalidade da contribuição 
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sindical, foram unânimes quanto ao entendimento de que a retirada brusca da 

contribuição sindical acarretaria em graves prejuízos aos entes sindicais, chegando 

ao consenso de que essa retirada deveria ter sido realizada de forma gradual, até 

mesmo para alocar outra forma de contribuição. 

 

CONSEQUÊNCIAS PARA O MOVIMENTO SINDICAL 

 Com o término do pagamento obrigatório da contribuição sindical é 

indubitável que haja consequências para os sindicatos, manifestadamente pela 

queda de arrecadação das entidades e até mesmo pela luta dessas entidades para 

sobrevivência sem sua principal a fonte de custeio. Neste limbo, em relação a esse 

cenário, de fato, constata-se um enfraquecimento sindical bem intenso, como 

levanta o Boletim de Conjuntura emitido pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE –, que faz a seguinte análise: Por 

fim, e talvez o efeito negativo que mereça maior realce, devido à repercussão 

coletiva, seja o ataque ao financiamento sindical. Números recentemente divulgados 

pelo Ministério do Trabalho mostram queda na arrecadação da contribuição sindical, 

em abril de 2018, de aproximadamente 90% em relação ao mesmo mês de 2017. 

 Apesar de a contribuição não ter sido extinta pela Reforma, é quase como 

se tivesse sido, pois a lei agora exige autorização prévia e expressa dos 

trabalhadores para que a cobrança seja feita, tornando extremamente difícil o 

recebimento da taxa, principal fonte de financiamento sindical. 

 De igual modo, a Central Única dos Trabalhadores – CUT – destaca a 

drástica redução da receita, colocando-a em valores, quando explica que “no 

primeiro trimestre de 2018, as entidades sindicais perderam 80% de suas receitas e 

arrecadaram R$ 34,6 milhões. Em igual período de 2017, de acordo com dados do 

Ministério do Trabalho, os sindicatos haviam recebido R$ 170 milhões.” 

 Outro reflexo nos entes sindicais e provocados pelo fim da 

obrigatoriedade da contribuição a eles destinados, ainda de acordo com o Jornal 

Gazeta do Povo, é a diminuição dos trabalhadores que fazem parte da própria 

estrutura sindical, já que esta reúne, aproximadamente, 300 mil trabalhadores, de 

acordo com dados levantados pelo DIEESE que, como assim afirmou o diretor 

técnico do departamento, Clemente Ganz Lúcio, há uma estimativa de que 100 mil 

trabalhadores sejam afetados, de forma que os sindicatos terão que, 
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impreterivelmente, demitir funcionários e transformar os empregados diretos em 

prestadores. Por derradeiro, a mesma reportagem também aponta que a União 

Geral dos Trabalhadores – AGUT – caracterizada por ser a terceira maior central de 

sindicatos do Brasil, teve que, necessariamente, demitir seus funcionários e traçar 

mecanismos para reduzir os gastos, como a mudança de sua sede para outro local 

com área mais restrita, por um preço de aluguel bem mais barato em relação ao 

anterior. Conforme os apontamentos, crível afirmar que a finalidade almejada pelo 

legislador ordinário foi atingida, sendo atestada pelo drástico enfraquecimento dos 

sindicatos a partir da retirada de sua principal fonte de custeio. 

 Em contrapartida, comprova-se que as entidades menores e ineficientes 

serão afetadas de forma mais agressiva, marcadas até mesmo pela extinção, 

enquanto os entes sindicais mais atuantes e fortes terão que se adequar e buscar 

novas formas de custear o sistema, atraindo novos filiados. 

 

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CONSEQUENCIALISTA 

 A utilização de argumentos consequencialistas certamente é um desafio, 

sobretudo, para a jurisdição constitucional. É um desafio porque a problemática 

destes argumentos versa sobre em que medida as decisões judiciais podem ser 

justificadas por meio das suas consequências. Argumentação consequencialista não 

se trata simplesmente de um único tipo de argumento. Significa dizer que essa 

concepção de argumentação envolve um conjunto complexo de diferentes tipos 

interpretativos que decorrem em uma prática chamada de consequencialismo 

jurídico. 

 Em primeiro lugar, defende-se que argumentos consequencialistas podem 

envolver uma justificação deliberativa e universalizada acerca de propósitos 

essenciais ao Direito, por exemplo, fundamentos plurais da comunidade, baseados 

em valores de justiça formal, política pública, bem comum, conveniência jurídica e 

razoabilidade. (MACCORMICK, 2012, p. 252). 

 Logo, argumentar por meio de consequências é fazer com que uma 

determinada decisão tenha sentido no mundo. 

 Uma argumentação consequencialista, por exemplo, baseada em critérios 

avaliativos acerca dos fundamentos plurais da comunidade, pode concluir que é 

dever e responsabilidade do Estado o fornecimento de medicamentos. Esse dever 
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pode ser argumentado a partir de uma política de interesse público de acesso à 

saúde e, portanto, a responsabilidade do Poder Público pode ser fomentada 

judicialmente em casos de doenças graves e medicamentos de alto custo. 

  Em segundo lugar, uma concepção de fundamentos 

consequencialistas pode compor parte de uma justificação por razões substantivas. 

Assim, um argumento que seja baseado em razões teleológicas pode defender uma 

necessária alteração do estado de coisas para fins de construir consequências 

positivas para a sociedade, por exemplo, quando uma decisão reconhece a 

efetividade de políticas públicas de acesso à educação. 

 Todavia, para MacCormick (2005, p. 401), uma argumentação 

consequencialista precisa estar também justificada não apenas no âmbito de casos 

individualmente considerados, deve complementar os elementos da justificação 

externa observando, principalmente, proposições jurídicas capazes de abranger os 

elementos da coesão e coerência com o sistema jurídico. 

 Assim, os juízes podem considerar suas decisões em termo das suas 

consequências, conforme determina a LINDB, mas devem fazer com respeito 

também às demais normas jurídicas constituídas. Nesse contexto, a argumentação 

consequencialista deve estar justificada não apenas nos efeitos diretos com o caso 

individual, deve observar proposições capazes de abranger o requisito da 

universalidade, bem como ser garantida por um status normativo. 

 Assim, um caso pode exigir uma argumentação comparativa para validar 

uma hipótese x ou y. Um juiz poderia preterir pela hipótese x em face da proteção de 

princípios associados, por exemplo, ao ramo do Direito Administrativo. 

 Outro juiz poderia decidir pela hipótese y em relação de critérios múltiplos 

de consonância com os princípios do Direito Constitucional. 

 Nesses moldes, uma decisão poderia lançar diferentes hipóteses para fins 

de justificar a adoção de uma consequência em especial. Logo, o que importa não é 

a possibilidade de uma resposta correta, mas sim a satisfação, na maior medida 

possível, da prática de justificação e argumentação das decisões judiciais. 

 A par disso, a discussão sobre a aplicação do art. 20 da LINDB se mostra 

significativo. A teoria da argumentação consequencialista procura entre outras 

funções permitir que o Poder Judiciário estabilize problemas jurídicos por meio de 

uma interpretação racional, sobretudo, a fim de garantir a segurança das relações 
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jurídicas. Todavia, em função da complexidade e indeterminação de diversos 

elementos, decisões práticas tomadas no curso da argumentação consequencialista 

dificilmente irão conseguir traçar respostas definitivas aos problemas da sociedade, 

no máximo irão constituir um estágio possível de justificação racional, onde a 

argumentação da decisão deverá priorizar alternativas relevantes, por exemplo, a 

proteção dos direitos fundamentais. 

 A tomada de decisão por meio da consideração das consequências 

práticas da decisão pode e deve ser tomada a partir das disposições normativas da 

LINDB. Contudo, resta saber qual o volume certo, necessário ou suficiente de 

considerações a serem levadas em conta pelos julgadores no âmbito das suas 

decisões. 

 No caso estudado, não há qualquer dúvida de que estamos diante de 

uma decisão consequencialista, cujos argumentos apontam para enorme perda 

arrecadatória que sofreriam os sindicatos após a extinção da compulsoriedade da 

contribuição sindical, o que poderia reduzir significativamente o volume de receita. 

 Na verdade, muito embora os argumentos utilizados para que fosse 

reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 13.467/17, sejam 

considerados consequencialistas, a decisão vencedora foi sedimentada também por 

argumentação jurídica consequencialista, isso porque todo ato do legislador que 

provocar a extinção de tributo ou criar novo regime tributário mais vantajoso ao 

contribuinte causará, por consequência, uma redução na arrecadação antes 

projetada e diminuição na capacidade de financiamento das atividades de interesse 

público que até então buscavam sua fonte de custeio na sistemática de tributação 

sendo revogada ou modificada. 

 Logo, se dessa premissa se pudesse extrair a conclusão de que é vedada 

pela Constituição qualquer escolha legislativa que possa impactar negativamente no 

potencial de financiamento de um objetivo consagrado na Constituição ou de um 

direito fundamental nela previsto, será sempre inválido o desejável esforço do 

legislador em tornar o já extorsivo fardo tributário que todos suportamos em algo 

mais racional, eficiente ou minimamente suportável. 

 No argumento de ordem formal, o ministro Fachin defende que teria 

havido uma “opção inequívoca” da Constituição pelo custeio de atividades sindicais 

por meio de um tributo, sistema este que estaria umbilicalmente conectado com 
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outros dois pilares do supostamente imutável modelo sindical brasileiro (unicidade e 

representatividade obrigatória), de modo que, suprimindo-se um, cairia por terra os 

outros dois. Por isso, conclui que “a inexistência de uma fonte de custeio obrigatória 

inviabiliza a atuação do próprio regime sindical”. 

 Neste ponto, chega o ministro Fachin a sustentar que haveria um 

desrespeito ao “princípio aristotélico da não contradição” ao se pretender, de um 

lado, tornar facultativo o custeio das entidades sindicais e, de outro, manter-se a 

exigência constitucional da unicidade sindical (um único sindicato a cada base 

territorial) e da representatividade obrigatória (dever dos sindicatos em representar 

as pretensões trabalhistas de associados e não associados). 

 Não é exagero afirmar que a retirada da compulsoriedade das 

contribuições sindicais culmina em uma contradição ontológica, lógica ou semântica, 

ao argumento de que, supostamente, a exigência de representação de pretensões 

de interesses dos trabalhadores pelos sindicatos impõe analiticamente uma 

conclusão de que tal atividade somente será viável por meio do custeio forçado de 

tal fim via tributação. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir do desenvolvimento construído e para além das conclusões já 

apresentadas no corpo deste estudo, parece necessário destacar duas grandes 

conclusões retiradas das análises dos julgamentos nos quais o STF apresentou 

algum entendimento sobre a contribuição sindical obrigatória. 

 A primeira delas é a de que ao julgar constitucional às alterações da 

Reforma Trabalhista impostas ao tema da contribuição sindical, a corte se viu 

obrigada a rever uma série de posicionamentos, apresentando entendimentos 

divergentes daqueles que vinha adotando em controvérsias sobre a matéria. 

 Em primeiro lugar, a natureza tributária da contribuição, antes unânime 

nos pronunciamentos do STF, foi afastada em alguns votos. Em segundo, o não 

reconhecimento das alterações como normas gerais de Direito Tributário sobre 

obrigação, nos termos do Art. 146, III, que afastou exigência de lei complementar, 

também se distanciou de entendimento apresentado em outro momento na corte. A 

consideração do sistema sindical harmônico, com o reconhecimento da ligação de 
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interdependência entre a unicidade e o financiamento por tributo não foram 

lembrados ou enfrentados pelos votos divergentes. 

 A segunda conclusão destacável, que complementa a primeira, se refere 

ao debate que protagonizou o julgamento. Constatou-se o conflito entre a defesa do 

sistema sindical vigente proclamado no texto da Constituição de 1988, que encontra 

origens em regimes autoritários e relativiza fortemente a liberdade sindical, e a 

invocação da própria liberdade sindical como um valor maior, concretizado pelo fim 

da compulsoriedade. Por trás dessa discussão, estaria a defesa de um sistema 

sindical defeituoso, longe de concretizar uma ideal liberdade sindical, mas eleito pela 

Constituição e funcionando a nível razoável, em face de uma reforma que não 

destruiu tal sistema para substituí-lo por outro, mas o sabotou retirando a principal 

fonte de custeio das entidades sindicais, mascarada pelo discurso da liberdade 

sindical. 
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