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RESUMO 

 
O presente trabalho se propõe a denunciar a inconstitucionalidade perpetrada pela 
Lei nº 13.467/17 ao proceder com alterações na redação dos artigos 545, 578, 579, 
582, 583, 587 e 602, todos da Consolidação das Leis Trabalhistas. Por meio destas 
mudanças, adicionou-se a contribuição sindical a ideia de facultatividade como 
elemento componente do seu conceito dogmático, resultando na impossibilidade de 
subsumir essa exação ao gênero tributo, da qual a mesma faz parte. Essa conclusão 
chega-se após averiguar que tanto o conceito constitucional, quanto o 
infraconstitucional do que se entende por tributo, impõe a necessidade de a 
prestação pecuniária devida ao Estado ser compulsória para qualificar-se enquanto 
exação tributária. Temos, portanto, a verdadeira extinção da contribuição sindical, 
que, contudo, deu-se à revelia do que prescreve a Carta Magna, haja vista que, na 
forma do art. 146, III, alínea “a”, necessário se faz a edição de Lei Complementar 
para operar com a mudança na definição positivada das espécies tributárias. Nesta 
senda, buscamos investigar o vício formal de inconstitucionalidade, analisando o 
histórico da contribuição sindical, sua natureza jurídica, para concluir que o 
desarranjo realizado pelo legislador põe em xeque a segurança da relação tributária 
para o contribuinte. Ademais, não obstante os esforços desenvolvidos na pesquisa, 
o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão, concluindo de modo diverso da 
tese aqui defendida, o que, nem de longe, a importância da temática, servindo, bem 
verdade, como ingrediente enriquecedor do debate.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário. Direito sindical. Contribuição Sindical. 
Reforma Trabalhista.   
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ABSTRACT 
 
The follow project proposes to denounce an unconstitutionality perpetrated by Law 
13.467/17 when proceeding with changes in the essay of articles 545, 578, 579, 582, 
583, 587 and 602, all from the Consolidation of Labor Laws. Through these changes, 
added to the union contribution the idea of facultativity as a component element of its 
dogmatic concept, resulting in the impossibility of subsuming this exaction to the 
tribute genre, of which it forms part. This conclusion is reached after ascertaining that 
both the constitutional concept and the infraconstitutional of what is understood as a 
tax, imposes the need for the pecuniary benefit due to the State to be compulsory to 
be qualified as a tax exemption. We have, therefore, the true extinction of the union 
contribution, which, however, occurred in the absence of the provisions of the 
Constitution, given that, in the form of article 146, III, letter “a”, necessary is the 
edition of the Complementary Law to operate with the change in the positive 
definition of tax species. In this way, we seek to investigate the formal vice of 
unconstitutionality, analyzing the history of the union contribution, its legal nature, to 
conclude that the disarray carried out by the legislator endangers the security of the 
tax relation for the taxpayer. In addition, despite the efforts made in the research, the 
Federal Supreme Court has already analyzed the issue, concluding in a different way 
from the thesis defended here, which, by no means, deprives the importance of the 
subject, and serves as a true enriching ingredient of the debate. 

 
KEYWORDS: Tax Law; Trade Union Rights; Union Contribution; Labor Reform. 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

‘ 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................. 9 

2 O TRIBUTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO................................12 

2.1  RELAÇÃO TRIBUTO E MODELO DE ESTADO.............................................12 

2.2  O CONCEITO DOGMÁTICO DE TRIBUTO....................................................15 

2.3 ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS..............................................................................20 

3  CONTRIBUIÇÃO.............................................................................................26 

3.1  CONCEITO......................................................................................................26 

3.2  NATUREZA JURIDICA DA CONTRIBUIÇÃO.................................................28 

4  A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.......................................................................38 

4.1  HISTÓRICO.....................................................................................................38 

4.2 CONCEITO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL..................................................44 

5 A REFORMA TRABALHISTA.........................................................................48 

5.1  AVANÇO OU RETROCESSO? ......................................................................48 

5.2  PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA.........................50 

5.3  PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO REGRAMENTO JURÍDICO DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL............................................................................51 

5.4 A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...............................................54 

5.5  A INCONSTITUCIONALIDADE NA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL........................................................................................................59 

6 JURISPRUDÊNCIA.........................................................................................71 

6.1  CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE.....................................71 

6.2  CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE......................75 

7 CONCLUSÃO..................................................................................................82 

 REFERÊNCIAS...............................................................................................85 

 

 



9 
 

‘ 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Poder Legislativo, através da Lei n. 13.467/17, promoveu uma série de 

alterações na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, modificando, 

substancialmente, o arcabouço de artigos que regem as relações laborais no 

território pátrio.  

Dentre essas transformações, chamam atenção para o presente trabalho 

aquelas promovidas nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, que 

retiraram o caráter compulsório e inafastável do recolhimento da contribuição 

sindical, ainda que preenchidos todos os requisitos previstos na sua regra-matriz de 

incidência tributária.  

Considerando que resta pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal 

Federal, através do julgamento, em 2014, do Mandado de Segurança n. 28.465, sob 

relatoria do Ministro Marco Aurélio, de que a contribuição sindical goza de natureza 

jurídica de tributo, na modalidade contribuição social, resta importante estudar se, 

com a alteração promovida pela Lei n. 13.467/17, a contribuição em comento perdeu 

o seu caráter eminentemente tributário.  

De mais em mais, o presente estudo busca ainda tentar averiguar a 

possibilidade de afronta à Carta Magna na alteração supramencionada, haja visto 

que o veículo formal adotado pelo Poder Legislativo para promover a mudança em 

comento, a Lei Ordinária, não respeitou os ditames constitucionais, em especial o 

art. 146, III da CF/88.  

Assim que resta indiscutível a importância de enveredar-se esforços para o 

estudo de possíveis vícios materiais e formais na mudança da regra matriz de 

incidência da contribuição sindical, haja vista, ainda, que a mesma representa a 

principal fonte de receita para cerca de 16,6 mil sindicados espalhados em território 

brasileiro.  

Pretende-se então, com o presente trabalho de conclusão de curso, lançar 

olhos sobre a nova roupagem que assumiu a Contribuição Sindical, investigando se 

as alterações que lhe foram feitas respeitam o quanto dispõe a Constituição Federal, 

em especial quanto ao veículo legislativo introdutório adotado pelo legislador 

infraconstitucional. 
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Neste sentido que se esquematiza a redação da ideia aqui defendida a partir 

da necessidade de encontrar qual a posição que o tributo goza dentro do 

ordenamento jurídico pátrio, investigado durante todo Capítulo 2, a partir da análise 

de como o fenômeno tributário imbrica-se, diretamente, com o modelo de Estado 

adotado pela sociedade moderna, passeando pelo conceito dogmático de tributo e a 

exata compreensão das espécies que se encaixam neste gênero.  

Dedica-se capítulo autônomo e especial para o estudo da Contribuição, 

enquanto espécie tributária, buscando compreender o seu conceito e a sua natureza 

jurídica, com o fito de dimensionar a importância da mesma para a consecução de 

fins sociais previstos pelo constituinte originário na Carta Magna de 1988. 

Em sequência, procuramos concentrar maiores esforços no exame da 

contribuição sindical, visto ser o objeto principal do presente trabalho. Para isso, 

refutamos importante empregar esforços para entender toda sua evolução histórica, 

visto que essa investigação revelará muito dos contornos que esse instituto se 

reveste hodiernamente. O fim da análise historiográfica culmina no esclarecimento 

do seu conceito, encontrando um elemento ontológico que individualiza essa 

exação. 

Ao Capítulo 5, reservamos um pequeno estudo dos moldes em que se deu a 

edição da Lei n. 13.467/17, conhecida como Reforma Trabalhista, avaliando as 

principais alterações promovidas por ela nas normas dedicas a reger a relação 

empregador-empregado. Pinçamos, dentre as mudanças, aquelas que versam, 

diretamente, sobre a contribuição sindical, indicando quais foram essas alterações e 

como as mesmas resultaram na extinção da contribuição sindical. Em seguida, 

fazemos um juízo de valor da modificação perpetrada pela Lei, tendo como 

parâmetro a Constituição Federal, concluindo pela inconstitucionalidade da mesma, 

haja visto o desrespeito a uma norma cogente e imperiosa redigida na Carta 

Constitucional.  

Por fim, trazemos à baila como o Poder Judiciário tem se posicionado face a tal 

problemática, ilustrando o alto potencial conflitivo que a temática pode causar no 

seio social. Destacamos a recente decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, 

no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, na qual este órgão 

julgador optou por chancelar a tese da regularidade formal e material das alterações 

feitas pela Reforma Trabalhista. 
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‘ 

Inobstante esse recente revés supracitado, em nada esse trabalho perde 

importância e relevância, visto que essa decisão teratológica, longe de solucionar a 

celeuma, acrescenta mais um ingrediente interessante para o debate da mesma.  

Com isso, ousamos contribuir para o desenrolar dos debates com as linhas a 

seguir redigidas, reconhecendo que existe uma patente e clarividente 

inconstitucionalidade na extinção da contribuição sindical pela lei da Reforma 

Trabalhista. 
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2 O TRIBUTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

O fenômeno tributário traduz-se muito mais do que simplesmente o ato pelo 

qual o Estado expropria bem do contribuinte, sobre o argumento da persecução de 

fins superiores às vontades individuais. Como todo fato social, o mesmo insere-se 

dentro de um contexto, cujo modus operandi da época vigente é essencial para a 

sua caracterização e compreensão. Para isso, faz-se necessário entender o modelo 

de Estado do qual o mesmo emana.  

 

2.1 RELAÇÃO TRIBUTO E MODELO DE ESTADO 

 

O Estado Pós-Moderno1 tem como uma das marcas características mais 

pulsantes a constante preocupação com a construção de uma sociedade mais 

igualitária e cujos efeitos da desigualdade social sejam mitigados, com vistas a 

proporcionar uma qualidade de vida equitativa entre os seus componentes. A 

doutrina da Ciência Política costuma intitular este modelo estatal como sendo o 

Estado Intervencionista, Estado de Direito, Estado Democrático ou Estado 

Constitucional Contemporâneo, fruto de um período pós 2ª Guerra Mundial, cuja 

valorização da construção de um bem comum tornou-se prioridade. 

Neste ínterim, que o Estado, dentro dessa nova configuração, assume a 

postura de protagonismo, ao apresentar-se enquanto agente provedor de políticas 

públicas que visem à perfeita readequação da igualdade no acesso aos veículos 

promotores de enriquecimento, seja cultural, de conhecimento ou econômico. 

Portanto, deixando para trás as antigas posturas abstencionistas, que lhe renderam 

o rótulo de Estado Liberal dentro dessa nova conjuntura, percebe-se que o Estado 

assume obrigações de prestações ativas para com os seus subordinados.  

                                                           
1 Jean François Lyotard (apud BOSCH, Phillippe van de. In: A filosofia e a Felicidade. São Martins 
Fontes, 1998, p.18) destaca que é comum ser feita a distinção entre moderno e pós-moderno 
indicando que o moderno – embora não seja sinônimo de contemporâneo – opõe-se ao que é 
tradicional. É moderno quem pensa que a verdade, o bem e a sabedoria não residem nas tradições, 
mas no que nossa mente possa descobrir. Assim, o moderno rejeita a tradição em nome da razão, da 
inovação e do progresso. Desde o Renascimento nossa civilização é moderna. Contudo, nossa 
época, onde se duvida do progresso e da capacidade de confiar na razão como meio absoluto de 
consecução da verdade é a pós-moderna. Ela duvida dos grandes relatos de legitimação do 
verdadeiro e do bem.  
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Esse entendimento encontra-se explicitado pelos professores Carlos Cesar 

Sousa Cintra e Juraci Mourão Lopes Filho:  

As atribuições do Estado, que até então eram consentâneas com o 
pensamento de cunho absenteísta liberal, alargaram-se. Tornou-se 
sua incumbência, ad exemplum, a produção (ou fomento à produção) 
de bens não explorados pela iniciativa privada. Idêntico fenômeno 
ocorreu com o controle da economia, por meio de intervenção estatal 
no domínio econômico, da criação de regras antitrust, da defesa do 
consumidor e etc.2 

 

O Estado Brasileiro não foge dessa tônica ao já, no seu art. 3º, da Constituição 

Federal de 1988, elencar os seguintes objetivos fundamentais: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Percebe-se, da leitura dos incisos do artigo supramencionado, que todos eles 

têm como elemento semelhante a utilização da figura linguística de um verbo, 

revelando que o constituinte cuidou de deixar expresso o caráter desenvolvimentista 

que deve assumir o Estado Brasileiro, preocupando-se na adoção de posturas que 

visem atenuar os efeitos das mazelas que assolam boa parte da população 

brasileira.  

Neste diapasão, Willis Santiago Guerra leciona: 

Atualmente, uma constituição não mais se destina a proporcionar um 
retraimento do Estado frente à Sociedade Civil, como no princípio do 
constitucionalismo moderno, com sua ideologia liberal. Muito pelo 
contrário, o que se espera hoje de uma constituição são linhas gerais 
para guiar a atividade estatal e social, no sentido de promover o 
bem-estar individual e coletivo dos integrantes da comunidade que 
soberanamente a estabelece.3 

                                                           
2 CINTRA, Carlos César Sousa; LOPES FILHO, Juraci Mourão. As contribuições no sistema tributário 
brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). As contribuições no sistema tributário brasileiro. 
Fortaleza: Dialética, 2003, p. 121. 
3 BASTOS, Celso. Teoria processual da Constituição. São Paulo: Dialética, 2000, p.15-16. 
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No mesmo sentido, explana Carlos Cesar Sousa Cintra e Juraci Mourão Lopes 

Filho: 

Com efeito, hodiernamente, ao Estado são imputados específicos 
fins a serem buscados mediante a observação de valores vetores 
consubstanciados em princípios, que também são normas jurídicas 
plenamente vinculantes. E mais: a ordem constitucional introduzida a 
partir de 1988, base empírica em torno da qual gravitarão as nossas 
especulações, de modo categórico incorporou essa perspectiva. 4 

 

O consectário lógico, derivado de uma constatação de ordem pragmática, nos 

leva à conclusão de que, assumida essa nova roupagem de promoção assistencial, 

o Estado obrigatoriamente necessita de proventos pecuniários para suprir essas 

novas funções por ele assumida. Visualiza-se no texto constitucional que boa parte 

dessas promessas exigirá uma intervenção logística e operacional por parte dos 

entes públicos, que, em miúdos, gerará variadas despesas.  

Esses custos, encarados enquanto realidade fática derivada da postura ativa 

adotada pelo Estado, precisarão ser supridos por algum mecanismo apto a 

proporcionar entradas de ativos na exata medida da necessidade decorrente das 

despesas contraídas pelo ente. Neste sentido que, dentro de um Estado 

Democrático de Direito, cuja Lei ocupa a função primordial de veicular conteúdos 

normativos direcionados aos jurisdicionados, respeitando sempre as garantias 

constitucionalmente protegidas dos cidadãos, o tributo apresenta-se como estrutura 

jurídica que atente a exata ânsia estatal por suprimentos pecuniários.  

Assim sendo, o Estado Intervencionista, que, sobretudo, é um Estado de 

Direito, amadureceu a figura do fenômeno tributário como sendo o instrumento apto 

a equacionar a relação entre premência por recursos e respeito ao patrimônio do 

cidadão. O estudo do mesmo, em especial do seu conceito, revela-se de importância 

ímpar para a compreensão de todos os problemas jurídicos ou fáticos que podem 

surgir, haja vista que a construção do seu bom entendimento poderá dirimir, de 

pronto, celeumas que se operam apenas aparentemente, porquanto ausentes os 

elementos caracterizadores do tributo. 

 

                                                           
4 CINTRA, Carlos César Sousa; LOPES FILHO, Juraci Mourão. As contribuições no sistema tributário 
brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). As contribuições no sistema tributário brasileiro. 
Fortaleza: Dialética, 2003, p. 122-123. 
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2.2  O CONCEITO DOGMÁTICO DE TRIBUTO 

 

O conceito dogmático do termo tributo reside no art. 3º da Lei n. 5.172/66, que 

assim lhe delineou: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

 

Da leitura do artigo supramencionado, salta aos olhos os principais elementos 

caracterizadores eleitos pelo legislador a configurar o nascimento do tributo para o 

ordenamento jurídico e que são fulcrais para o presente estudo, quais sejam eles: a 

natureza pecuniária da obrigação tributária, a sua não aptidão a ser sanção de atos 

ilícitos, a necessidade de lei para a sua instituição e, a compulsoriedade.  

A natureza pecuniária da prestação obrigacional tributária deriva da 

constatação de que o fenômeno tributário serve, imediatamente, à finalidade de 

persecução de numerários, com o fito de subsidiar as inúmeras tarefas assumidas 

pelo Estado. Assim sendo, de início, o legislador enuncia que a tributação serve ao 

enriquecimento estatal, a partir da limitação do direito de propriedade do contribuinte, 

direcionado, sempre, a concretização de fins supraindividuais.   

Cumpre bem por ressaltar ainda, nessa disposição normativa, a tradução do 

tributo enquanto obrigação, sendo, inclusive, no mesmo Código Tributário Nacional, 

alvo de tratativas mais detalhadas nos artigos 113 a 138, ao regular justamente a 

figura da obrigação tributária. Assim que, com essa expressão, tem-se que um dos 

elementos constitutivos do conceito dogmático de tributo revela a sua natureza 

relacional, ao estabelecer direitos e deveres mutuamente, ligando-se ambas as 

partes através de um liame jurídico, que, no caso em especifico, deriva da Lei em 

sentido formal.  

Outro traço distintivo do tributo, na forma do art. 3º do CTN, é a sua não 

atribuição enquanto sanção de ato ilícito. Com isso, estabelece-se uma diferenciação 

nítida entre o tributo e a multa, haja visto que esta deriva de fato ilícito, 

representando imposição de penalidade pela conduta atentatória aos preceitos 

legais, enquanto que aquele não serve a esse fim. Note-se, por sua vez que, não 

obstante o tributo não constitua sanção de ato ilícito, o fato repulsivo pode 
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desencadear os efeitos da norma impositiva da obrigação tributária, em respeito ao 

princípio da isonomia e da capacidade contributiva.  

Constatando a importância de tal elemento para a exata compreensão do 

conceito de tributo, preceitua Paulo Barros de Carvalho:  

Como derradeiro marco, assinale-se a circunstância de o tributo não 
constituir sanção de ato ilícito. Elemento sumamente relevante para a 
compreensão de “tributo” está objetivado nesta frase, em que se 
determina a feição de licitude para o fato que desencadeia o 
nascimento da obrigação tributária. Foi oportuna a lembrança trazida 
pelo artigo 3º do CTN, uma vez que os acontecimentos ilícitos vêm 
sempre atrelados a providências sancionatórias e, fixando-se o 
caráter lícito do evento, separa-se, com clareza, a relação jurídica do 
tributo da relação jurídica atinente às penalidades exigidas pelo 
descumprimento de deveres tributários. Como são idênticos os 
vínculos, isoladamente observados, é pela associação ao fato que 
lhe deu origem que pode ser reconhecida a índole da relação.5 

 

 Da análise preliminar desses elementos constitutivos do conceito de tributo, 

visualiza-se a sua aptidão de transformar-se em instrumento de coação estatal sobre 

o patrimônio do cidadão, haja vista que a sua natureza de obrigação tributária ex-

lege lhe atribui como consequência natural a compulsoriedade, tema mais 

trabalhado à frente, bem como a sua materialização enquanto pecúnia, substrato 

máximo do enriquecimento no mundo capitalista. Por, de igual forma, vislumbrar 

esse possível efeito, que o legislador, no próprio conceito de tributo, impôs 

ferramenta auto limitadora do poder de tributar.  

Neste sentido que, ao enunciar que o tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória [...] instituída mediante lei, aqui procurou o legislador estabelecer 

mecanismo de proteção ao patrimônio do cidadão, consubstanciado em ato formal 

expedido pelo Poder Legislativo, após trâmite previsto na Carta Magna, garantindo a 

participação popular através dos seus representantes regularmente eleitos. O 

princípio da legalidade, portanto, funciona “como uma das mais importantes colunas 

sobre as quais se assenta o edifico do Direito Tributário. ”6 

Com a clara intenção de reforçar a importância que assume a Lei no processo 

de tributação, o Constituinte Originário, no art. 150, I, de pronto, reserva à Lei a 

                                                           
5 CARVALHO, Paulo Barros de. Direito Tributário Linguagem e Método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015, p. 418-419. 
6  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 219. 
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função de “exigir ou aumentar tributo”, atribuindo-lhe, portanto, o mister de praticar o 

núcleo essencial do fenômeno tributário, qual seja, a prescrição normativa da 

hipótese de incidência. Percebe-se que dentro do Direito Tributário este instrumento 

normativo assume importância precípua, sendo, não só garantia, mas também, 

ontologicamente, elemento indissociável de uma tributação justa.  

Ao erigir a Lei a esse patamar, o nosso ordenamento jurídico consagrou a 

ideia da autotributação conforme nos ensina Roque Antônio Carrazza: 

A Constituição reforçou a competência exclusiva do Poder 
Legislativo para criar ou aumentar tributos, consagrando, assim, a 
ideia de autotributação. Esta – como melhor veremos nos próximos 
itens – se manifesta: a) no consentimento dos representantes das 
pessoas que devem suportar os tributos; e b) na estrita vinculação à 
lei, seja do lançamento, seja da cobrança das exações.7 

 

Bem verdade, outro posicionamento não poderia adotar a Constituição pátria 

haja visto a adoção expressa do sistema republicano de governo8, além da 

compreensão de que o ato pelo qual o Estado exerce o seu poder de tributar 

constitui, na sua essência, em restrição ao direito de propriedade do cidadão, 

constitucionalmente protegido9, só podendo ser tolhido por veículo que carregue 

idoneidade formal para tal, através do consentimento do próprio cidadão. 

Tem-se, portanto, para além das discussões da utilização de outros veículos 

normativos10, que somente a Lei poderá introduzir tributo no ordenamento jurídico 

brasileiro, assumindo esta uma função tão importante, que compõe o próprio 

conceito de tributo, na forma do art. 3º do CTN. 

A exata compreensão da função dúplice que a Lei assume dentro do 

fenômeno tributário, como instrumento de veiculação de normas, e como próprio 

elemento constitutivo do conceito de tributo, é de salutar importância para o estudo 

da inconstitucionalidade na alteração promovida pela Lei 13.467/17 no regramento 

                                                           
7  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 220. 
8  Assim está redigido o art. 1º da CF/88: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos.   
9 Neste sentido que preconiza o art.5º, XXII da CF/88: XXII - é garantido o direito de propriedade. 
10 Muito debate-se sobre a utilização de Medida Provisória para introdução de tributos. Neste sentido 
ficamos com a conclusão do professor Roque Antonio Carrazza, Curso de direito constitucional 
tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 269: “As medidas provisórias e as leis delegadas 
podem veicular normas jurídicas tributárias (v.g., criar deveres instrumentais tributários), mas não tem 
aptidão jurídica nem para criar, nem para aumentar tributos. Esta a mens constituionis.”.  
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jurídico da contribuição sindical, por desrespeito à previsão expressa na 

Constituição Federal.  

Por fim, extrai-se, do art. 3º do CTN, que é marco distintivo do tributo a sua 

compulsoriedade. Por esta, entende-se enquanto prestação de cumprimento 

obrigatório, não deixando espaço para a manifestação volitiva por parte do sujeito 

passivo da obrigação tributária. Assim que, ocorrido o fato gerador descrito na 

hipótese de incidência tributária, nascerá a obrigação tributária e, consigo, 

invariavelmente, o dever de adimplir com o valor pertinente.  

Para Paulo de Barros Carvalho, a compulsoriedade é compreendida como 

sendo: 

[...] a obrigação determinado comportamento, afastando-se, de 
plano, qualquer cogitação inerente às prestações voluntárias, que 
recebem o influxo do modal ‘permitido’. Em decorrência, 
independem da vontade do sujeito passivo, que deve efetivá-la, 
ainda q ue contra o seu interesse. Concretizado o fato previsto 
no antecedente da norma jurídica, nasce o elo mediante o qual 
alguém ficará adstrito a um comportamento obrigatório.[...] 11 

 

Em que pese este seja o entendimento majoritário da doutrina sobre o 

conceito de compulsoriedade embutido no art. 3º do CTN12, o professor Luciano 

Amaro, do mesmo vocábulo, extrai outra interpretação. Para o mesmo, a ideia que o 

legislador quis enunciar é a de que a obrigação tributária nascerá, indiscutivelmente, 

por força de Lei, independentemente de qualquer tipo de avença entre as partes13. 

Neste sentido, o mesmo esclarece:  

Outra censura merecida pelo art. 3º do Código Tributário Nacional 
diz respeito a expressão ‘prestação compulsória’. Ao dizer que o 
tributo é uma prestação compulsória, o Código qualifica a prestação 
tributária, ou seja, ele afirma que essa prestação é de cumprimento 
compulsório, e não voluntário. Ora, já aí uma impropriedade lógica, 
pois as demais prestações jurídicas (preço, aluguel, salário, etc.) 
também são compulsórias, nessa acepção de que o devedor não as 
efetua se quiser, mas sim porque deve fazê-lo (sob pena de sujeitar-
se a constrição judicial). Qualificar a prestação (do tributo) como 
compulsória nada particulariza nem especifica. O devedor de 
obrigação não tributária também é compelível a efetuar a prestação 

                                                           
11 CARVALHO, Paulo Barros de. Direito tributário linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015, p. 420. 
12 Posiciona-se neste sentido Hugo de Brito Machado, Roque Antônio Carraza, Kyoshi Harada dentro 
outros autores pesquisados.  
13 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 44. 
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objeto de sua obrigação jurídica, porque o credor dessa prestação 
tem o direito de exigi-la, coercitivamente.  

Cremos que o Código não terá pretendido dizer aquilo que nele está 
escrito (ou seja, ‘prestação compulsória’). Certamente, quis 
expressar que o nascimento da obrigação de prestar (o tributo) é 
compulsório (ou forçado), no sentido de que esse dever se cria por 
força de lei (obrigação ex lege), e não da vontade dos sujeitos da 
relação jurídica (obrigação ex voluntate). Nesta acepção, porém, a 
expressão é redundante, pois a instituição em lei já é  uma nota 
integrante do conceito de tributo, e essa circunstância não deve ser 
afirmada duas vezes na mesma definição.14 

 

Rico e sagaz o entendimento chegado pelo Professor Luciano Amaro, 

contudo, o mesmo não descaracteriza a ideia de que o dever de adimplir a 

obrigação tributária configura-se como sendo imperioso, inderrogável e inafastável, 

seja ele pela prescrição legal, seja pela ausência de possibilidade alternativa a ser 

adotada pelo contribuinte que não lhe cause diminuição patrimonial.  O tributo 

apresenta-se, portanto, como uma “imposição de dever”15, fruto do exercício do 

poder soberano estatal.  

Compreendido estes elementos fundamentais do conceito dogmático de 

tributo, conclui-se que aperfeiçoado no ordenamento jurídico qualquer figura 

normativa que se encaixe nesta previsão do art. 3º do CTN, nascerá mais uma 

alegoria tributária, desde que respeitado todo o arcabouço constitucional para tal. 

Deixou claro isso o legislador ao enunciar no art. 4º do mesmo diploma normativo 

citado, que a natureza jurídica de tributo é identificada pelo fato gerador, 

independente de denominação ou destinação legal que lhe for direcionado.16 

Assim nos ensina Paulo de Barros Carvalho: 

Em face do exposto, tenhamos presente que qualquer prestação 
que tiver ínsitas as características supramencionadas será tributo, 
independentemente do nome que se lhe atribuam ou a destinação 
que seja dada aos recursos decorrentes de sua cobrança, como 
informa o art. 4º, incisos I e II, da Lei n. 5.172/66. Importante 
considerar, também, que tais características devem estar 
associadas, não sendo bastante para configurar determinada 

                                                           
14 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 44. 
15 COÊLHO, Sasha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 366.  
16 “Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação”. 
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prestação como tributo a circunstância de somente uma, ou algumas 
delas, marcarem presença.17 

 

Presente todos os elementos contidos no art. 3º, estaremos diante de uma 

exação de natureza tributária. Por lógico, ausente quaisquer dos elementos, a 

obrigação não gozará da característica tributária, bem como de todo o regramento 

jurídico que lhe é inerente. Ressalte-se, portanto, a necessidade da existência 

contemporânea de todos os componentes descritos na norma, mormente que, ainda 

que alguns deles apareçam em algum outro instituto, isoladamente, este não lhe 

imprimirá a noção tributária.  

Firmadas essas premissas, infere-se logicamente que, pré-existente figura 

tributária no ordenamento jurídico posto, alteração ulterior pelo legislador 

infraconstitucional que resulte na retirada de quaisquer dos elementos 

supramencionados e residentes no art. 3º do CTN, descenderá em verdadeira 

extinção da exação tributária, face a constatação de que essa nova roupagem não 

encaixa-se mais no quanto dispõe o art. 3º. Traduzindo-se em extinção indireta de 

tributo, deve, de igual forma que a direta, respeitar todo o procedimento previsto na 

Constituição Federal, em especial a necessidade de Lei Complementar para que tal 

ato solene seja realizado, na forma do art. 146, III, da Carta Federal.  

O não respeito a esse entendimento resulta em criação de via obliqua para a 

eliminação de exações tributárias, de modo a burlar a vontade do constituinte 

originário, configurando verdadeiro estratagema legislativo eivado de flagrante 

inconstitucionalidade. 

 

2.3  ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 

Como todo gênero, compreendido enquanto classe mais abrangente que 

comporta espécies ligadas por um elemento conceitual em comum, o tributo 

decompõe-se em outras figuras jurídicas, que, na sua essência, compartilham de 

características próprias, lhe impondo um regramento diferenciado, contudo, em 

alguma medida, se tangenciam em áreas conjuntas. 

                                                           
17 CARVALHO, Paulo Barros de. Direito tributário linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015, p. 419. 
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Tem-se, por exemplo, que todo tributo vigente no ordenamento jurídico pátrio 

deve, ontologicamente, subsumir-se no quanto prescreve o art. 3º do Código 

Tributário Nacional, sob pena de configurar-se instituto díspar da exação tributária. 

Com isso, conclui-se que, se dada criação legislativa apresentar-se enquanto 

prestação pecuniária dotada de compulsoriedade, sem constituir-se sanção de ato 

ilícito, introduzida por Lei em sentido formal, tributo será. 

De igual forma, os princípios constitucionais que regem a tributação, 

esculpidos no art. 150 da Carta Magna, emanam seus conteúdos para quaisquer 

dos tributos existentes no ordenamento jurídico pátrio, respeitado, por óbvio, as 

peculiaridades inerentes de cada exação. Assim sendo, por exemplo, o inciso IV do 

art. 150 da CF/88, ao vedar a utilização de tributo com efeito de confisco, 

indistintamente, direciona sua mensagem para todas as espécies tributárias, 

constituindo, portanto, ponto de intersecção entre elas.  

Não obstante a existência desses laços comuns, a técnica tributária exige uma 

diferenciação prática entre as espécies do mesmo gênero, reverberando nos seus 

próprios conceitos. Impensável imaginar que uma prestação sinalagmática possa 

ser colocada no mesmo lócus de uma totalmente adversa onde inexista 

bilateralidade. Pensando nisso que o sistema tributário coexiste com as figuras, por 

exemplo, das taxas e dos impostos.  

No atual ordenamento jurídico brasileiro, os tributos dividem-se em cinco 

espécies ímpares e com regramento, ressaltado os caracteres comunitários 

retromencionados, próprios. Consoante, extrai-se de entendimento do STF, em 

análise sistêmica da Constituição Federal, hodiernamente contamos com as 

seguintes exações tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, 

empréstimo compulsório e contribuições. 

O inciso I, do art. 145 da CF/88 é o responsável por anunciar que poderão os 

entes federados instituir impostos, respeitado toda proteção constitucional e 

infraconstitucional ao patrimônio do contribuinte. Por sua vez, coube ao art. 16 do 

CTN a tarefa de positivar o conceito de imposto:  

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte. 
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Da exegese do artigo supramencionado conclui-se que a marca característica 

do imposto é a ausência de atividade estatal para que ocorra o seu fato gerador, 

bastando, para tanto, que o ente tributante eleja determinadas situações da vida 

que demonstrem capacidade contributiva, erigindo a fato gerador tributário18. Note-

se, portanto, que, seguindo a doutrina de Geraldo Ataliba19, o imposto configura-se 

como tributo não vinculado, ao dispensar uma imediata contraprestação por parte 

do Estado para que justifique a sua imposição pecuniária.  

A taxa, residente no inciso II do art. 145 da CF/88, por sua vez, reveste-se, 

essencialmente, de natureza bilateral ao ter como “antecedente normativo fato 

revelador de atividade estatal, direta e especificamente dirigida ao contribuinte”20, 

podendo ser tanto o exercício estatal regular do poder de polícia, quanto prestação 

ou mera disposição, ao contribuinte, de serviço público específico e divisível.  

Conforme constata-se, o fato gerador das taxas consiste em uma atuação 

estatal, ainda que instigada por conduta do contribuinte, razão pela qual “em 

qualquer das hipóteses previstas para a instituição de taxas – prestação de serviço 

público ou exercício do poder de polícia – o caráter sinalagmático deste tributo 

haverá de mostrar-se em evidência. ”21 Dentro da mencionada classificação do 

professor Geraldo Ataliba, tem-se que as taxas se apresentam enquanto tributo 

vinculado, dada a necessidade imperativa de atividade estatal relacionada ao 

contribuinte, inspirado no princípio da correspectividade, diferindo, em essência, dos 

impostos. 

Terceira espécie tributária constante no inciso III do art. 145 da Carta Federal 

consiste na contribuição de melhoria. Da análise da regra matriz de incidência 

tributária redigida pelo constituinte originário tem-se que, para a ocorrência do fato 

gerador deste tributo, resta necessária a ocorrência de obra pública, compreendida 

enquanto aquela “construção, edificação, reparação, ampliação ou manutenção de 

um bem imóvel, pertencente ou incorporado ao patrimônio público”22. Contudo, em 

sincronia com o mandamento constitucional do respeito à capacidade contributiva, 

                                                           
18 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 52.  
19 ATALIBA, GERALDO. Hipótese de Incidência Tributária. 5. Ed. São Paulo, Malheiros, 1997, p. 121 
et seq. 
20 CARVALHO, Paulo Barros de. Direito tributário linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015, p. 423. 
21 CARVALHO, Paulo Barros de. Curso de direito tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 33-
34. 
22 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Taxas de Serviço”, in RDT 9-10/29. 
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integra ainda a regra matriz de incidência das contribuições de melhoria a 

necessidade da valorização imobiliária, traduzida no aumento do valor de mercado 

dos imóveis circunvizinhos à obra. 

Desta forma, a contribuição de melhoria, tal qual a taxa, requer uma atuação 

estatal como elemento estruturante do seu fato gerador, o que lhe faz encaixar-se 

no grupo dos tributos vinculados. Vale ressaltar que essa exação, na forma do art. 

81 do CTN, encontra dois limites intrínsecos à sua quantificação: o custo total da 

obra (limite total) e a exata dimensão da mais-valia angariada pelo imóvel do 

contribuinte (limite individual).  

Figura interessante e causadora de ricas discussões doutrinárias é o 

empréstimo compulsório. Não obstante parte da doutrina ainda discuta a natureza 

tributária desta prestação coativa, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário nº 111.954/PR, pacificou o entendimento, ao menos jurisprudencial, 

de que o empréstimo compulsório constitui uma espécie do gênero tributo.  

Assim restou redigida a ementa do RExt nº 111.954/PR: 

- EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - DEC. - LEI 2.047, DE 20/7/1983. 
SÚMULA 418. A SÚMULA 418 PERDEU VALIDADE EM FACE DO 
ART. 21, PARÁGRAFO 2º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69). NÃO HÁ 
DISTINGUIR, QUANTO A NATUREZA, O EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO EXCEPCIONAL DO ART. 18, PARÁGRAFO 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO 
ESPECIAL, DO ART. 21, PARÁGRAFO 2º, II, DA MESMA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS CASOS SERÃO SEMPRE OS DA 
LEI COMPLEMENTAR (CTN, ART. 15) OU OUTRA 
REGULARMENTE VOTADA (ART. 50 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). O EMPRÉSTIMO SUJEITA-SE AS IMPOSIÇÕES DA 
LEGALIDADE E IGUALDADE, MAS, POR SUA NATUREZA, NÃO A 
ANTERIORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 153, PARÁGRAFO 29, 
'IN FINE', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DEMAIS CASOS 
PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO). O DEC. - LEI 2.047/83, 
CONTUDO, SOFRE DE VÍCIO INCURÁVEL: A RETROAÇÃO A 
GANHOS, RENDAS - AINDA QUE NÃO TRIBUTÁVEIS - DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR, JÁ ENCERRADO. ESSA 
RETROATIVIDADE E INACEITÁVEL (ART. 153, PARÁGRAFO 3., 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), FUNDAMENTO DIVERSO DO EM 
QUE SE APOIOU O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DECLARADA A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 2.047, DE 20.7.83. 
(STF - RE: 111954 PR, Relator: Min. OSCAR CORRÊA, Data de 
Julgamento: 01/06/1988, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 
DJ 24-06-1988 PP-16117 EMENT VOL-01507-03 PP-00496 RTJ 
VOL-00126-01 PP-00330) 
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 Neste julgado de 1988, o STF acabou por cancelar a Súmula editada pelo 

mesmo Tribunal Constitucional de n. 418 cujo texto enunciava que: “O empréstimo 

compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita à exigência 

constitucional da prévia autorização orçamentária. ” Com isso, reconheceu-se a 

natureza tributária desta exação, aplicando-lhe todo regime jurídico próprio dos 

tributos, respeitado, por óbvio, as peculiaridades inerentes deste instituto. 

Hoje, o empréstimo compulsório encontra guarida no art. 148 da Constituição 

Federal, com o seguinte texto: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, 
"b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou 
sua instituição. 

 

Percebe-se que esta exação, de competência exclusiva da União, carece de 

dois fatos extra normativos para a autorização da sua utilização: 1) empréstimos 

compulsórios para custear despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência; 2) empréstimos compulsórios para 

custear investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. 

Ressalte-se que ambas as situações elencadas pelo legislador constituinte 

originário se revestem tão somente de “pressupostos necessários a criação ou 

aumento, por meio de lei complementar, deste tributo”23, sendo tarefa do legislador 

infraconstitucional a missão de elencar as hipóteses de incidência, desde que 

atendidos os quadros fáticos do art. 148 da Constituição Federal.  

Por fim, temos como espécie tributária a figura das contribuições, cujo 

presente trabalho dedicará capitulo autônomo para estudo e análise pormenorizada 

dos seus regramentos jurídicos, em especial da contribuição destinada a custear as 

entidades sindicais espalhadas pelo território pátrio.  

                                                           
23 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 505. 
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Para fins introdutórios, vale a pena mencionar que, por intermédio do caput do 

art. 149 da CF/88, fez-se instituir no ordenamento jurídico brasileiro a figura das 

contribuições: 

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. 

 

Analisando com vagar o texto constitucional, constata-se a existência de três 

subespécies de contribuições: a) contribuições interventivas: destinadas a promover 

uma ingerência do Estado no campo privado, para a perseguição de finalidades 

supra individuais; b) contribuições sociais: endereçadas ao custeio do bem-estar e 

da justiça social; c) contribuições corporativas: empregadas no custeio das funções 

desenvolvidas pelas instituições fiscalizadoras e representativas de categorias 

econômicas ou profissionais.  

Desta breve avaliação, vislumbra-se o potencial que as contribuições têm de 

causar contendas jurisprudenciais e doutrinárias, seja em razão da sua formulação 

não tradicional pelo constituinte, seja pela sua constante utilização pelos entes 

federados como fonte de receita das suas atividades. A título de ilustração, em 

2010, a receita auferida pelo percebimento das contribuições sociais, sozinha, 

totalizou o montante de 7% do total do Produto Interno Bruto brasileiro, revelando a 

importância salutar dessa figura jurídica. 

Considerando, portanto, a relevância das contribuições para o regular 

funcionamento de um Estado Pós-Moderno extremamente preocupado com a 

perseguição de fins sociais, em cotejo com o impacto trazido pela Lei nº 

13.467/2017 ao, ainda que indiretamente, promover a extinção da contribuição 

sindical, passa-se a realizar uma investigação detalhada da regra matriz de 

incidência tributária desse tributo, em especial, da contribuição sindical.  
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3 CONTRIBUIÇÃO 

 

Etimologicamente a palavra contribuição está intimamente ligada à expressão 

latina contributio, que traduz a ideia de subsídio pago pelo particular para a 

cooperação na construção de um bem comum.24 Este entendimento, inclusive, é o 

responsável por alimentar uma confusão entre os termos contribuição e tributo, não 

obstante, no universo jurídico, ambas as palavras carreguem sentidos díspares e 

comportem regramentos dessemelhantes.  

 

3.1 CONCEITO  

 

Conforme trabalhado no capítulo anterior, a palavra tributo, na ciência que 

estuda as exações, refere-se ao gênero marcado pelas características esculpidas 

no art. 3º do Código Tributário Nacional. Enquanto gênero, comporta a composição 

por espécies, dentre as quais, dentro da teoria pentapartite, temos a contribuição. 

Propedeuticamente temos, portanto, que a relação estabelecida entre tributo e 

contribuição se traduz na dicotomia gênero-espécie, e não de semelhança 

conceitual.  

A espécie contribuição encontra refúgio constitucional no art. 149 da CF/88, 

mediante o qual o legislador constituinte originário estabeleceu competência 

exclusiva à União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse de 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. Ainda no mesmo art. 149, no seu parágrafo 

primeiro, resta autorizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

instituírem contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício 

destes, do regime previdenciário e assistência social. 

                                                           
24 Conceito.de. 10 de dezembro de 2013. Disponível em: https://conceito.de/contribuicao. Acesso em: 
25 maio 2018. 
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O mencionado art. 195 versa sobre o financiamento da seguridade social, 

informando, nos seus mais variados incisos e parágrafos, quais as possíveis 

hipóteses de incidência das contribuições sociais destinadas a este fim.  

Da confrontação desses dois artigos, percebe-se, nitidamente, que o 

legislador, diferentemente do que fez com os demais tributos, traçou a regra matriz 

constitucional de incidência tributária das contribuições a partir das suas finalidades. 

Assim, ao invés de prever o antecedente normativo do fato gerador do tributo (ex. 

Renda, Imóvel, Circulação de Mercadorias), este simplesmente traçou-lhe as 

características finalísticas a partir da destinação das suas receitas.  

Essa é a lição preciosa dos professores Carlos Cesar Sousa Cintra e Juraci 

Mourão Lopes Filho: 

Noutro dizer: as contribuições possuem uma diferença especifica 
(vinculação a específicos fins + correlativa destinação dos recursos, 
que as apartam das demais espécies tributárias, dado essencial este 
que tem matriz exclusivamente constitucional.25 

 

Assim também nos ensina o professor Roque Antônio Carraza: 

Notamos, pois, que as ‘contribuições’ ora em exame não foram 
qualificadas em nível constitucional, por suas regras matrizes, mas, 
sim, por suas finalidades. Parece-nos sustentável que haverá este 
tipo de tributo sempre que implementada uma de suas finalidades 
constitucionais.26 

 

O móvel dessa conduta ainda se apresenta como sendo motivo de estudos 

pelos empregadores do método de análise histórica, mas, ousamos afirmar que o 

constituinte previu o alto potencial arrecadatório desta espécie tributária, vinculando 

a sua receita a determinados fins específicos, em uma tentativa de blindar o crédito 

público. Em que pese esta tentativa louvável, vivemos atualmente com a utilização 

irrestrita, ainda que chancelada pelo Congresso Nacional, da desvinculação das 

                                                           
25 CINTRA, Carlos César Sousa; LOPES FILHO, Juraci Mourão. As contribuições no sistema 
tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). As contribuições no sistema tributário 
brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003, p. 130. 
26 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 521. 
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receitas da União, que permite o desvio do produto arrecadado pelas contribuições, 

em um flagrante desrespeito à vontade constitucional. 27 

Assim, percebemos nitidamente como o fenômeno da parafiscalidade marca a 

missão funcional das contribuições. Dito de outro modo, esta exação preocupa-se 

muito menos em bombear recursos para os cofres do Tesouro (fiscalidade), atendo-

se muito mais na busca pela garantia de direitos fundamentais, a partir da 

concretização dos fins a que o constituinte lhe destinou, dentro da perspectiva de 

um Estado Pós-Moderno extremamente preocupado com questões sociais.  

Logo, podemos definir a contribuição como a exação utilizada como meio para 

a busca de fins sociais como, por exemplo, seguridade social, saúde, educação, 

tendo, esses mesmos objetivos, como elemento central na sua definição dogmática 

pela Constituição Federal.  

Na mesma esteira conceitual leciona os professores Carlos Cesar Sousa 

Cintra e Juraci Mourão Lopes Filho: 

Logo, definimos contribuição como sendo o tributo que, 
independentemente do conteúdo da hipótese de incidência, está 
constitucionalmente vinculado à efetivação ou fomento de uma 
finalidade especifica que corresponda a um direito fundamental de 
segunda ou terceira geração, e não de qualquer nível ou escopo 
legal.28 

 

Percebe-se, contudo, que, apesar dessa valorização, pelo constituinte, da 

destinação na formulação do arquétipo constitucional das contribuições, a mesma 

não perde, em momento algum, a sua natureza jurídica de tributo, questão versada 

com mais vagar no próximo subitem.  

 

3.2  NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO 

 

O estudo da natureza jurídica de dado instituto, dentro do ordenamento pátrio, 

está intimamente ligado à noção de localização topográfica do mesmo dentro dos 

                                                           
27 Sobre o tema ver: MANSUR, Débora Ottoni Uebe. A desvinculação das receitas da união e seu 
reflexo sobre as contribuições especiais. Revista de Finanças Públicas, Tributação e 
Desenvolvimento. Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, 17 dez. 2017, p.01-24. 
28 CINTRA, Carlos César Sousa; LOPES FILHO, Juraci Mourão. As contribuições no sistema 
tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). As contribuições no sistema tributário 
brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003, p. 130. 
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mais variados nichos gestados pelo direito positivo, jurisprudência e doutrina. Desta 

forma, buscar a natureza de dado fenômeno do direito cumpre com a necessidade 

imperiosa de sistematização lógica dos elementos jurídicos, considerando os pontos 

que aproximam e distanciam uns aos outros.29 

Nesse ínterim que, para Maria Helena Diniz, encontrar a natureza jurídica: 

Consiste em se apreenderem os elementos fundamentais que 
integram sua composição específica, contrapondo-os, em seguida, 
ao conjunto mais próximo de figuras jurídicas, de modo a classificar 
o instituto enfocado no universo de figuras existentes no Direito.30  

 

Assim sendo, averiguar a natureza jurídica da contribuição, em alguma 

medida, confunde-se com a busca do seu próprio conceito relacional, ao cotejar as 

suas características com as das demais exações vigentes no nosso ordenamento. 

Serve, sobretudo, para descobrir qual o seu alcance máximo, bem como, a limitação 

que o legislador infraconstitucional deve ter como horizonte ao versar sobre a 

temática, tal qual se deu com a Lei n. 13.467/17, que alterou vertiginosamente a 

classificação da contribuição sindical. 

Nesta senda, vale a pena ressaltar que as maiores controvérsias sobre a 

natureza jurídica da contribuição encontram-se mais localizadas em um passado 

pré-Constituição de 1988. Isso se dá pela imprecisão que o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo tratavam o tema.  

A Emenda Constitucional nº 1/69 à Constituição Federal de 1967 constituiu-se 

no “primeiro texto a perfilhar abertamente a natureza tributária das contribuições, 

inobstante a elas houvesse referência desde a Constituição de 1934, passando pela 

de 1946, até a Carta de 1967”, conforme anota Heron Arzua.31 O Decreto-Lei nº 

27/66 reconheceu a natureza jurídica de tributo à contribuição, ao permitir a sua 

cobrança juntamente com as demais espécies tributárias. 

                                                           
29 Vale a pena frisar que coadunamos com a tese de que inexiste natureza jurídica ontologicamente 
dos objetos jurídicos, e sim meras interpretações, que acarretam em conclusões dispares. Sobre o 
tema assim leciona o professor Gerson Tadeu: Repete-se aqui o já dito: natureza jurídica não se 
descobre ou conhece, natureza jurídica se decide, e o que se decide deve ser fundamentado. A 
atribuição de uma consequência jurídica a um caso “por sua natureza” não tem espaço num direito de 
uma sociedade democrática.  
30 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 66. 
31 PIRES, Adilson Rodrigues. As contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo 
de Brito (Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 26. 
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Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 8/77, as contribuições 

previdenciárias foram expressamente excluídas do conceito de tributo haja vista a 

sua localização fora do capítulo destinado para tal, em uma Carta que prezava pelo 

rigor sistemático da disposição dos seus títulos, artigos e capítulos.32 Ao tempo, a 

doutrina e o Supremo Tribunal Federal chancelaram esse entendimento.33 

Com o advento da Constituição de 1988, essa discussão restou superada haja 

visto que se depreende, visivelmente, do arquétipo tributário desenhado pelo 

constituinte originário para as contribuições, a sua natureza eminentemente de 

tributo. Ademais, a própria localização do art. 149, dentro do título inteiramente 

destinado a versar sobre tributação e orçamento, já nos leva a essa conclusão.  

Corroborando com a tese, o próprio texto do art. 149 remete o intérprete aos 

art. 146, III, e ao art. 150 I e II, que tratam sobre a necessidade de lei complementar 

para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, e a obrigação 

do respeito inderrogável aos princípios da legalidade e da anterioridade de exercício 

e nonagesimal.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 146.733-9/SP, relatado 

pelo Min. Moreira Alves, assentou a natureza tributária da contribuição social sobre 

o lucro líquido:    

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS 
JURIDICAS. LEI 7689/88. - NÃO E INCONSTITUCIONAL A 
INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 
DAS PESSOAS JURIDICAS, CUJA NATUREZA É TRIBUTARIA. 
CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1., 2. E 3. DA LEI 
7689/88. REFUTAÇÃO DOS DIFERENTES ARGUMENTOS COM 
QUE SE PRETENDE SUSTENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE 
DESSES DISPOSITIVOS LEGAIS. - AO DETERMINAR, POREM, O 
ARTIGO 8. DA LEI 7689/88 QUE A CONTRIBUIÇÃO EM CAUSA JA 
SERIA DEVIDA A PARTIR DO LUCRO APURADO NO PERIODO-
BASE A SER ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988, 
VIOLOU ELE O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE CONTIDO 
NO ARTIGO 150, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE 
PROIBE QUE A LEI QUE INSTITUI TRIBUTO TENHA, COMO 
FATO GERADOR DESTE, FATO OCORRIDO ANTES DO INICIO 
DA VIGENCIA DELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO 
COM BASE NA LETRA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
PORQUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI CONCEDIDO PARA 

                                                           
32 Enquanto o Sistema Tributário Nacional ocupada o art. 18 e seguintes da Constituição, a 
contribuição mencionada somente fora relembrada no inciso XIV do art. 165. 
33 PIRES, Adilson Rodrigues. As contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo 
de Brito (Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 26. 
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IMPEDIR A COBRANÇA DAS PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL CUJO FATO GERADOR SERIA O LUCRO APURADO NO 
PERIODO-BASE QUE SE ENCERROU EM 31 DE DEZEMBRO DE 
1988. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 
8. DA LEI 7689/88. 
(RE 146733, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/06/1992, DJ 06-11-1992 PP-20110 EMENT VOL-
01683-03 PP-00384 RTJ VOL-00143-02 PP-00684). 

 

Do julgamento supramencionado vale a pena mencionar parcela do voto 

proferido pelo Min. Moreira Alves, então relator do feito, onde expressamente o 

mesmo declara que a Constituição Federal não restringiu as espécies tributárias 

àquelas constantes no art. 145 da mesma:  

De feito, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as 
taxas e as contribuições de melhoria), a que se refere o art. 145 para 
declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municipios, os arts. 148 e 149 aludem a duas 
outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é 
competente: o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, 
inclusive as de intervenção no domínio econômico.  

 

Em consonância com o posicionamento acima assinalado, o Pretório Excelso, 

em outro julgamento, desta vez no RE nº 138.284-8/CE, asseverou a natureza 

tributária das contribuições, quando da discussão sobre a desnecessidade de lei 

complementar, via de regra, para a introdução desta exação, bem como declarou 

inconstitucional artigo de lei que desrespeitava o princípio da irretroatividade 

tributária. O acórdão restou assim ementado:  

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS 
JURIDICAS. Lei n. 7.689, de 15.12.88. I. - Contribuições parafiscais: 
contribuições sociais, contribuições de intervenção e contribuições 
corporativas. C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade 
social. C.F., arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições 
sociais. II. - A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, e uma 
contribuição social instituida com base no art. 195, I, da Constituição. 
As contribuições do art. 195, I, II, III, da Constituição, não exigem, 
para a sua instituição, lei complementar. Apenas a contribuição do 
parag. 4. do mesmo art. 195 e que exige, para a sua instituição, lei 
complementar, dado que essa instituição devera observar a tecnica 
da competência residual da União (C.F., art. 195, parag. 4.; C.F., art. 
154, I). Posto estarem sujeitas a lei complementar do art. 146, III, 
da Constituição, porque não são impostos, não há necessidade 
de que a lei complementar defina o seu fato gerador, base de 
calculo e contribuintes (C.F., art. 146, III, "a"). III. - Adicional ao 
imposto de renda: classificação desarrazoada. IV. - Irrelevância do 
fato de a receita integrar o orcamento fiscal da União. O que importa 
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e que ela se destina ao financiamento da seguridade social (Lei 
7.689/88, art. 1.). V. - Inconstitucionalidade do art. 8., da Lei 
7.689/88, por ofender o princípio da irretroatividade (C.F., art, 
150, III, "a") qualificado pela inexigibilidade da contribuição 
dentro no prazo de noventa dias da publicação da lei (C.F., art. 
195, parag. 6). Vigencia e eficacia da lei: distinção. VI. - Recurso 
Extraordinário conhecido, mas improvido, declarada a 
inconstitucionalidade apenas do artigo 8. da Lei 7.689, de 1988. 

(RE 138284, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, 
julgado em 01/07/1992, DJ 28-08-1992 PP-13456 EMENT VOL-
01672-03 PP-00437 RTJ VOL-00143-01 PP-00313) 

 

Deste julgado, rico para o presente trabalho é o posicionamento do Ministro 

Celso Velloso, valendo a pena transcrever parcela do voto proferido atinente ao 

reconhecimento da natureza tributária das contribuições: 

As contribuições parafiscais têm caráter tributário. Sustento que 
constituem essas contribuições uma espécie própria de tributo ao 
lado dos impostos e das taxas, na linha, aliás, da lição de Rubens 
Gomes de Sousa (‘Natureza Tributária da Contribuição para o 
FGTS’, RDA 17/305). Quer dizer, as contribuições não são somente 
as de melhoria. Estas são uma espécie do gênero contribuição. Para 
boa compreensão do pensamento, reporto-me ao voto que proferi no 
antigo TFR na AC 71.525, (Rdtrib. 51/264). 

 

Na mesma esteira, temos ainda o entendimento que chegou a Corte 

Constitucional quando da análise do RE 556664/RS, relato pelo Min. Gilmar 

Mendes, consubstanciado o acórdão com a seguinte ementa: 

EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. 
MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA 
NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA 
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 
E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 
1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas 
relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de 
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei 
complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF 
de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF 
de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da 
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, 
da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir 
regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da 
federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual 
entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. 
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II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei 
ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 
1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. 
III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As 
contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza 
tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto 
na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. 
Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação 
do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do 
art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da 
Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 
DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os 
recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da 
Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste 
julgamento.  

(RE 556664, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-
10 PP-01886) 

 

Estas três jurisprudências colacionadas servem para ilustrar que o STF, 

hodiernamente, já não trava discussões sobre a natureza jurídica das contribuições, 

reconhecendo que esta modalidade de exação se reveste das características 

necessárias para ser classificada enquanto tributo. Percebe-se que, para chegar a 

essa conclusão, dentre vários argumentos utilizados, os Ministros ressaltaram que a 

localização geográfica do art. 149, dentro do capítulo dedicado ao Sistema 

Tributário Nacional, revela que o constituinte quis incluir as contribuições dentro do 

regramento dos tributos.  

Em que pese a jurisprudência tenha pacificado este entendimento, a doutrina 

ainda trava brilhantes batalhas para encontrar a natureza jurídica das contribuições. 

Como todo sadio embate doutrinário, o resultado dessa celeuma é o enriquecimento 

do conhecimento pelas contraposições de teses diametralmente opostas sobre o 

mesmo objeto. 

A maciça maioria da doutrina já reconhece a natureza tributária das 

contribuições. Neste sentido podemos citar Paulo Barros de Carvalho34, Hugo de 

                                                           
34 CARVALHO, Paulo Barros de. Direito tributário linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 
2015.  
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Brito Machado35, Hugo de Brito Machado Segundo36, Humberto Ávila37, Ives Gandra 

da Silva Martins38, José Eduardo Soares de Mello39, Leandro Paulsen40, Luz Dias 

Martins Filho41, Aliomar Baleeiro42, Kiyoshi Harada43 e Sasha Calmon Navarro 

Côelho44, a título de exemplo.  

Da doutrina majoritária, vale a pena mencionar o entendimento do professor 

Roque Antônio Carrazza, para quem a contribuição reveste-se inteiramente de 

natureza tributária: 

Com a só leitura do artigo 149 já percebemos que a Constituição 
Federal prevê três modalidades de ‘contribuições’: as interventivas, 
as corporativas e as sociais. Todas elas têm natureza nitidamente 
tributária, mesmo porque, com a expressa alusão aos arts. 146, III e 
150, I e III, ambos da Constituição, fica óbvio que deverão obedecer 
ao regime jurídico tributário, isto é, aos princípios que informam a 
tributação, no Brasil.45 

 

Em idêntica compreensão, nos ensina o professor Luciano Amaro: 

(...) há situações em que a destinação do tributo é posta pela 
Constituição como aspecto integrante do regime jurídico da figura 
tributária, na medida em que se apresenta como condição, requisito, 
pressuposto ou aspecto ao exercício legitimo (isto é, constitucional) 
da competência tributária. Isso não irá lhe desnaturar a condição de 
tributo.46 

 

                                                           
35 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. 
36 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. As Contribuições No 
Sistema Tributário Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Org.). As contribuições no sistema 
tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 269-308. 
37 ÁVILA, Humberto. Contribuições na Constituição Federal de 1988. In: MACHADO, Hugo de Brito 
(Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 308-327. 
38  MARTINS, Ives Gandra da Silva. As contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, 
Hugo de Brito (Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 
328-354. 
39 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições no sistema tributário. In: MACHADO, Hugo de Brito 
(Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 355-365. 
40 PAULSEN, Leandro. Contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito 
(Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 366-390.  
41 MARTINS FILHO, Luiz Dias. As contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo 
de Brito (Org.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003. p. 402-435. 
42 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário brasileiro. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. 
43  HARADA, Kyoshi. Direito financeiro e tributário. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
44  COÊLHO, Sasha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. 
45 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p 519.  
46 AMARO, Luciano. Conceito e classificação de tributos. In: RDT 55, p. 284-285. 
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Essas assertivas, coadunadas com o entendimento do STF, levam-nos, 

invariavelmente, a concluir pela natureza tributária das contribuições, seja pela 

localização constitucional do artigo que lhe introduz, seja pela expressa menção aos 

artigos que versam sobre o tratamento jurídico dos demais tributos, seja pela 

subsunção do seu conceito ao quanto dispõe o art. 3º do CTN.  

Apesar do tom quase uníssono, doutrinadores ainda defendem que as 

contribuições não gozam de status de tributo, devendo, portanto, ser empregado 

regramento jurídico díspare deste. Urge como representantes os professores 

Hamilton Dias de Souza47, Ruy Barbosa Nogueira48, Edvaldo Brito49 e Alfredo 

Augusto Becker50.  

Data máxima vênia, os representantes desta corrente que resiste em 

reconhecer a natureza tributária da contribuição, não encontram mais ecoo em uma 

investigação cientifica séria. Por todos os motivos acima narrados, chega-se, 

facilmente, à constatação de que a contribuição goza do status de tributo. Tal 

conclusão chega-se a partir de duas análises. 

A primeira análise parte da Constituição como parâmetro. Nesta Carta Magna, 

não obstante o constituinte originário tenha optado pela não expressa menção a 

essa definição, pela análise em conjunto de todos os artigos que versam sobre o 

Sistema Tributário Nacional percebe-se a existência de um conceito implícito de 

tributo. Este traduz-se em quanto prestação pecuniária compulsória, devida pelo 

particular ao Estado, introduzida pela Lei em sentido formal, respeitado a 

capacidade contributiva do sujeito passivo e o seu inafastável51 direito de 

propriedade.  

                                                           
47 SOUZA, Hamilton Dias de. Contribuições Sociais. Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 17.  São 
Paulo: Resenha - Centro de Extensão Universitária, 1992. p. 421-422. 
48 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 128. 
49 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: impostos, tributo sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 
empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015. 
50 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 
345. 
51 Em conceito constitucional de tributo semelhante chegou os professores Carlos Cesar Sousa Cintra 
e Juraci Mourão Lopes Filho, as contribuições no sistema tributário brasileiro. In: MACHADO, Hugo 
de Brito (org). As contribuições no sistema tributário brasileiro. Fortaleza: Dialética, 2003, p 121: “É 
certo que não há um conceito explicito de tributo na CF/88. Todavia, examinando sistematicamente 
as diversas disposições que habitam no prefalado veículo normativo, verificamos que uma das 
acepções admitidas e que será a que utilizaremos neste estudo, toma tributo prestação pecuniária 
compulsória (objeto de uma relação juridica) instituida por lei, que provém de ato licito”.  
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Um processo cognitivo de subsunção do arquétipo tributário da contribuição 

constante na CF/88 com o seu conceito subjacente de tributo, percebe-se que o 

encaixe é perfeito. A contribuição caracteriza-se enquanto prestação pecuniária haja 

vista a essência de relação jurídica (Estado x Contribuinte), onde uma das partes 

exige uma conduta de outra, cujo objeto envolvido traduz-se em pecúnia. Esse 

processo necessita ser instrumentalizado por Lei, tendo em vista o imperativo legal 

do Estado de Direito, onde duas bússolas orientam tal atividade: o direito de 

propriedade e a capacidade contributiva. Assim, não restam dúvidas de que, 

constitucionalmente, a contribuição reflete o conceito de tributo veladamente 

domiciliado na Carta Política. 

A segunda análise toma como parâmetro a legislação infraconstitucional a 

partir da justaposição do que diz o CTN e, como apresenta-se a contribuição. No 

Código de Tributos, o já mencionado art. 3º é o responsável por, dogmaticamente, 

enunciar o conceito de tributo. Para este, tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.  

A contribuição, conforme dito, claramente apresenta-se enquanto prestação 

pecuniária pelos motivos já explicados. As suas finalidades não se revestem de 

caráter ilícito, conforme constata-se da leitura do art. 149 e 194, e a necessidade de 

lei é imperativo categórico do Estado de Direito. Desta forma, mais uma vez, não se 

encontra óbice à conclusão de que, pelo teor do art. 3º do CTN, a contribuição 

enquadra-se como uma espécie tributária, gozando do mesmo status jurídico que as 

demais. 

Existem diversas consequências derivadas dessa constatação, que acabam 

por problematizar uma série de possíveis atitudes que o legislador 

infraconstitucional pode vir a adotar ao regulamentar a operacionalização das 

contribuições. Dentre elas, que as contribuições, em que pese guardem similitude 

na nomenclatura, não se confundem com as contribuições de melhoria; a 

impossibilidade da eleição de qualquer fato como hipótese de incidência de 

contribuição, salvo se fato integrante do campo reservado à União e etc.  

Para a proposta do presente trabalho, importante extrair dessa constatação a 

conclusão de que, sendo tributo, as contribuições devem obedecer, por expressa 
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menção do art. 149, à espécie normativa do art. 146, a saber, lei complementar, no 

momento em que se estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 

relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes; obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributários; adequado tratamento tributário ao ato 

cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas; definição de tratamento 

diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 

porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 

art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição 

a que se refere o art. 239. 

Destarte, submetem-se, as contribuições, portanto, a dois limites normativos: 

um, quanto à especificidade do tipo de veículo introdutório, qual seja ele, a lei 

complementar; o segundo, quanto as disciplinas taxativamente eleitas pela 

Constituição Federal. Essa noção tem como pilar básico o princípio da legalidade, 

esculpido no art. 5º, II e, mais precisamente, na seara tributária, dentro do art. 150, 

I, ao prever a necessidade de lei, mais rigorosamente, lei complementar, para 

versar sobre temas específicos.  

O desrespeito a esse mandamento constitucional eiva do vício de 

inconstitucionalidade o ato normativo superveniente, tal qual se deu com a edição 

da Lei n. 13.467/17, onde procedeu-se com alterações substanciais na contribuição 

sindical, por instrumento normativo inidôneo. Sobre contribuição sindical dedicamos 

o próximo capitulo. 
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4 A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

O cerne do presente trabalho é o estudo da contribuição sindical, buscando 

analisar como as mudanças oriundas da Reforma Trabalhista não respeitam o 

regramento constitucional ditado pela Carta Política para a mesma. Para isso, faz-

se necessário observar todo seu histórico para culminar na busca pelo seu conceito, 

objetivando compreender com exatidão o objeto de análise. 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Estudar as transmutações que a contribuição sindical sofreu durante toda a 

sua trajetória histórica confunde-se, em alguma medida, com a própria 

compreensão da evolução da figura dos sindicados dentro do cenário das relações 

trabalhistas brasileiras. Isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, esta 

constitui a maior fonte de receita para o funcionamento desses, revestindo-se de 

caráter essencial para o seu regular desempenho. 

Ademais, volver-se a história sempre será um método muito eficiente para 

antever possíveis problemas do futuro. O jurista tem, no passado, importante 

instrumento de compreensão do presente e prospecção do que lhe espera no tempo 

vindouro.52  

Neste sentido que o estudo do Decreto n. 19.770/1931, editado pelo então 

Chefe do Governo Provisório da República, revela-se como sendo o pontapé inicial 

da trajetória da contribuição sindical no ordenamento jurídico brasileiro. Editado com 

o fito de “regular a sindicalização das classes patronais e operárias e dar outras 

providências”, este, no seu art. 8º, alíneas a e b, previu a possibilidade de os 

sindicatos pleitearem, junto ao Ministério do Trabalho, subsídios para o exercício 

das suas atividades.53 Não obstante essa redação não constitua o arquétipo 

                                                           
52 Neste sentido no ensina Waldemar Ferreira, História do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, v. 1, 
1962, p.1: “ nenhum jurista pode dispensa o contingente do passado a fim de bem compreender as 
instituições jurídicas”. 
53 “Art. 8o Poderão, igualmente, os syndicatos pleitear perante o Ministerio do Trabalho, Industria e 
Commercio:   a) medidas de protecção, auxilios, subvenções, para os seus institutos de assistencia e 
de educação, já existentes ou que se venham a crear; b) a creação, pelo Governo da Republica, ou 
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delineado da contribuição sindical, apresenta-se como sendo a expressa menção de 

uma receita, em favor dos sindicatos, por intermédio do Estado, numa gênese da 

estrutura de funcionamento das contribuições. 

É a Constituição de 1937 a responsável por, categoricamente, franquear a 

possibilidade da exigência da contribuição sindical, através do teor normativo do seu 

artigo 138:  

Art. 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente, 
porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o 
direito de representação legal dos que participarem da categoria de 
produção para que foi constituído, e de defender-lhes os direitos 
perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular 
contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus 
associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles 
funções delegadas de Poder Público. 

 

Considerando que tal estipulação inseriu-se dentro de uma Carta marcada 

nitidamente por tons autoritários, percebe-se que a própria noção de sindicato, no 

tempo, confundia-se com um mero braço estatal, exercendo funções por ele 

delegadas. Assim que a contribuição, neste cenário, servia, também, à função 

dirigente, de um Estado altamente intervencionista.  

O Decreto n. 1.402 de 1939, responsável por regulamentar a associação, no 

seu art. 3º, alínea f, expressamente faz menção à prerrogativa dos sindicatos de 

“impor contribuições a todos aqueles que participam das profissões ou categorias 

representadas”. O artigo 38, dedicado à gestão financeira do sindicato e à sua 

fiscalização, rezava que: 

Art. 38. Constituem o patrimônio das associações sindicais: 

a) as contribuições dos que participarem da profissão ou categoria, 
nos termos da alínea f) do art. 3º; 

b) as contribuições dos associados, na fórma estabelecida nos 
estatutos ou pelas assembléias gerais; 

c) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos 
mesmos; 

d) as doações e legados;  

e) as multas e outras rendas eventuais. 

                                                                                                                                                                                     
por collaboração deste e dos Governos estadoaes, de serviços de assistencia social que, por falta de 
recursos, não puderem ser instituidos ou mantidos pelos syndicatos”. 
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Parágrafo único. O modo da determinação da taxa das contribuições, 
a que se refere a alínea a, bem como o processo de pagamento e 
cobrança destas contribuições e de organização das listas dos 
contribuintes serão estabelecidos em regulamento especial. 

  

Percebe-se que, pelo teor da redação, tanto da alínea f do art. 3º, quanto da 

alínea a do art. 38, ambos do Decreto n. 1.402/1939, essa cobrança dava-se 

indistintamente, sendo associado ou não do sindicato, bastando para ser sujeito 

passivo dessa exação a qualificação enquanto participante de determinada 

profissão ou categoria.  

Em que pese a importância de todos esses documentos que, de maneira 

propedêutica, tratam da contribuição sindical, somente com o advento do Decreto-

Lei n. 2.377 de 1940, é que temos uma regulamentação mais detalhada e minuciosa 

da sua cobrança. Chama atenção neste instrumento que, pela primeira vez, a 

contribuição é chamada de imposto sindical, iniciando uma contenda de 

nomenclatura da exação que reverbera até os dias atuais.  

No mencionado veículo normativo, o então “imposto sindical” era devido “por 

todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, em favor da associação profissional legalmente reconhecida como 

sindicato representativo da mesma categoria”, conforme preconiza o seu art. 2º. No 

artigo 3º e 4º foi reservada a tarefa de tratar como se daria a operacionalização da 

cobrança. No artigo 7º, a cobrança dos profissionais liberais. E o artigo 10º exigia a 

comprovação da quitação do imposto sindical como pré-requisito de admissão dos 

empregados. 

Vê-se, portanto, que, ao longo dos seus 19 artigos, o Decreto-Lei n. 2.377/40 

procurou dirimir todas as eventuais dúvidas que surgiram durante a cobrança do 

imposto sindical, reconhecendo, desde já, a sua importância para o funcionamento 

dos sindicatos. Da mesma forma, procedeu-se com o Decreto-Lei n. 3.035/41 e o 

Decreto-Lei n. 4.298/42, em seus respectivos anos.  

Foi o Decreto-Lei n. 5.452 de 1º de Maio de 1943, mais conhecido como 

Consolidação das Leis Trabalhistas, o responsável por compilar, em um só texto, 

todas as legislações esparsas sobre a contribuição sindical. Na revogada alínea e, 

do art. 513, o legislador previu a prerrogativa, já constante no art. 3º, alínea f, do 

Decreto n. 1.402 de 1939, dos sindicatos de “impor contribuições a todos aqueles 
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que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões 

liberais representadas. ” 

O artigo 548 declarou que constitui patrimônio exclusivo das associações 

sindicais, “as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas 

pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e 

arrecadadas na forma do Capítulo lIl deste Título”. E nos artigos 578 a 610 da CLT 

ficou redigido a maneira de fixação e recolhimento do imposto sindical.  

A Constituição de 1946 quedou-se silente sobre a exigência da contribuição 

sindical, em que pese, nas palavras de Sergio Martins Pinto, 

(...) não vedou a cobrança de contribuições por parte do sindicato, 
mesmo porque este continuava a exercer função delegada pelo 
poder público (art. 159). Isso quer dizer que recepcionou as regras 
da CLT a respeito da exigência de contribuições pelo sindicato.54 

 

Importante alteração, digna de nota, deu-se através do Decreto-Lei n. 27/66, 

que acarretou no acréscimo à Lei n. 5.172/66, famigerado Código Tributário 

Nacional, do art. 217 com a seguinte redação:  

Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos artigos 17, 
74, § 2º, e 77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei nº 
5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a 
exigibilidade: 

I - da "contribuição sindical", denominação que passa a ter o 
Imposto Sindical de que tratam os artigos 578 e segs. da 
Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto no art. 
16 da Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 1964; 

 

Com isso, procurou-se resolver duas questões que afloravam a época: a 

nomenclatura correta de contribuição sindical, visto que as legislações anteriores, 

via de regra, chamavam a mesma de imposto sindical, não obstante as 

características tributárias, visivelmente, demonstrarem a impropriedade desta 

denominação; e, em segundo lugar, o fato de que, no art. 5º, essa modalidade de 

exação não consta expressamente mencionada, levando a urgir as teses da sua 

natureza não tributária.  

                                                           
54 MARTINS, Sergio Pinto. Contribuições sindicais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 20. 
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A Constituição de 1967 reservou ao art. 159 a missão de possibilitar a 

arrecadação de contribuições sindicais: 

Art 159 - É livre a associação profissional ou sindical; a sua 
constituição, a representação legal nas convenções coletivas de 
trabalho e o exercício de funções delegadas de Poder Público serão 
regulados em lei. 

§ 1º - Entre as funções delegadas a que se refere este artigo, 
compreende-se a de arrecadar, na forma da lei, contribuições para o 
custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais e para a 
execução de programas de interesse das categorias por eles 
representadas. 

 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, em linhas gerais, repetiu a redação 

acima exposta, no bojo do seu art. 16655, ressaltando que, deste então, o legislador 

corrigiu a denominação da exação, passando a, corretamente, nomear de 

contribuição. 

As discussões acerca da contribuição sindical ocuparam espaço bastante 

largo na Constituinte de 1988, isso partindo da constatação de que essa ingerência 

agressiva do Estado nos sindicatos, fruto da importação de um modelo 

intervencionista italiano, maximizado por Getúlio Vargas, resultou em associações 

esvaziadas, de pouco ou nenhum interesse dos profissionais da categoria, que 

serviam, tão somente, para a manutenção de empregos improdutivos, e como base 

de sustentação de manobras governamentais.56 

Ademais, a maturação na compreensão do princípio da liberdade sindical 

levava à conclusão de que o mesmo era incompatível com qualquer tipo de 

cobrança compulsória aos empregados, tolhendo o direito de escolher entre os 

sindicatos que mais lhe representam, ou até se, de fato, faz questão de ter uma 

associação representando os seus interesses.  

Todas essas constatações levaram os constituintes a gestarem uma nova 

forma de manter as receitas dos sindicatos através da contribuição confederativa, 

residente no art. 8º, IV da CF/88. Por meio desta, somente os associados autorizam 

                                                           
55 “Art. 166. É livre a associação profissional ou sindical; a sua constituição, a representação legal nas 
convenções coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas de poder público serão 
regulados em lei. § 1º Entre as funções delegadas a que se refere êste artigo, compreende-se a de 
arrecadar, na forma da lei, contribuições para custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais 
e para a execução de programas de interêsse das categorias por êles representadas”. 
56 Daí surge a expressão tão famigerada pelego que nos remonta à pele do carneiro.  
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o desconto de parcela salarial com o intento de financiar a confederação sindical 

brasileira.  

Apesar da ideia arrojada e bastante revolucionária, percebe-se que, ao longo 

das alterações promovidas na edição da Carta Constitucional, a mesma fora 

deixada de lado, sendo trocada por inúmeros textos substitutivos, até a 

promulgação da atual redação, que, apesar de prever a contribuição confederativa, 

ressalva que a mesma não comuta a contribuição sindical prevista em lei.57 

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 deu sobrevida à contribuição 

sindical, garantindo a sua existência junto às demais fontes de receitas das 

entidades sindicais. De igual forma, aliado a ela, as contribuições constantes no art. 

149, alocando todas em um mesmo nicho, com regramento jurídico similar o 

suficiente para enquadrá-las sobre o mesmo conceito. 

As previsões normativas da CLT, em especial os artigos 578 a 610, foram 

plenamente recepcionadas pela CF/88, restando ainda vigente no nosso 

ordenamento jurídico, sendo as mesmas a fonte infraconstitucional que legitima a 

cobrança de tal exação.  

Percebe-se, portanto, que perdeu a chance o legislador de solucionar 

controvérsia que paira sobre a compulsoriedade da contribuição e o respeito à 

liberdade sindical, dentro de uma nova teoria do sindicalismo moderno. Contudo, se 

assim não o fez, o mesmo garantiu a sua existência, cobrança, fiscalização e 

repartição de receitas. Muito mais até. Atribuiu a essa exação a natureza 

indiscutível de tributo, ao fazer constar no art. 149 a menção às diretrizes de 

tributação, sendo-lhe também aplicável.  

A novel Lei n. 13.467/17, procedeu com alterações substanciais na 

contribuição sindical. Ao imprimir nova redação ao art. 578, retirando a 

obrigatoriedade do recolhimento dessa cobrança, o legislador simplesmente 

extinguiu com o tributo haja vista a sua não mais compatibilidade com o conceito 

constitucional de exação, tampouco com o infraconstitucional do art. 3º do CTN.  

Percebe-se que, ao logo da história, oportunidades não faltaram para que o 

Poder Constituinte Originário resolvesse a celeuma, tendo, em todas as vezes, 

                                                           
57Sobre os substitutos ver: http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-
1988-1.pdf. Acesso em: 22 maio 2018. 
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desde 1937, garantido a existência tributária da cobrança. A postura adotada, 

portanto, pelo legislador, é reveladora de uma mudança abrupta e severa no status 

da exação, porém, isso não revela, em si, uma problemática que eive de ineficácia 

tal mudança. 

O problema reside no instrumento normativo eleito pelo legislador para 

proceder com tal mudança, em desrespeito com o que prescreve a Constituição, 

configurando em inconstitucionalidade latente nas alterações. Contudo, para 

dimensionar esse vício, precisamos compreender, com exatidão, o conceito de 

contribuição sindical. 

 

4.2  CONCEITO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

Dentro da taxonomia tributária, a contribuição sindical apresenta-se enquanto 

subespécie da espécie contribuições parafiscais, que, por sua vez, deriva 

diretamente do gênero tributo. A exata compreensão dessa relação lógica é de 

suma importância para entender como os mandamentos constitucionais para o 

instituto jurídico, posicionado superiormente ao versado, influi para o regramento do 

subordinado.  

Assim que, para buscarmos o conceito de contribuição sindical, devemos 

trilhar o caminho descendente, pelo qual, resta necessário visitarmos, 

primordialmente, o que se entende, juridicamente, por tributo. Conforme dito em 

linhas alhures, dogmaticamente, na forma do art. 3º do CTN, tributo configura-se 

como sendo toda prestação pecuniária, de caráter compulsório, instituído por lei e 

cobrada mediante procedimento administrativo, cuja hipótese de incidência erigida 

pelo legislador não se reveste enquanto sanção de ato violador do ordenamento 

jurídico pátrio.  

Enquanto gênero, o tributo comporta, na forma como consagrado pelo STF e 

também retro mencionado, cinco espécies, dentre as quais, a contribuição. 

Sabemos que contribuição se apresenta como sendo a exação utilizada como meio 

para a busca de fins sociais como, por exemplo, seguridade social, saúde, 

educação, tendo, esses mesmos objetivos, como elemento central na sua definição 
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dogmática pela Constituição Federal. Sendo assim, todas as espécies deste gênero 

devem, obrigatoriamente, orientar-se por essa bússola.  

Esta espécie tributária, dada a amplitude dos contornos constitucionais eleitos 

pelo legislador constituinte originário, subdivide-se em mais três modalidades. As 

contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as contribuições 

de interesse das categorias profissionais ou econômicas, esta última, que, de fato, 

interessa para o deslinde do entendimento aqui proposto. 

As contribuições de categorias profissionais ou econômicas funcionam como 

verdadeira fonte de receita destinada a custear os ônus derivados das atividades 

desenvolvidas pelas pessoas jurídicas, públicas ou privadas, na missão de 

fiscalizar, ordenar e regular o desempenho de certas atividades econômicas ou 

profissionais. A natureza tributária dessas receitas deve-se ao fato de o Estado 

visualizar interesse público no desempenho das tarefas dos entes, o que enseja na 

necessidade de vinculação das suas rendas com o monopólio estatal da tributação.  

Dentro dessa modalidade temos, como materialização das contribuições 

corporativas, aquelas arrecadadas com o fito de promover a manutenção do SENAI, 

SENAC, SESC, SESI, OAB e etc. Essas figuras citadas, com exceção da OAB, que 

reveste-se da natureza jurídica de autarquia federal, são pessoas jurídicas de direito 

privado, o que leva à interessante discussão sobre a sua natureza de fato tributário, 

dada a atribuição do polo ativo ao ente privado.58 Não obstante essa controvérsia, 

tem-se que as contribuições ao Sistema S configuram verdadeira modalidade 

tributária59, não diferindo das demais, inclusive no tocante ao respeito aos princípios 

constitucionais, revelando, bem verdade, o fenômeno da parafiscalidade, mediante 

o qual o Estado atribui tributos para pessoas jurídicas diferente das que compõem o 

                                                           
58 Sobre o tema ficamos com o posicionamento do ilustre professor Kiyoshi Harada, Direito financeiro 
e tributário. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 535 : “[...] De outro modo, posto que o produto de sua 
arrecadação não integra o orçamento fiscal da União, nem o orçamento de seguridade social (art. 
165, §5º, incisos I e III, da CF), essas exações não poderiam, também à luz do critério da destinação 
da verba arrecadada, ser classificadas como contribuições sociais. Por isso, essas exações 
constituem as chamadas contribuições parafiscais. A parafiscalidade nada mais é do que a atribuição 
de tributos para pessoas jurídicas diferentes das que compõem a Federação, para o cumprimento de 
suas fianlidades. Normalmente, o sujeito ativo do tributo designado pela lei tributária recai sobre uma 
entidade de direito privado, mas pode recair sobre uma autarquia, como é o caso da OAB, ou até 
mesmo sobre uma pessoa física, como são os casos de notários e registradores, exercentes de 
atividade delegadas que percem os emolumentos fixados em lei, os quais correspondem a espécie 
taxa, conforme entendimento do STF. Contribuições parafiscais representam ingressos coativos que 
em nada se diferenciam dos tributos em geral, a não ser pela atribuição de sujeito ativo diferente da 
pessoa jurídica de direito público interno.” 
59 Neste sentido já se posicionou o STF quando do julgamento do RE nº 396.266. 
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quadro público, desde que vislumbrado o interesse público na adoção de tal técnica. 

Aliado a essas contribuições, temos ainda a contribuição sindical, que, situada 

dentro deste cenário, guarda similitudes com sua coirmã, mas apresenta 

características próprias que lhe confere autonomia tributária. 

Com isso, percebe-se que, dentro do escalonamento tributário, a contribuição 

sindical posiciona-se dentro do gênero tributo, da espécie contribuição, da 

subespécie contribuição corporativa. Isso nos norteia quanto à derivação dos 

elementos que integram o seu conceito, sem liquidar as suas peculiaridades. 

Por isso, compreende-se a contribuição sindical como sendo a prestação 

pecuniária, de natureza compulsória, mediante a qual o contribuinte fornece receita 

necessária ao custeio das atividades essenciais desenvolvidas pelo sindicato.  

Assim, essa exação tem como destinação a manutenção da organização e 

vivacidade do sistema sindical montado o ordenamento jurídico pátrio.  

Esse conceito, inclusive, encontra guarida dogmática ao se analisar os arts. 8º, 

IV e art. 149 da Constituição Federal, além das antigas redações dos arts. 578 a 

560, da CLT, antes da alteração substancial promovida pela Reforma Trabalhista, 

que se passa a verificar.  

Com a intenção de testar o sistema taxonômico ao qual está submetido a 

contribuição sindical, podemos trilhar o caminho inverso, verificando se, de fato, o 

conceito aqui explanado encaixa-se, sem maiores celeumas, no regramento jurídico 

do gênero superior.  

Como etapa imediatamente subordinante, temos o conceito de contribuição 

lato sensu, pelo qual a contribuição sindical não encontra óbice no seu 

posicionamento, dado ao seu caráter finalístico, travestido na intenção nítida de 

arrecadar numerário para custeio dos serviços sindicais, seja ele médio, jurídico, 

representativo ou etc., em uma opção legislativa própria de um Estado Pós-

Moderno. 

Decompondo os elementos do conceito da contribuição sindical, agora, com o 

objetivo de justapô-lo com o conceito de tributo, temos que a referida exação tem 

natureza prestacional e pecuniária visto o envolvimento de uma obrigação de dar, 

pagar, cujo objeto solve-se com moeda ou valor que nela pode se exprimir. A 

mesma não constitui sanção de ato ilícito, dado ao fato de não se confundir com a 
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multa. O seu processo de cobrança ocorre mediante procedimento administrativo 

plenamente vinculado, realizado pelo fiscal do trabalho. Tem previsão legal haja 

visto o quanto dispõe os arts. 578 a 610, da CLT e o Decreto-Lei n. 1.166/71. 

A problemática reside na alteração promovida pela Lei n. 13.467/17, mediante 

a qual, mudando a redação do art. 578, o legislador retirou a compulsoriedade como 

elemento integrante do conceito dogmático da contribuição sindical. Vejamos a 

redação anterior e a novel: 

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

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.   

 

Considerando que o tributo tem como marca intrínseca a natureza compulsória 

da sua cobrança, conclui-se que, ao facultar a cobrança da contribuição sindical à 

autorização expressa do contribuinte, tem-se uma verdadeira extinção de tributo, 

dado que ao cotejar a nova redação do art. 578 da CLT com o art. 3º do CTN, 

encontramos uma contrariedade entre dois institutos jurídicos, que, pela 

classificação, invalida toda a sistemática montada.  

Sobre o impacto, e as consequências jurídicas dessa afirmação que norteia a 

elaboração de todo esse trabalho, reservamos o próximo capítulo.  
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5 A REFORMA TRABALHISTA 

 

A Lei n. 13.467/17, de 13 de julho de 2017, promoveu alterações substanciais 

na Consolidação das Leis Trabalhistas, gerando, consequentemente, modificações 

em todo arcabouço jurídico das normas que regulam a dicotomia empregado-

empregador em território pátrio. Bancada pelo governo sob o manto da 

“modernização das relações laborais”, antes da sua propositura, durante todo o seu 

processo legislativo, e mesmo após a sua promulgação, esta Lei ensejou divisões 

severas na doutrina ou no seio social acerca da sua real capacidade de 

proporcionar avanços no trato trabalhista.  

 

5.1 AVANÇO OU RETROCESSO? 

 

Posicionado de um lado encontramos os defensores da Lei n. 13.467/17 

pautados, basicamente, na afirmação de que a CLT, Decreto-Lei n. 5.452, datado 

de 1943, já não contempla as necessidades fáticas oriundas do avanço das mais 

variadas relações trabalhistas existentes. Afirma-se, portanto, que, não obstante 

diversas alterações normativas realizadas no bojo da CLT, faz-se imperioso uma 

nova, com vistas a contemplar a nova dinâmica laboral do mundo moderno, a partir 

da flexibilização de algumas normas protecionistas intimamente ligadas a uma 

postura recalcitrante do legislador.  

Em sentido contrário, os opositores e críticos da reforma trabalhista pontuam a 

sua incapacidade de realizar mudanças reais na relação laboral, no intuito de 

mitigar os efeitos danosos do desemprego e da precária situação vivida por boa 

parte dos trabalhadores no Brasil. Ademais, revelam o seu caráter muito mais 

retrógado do que progressista, ao proceder com a supressão de direitos trabalhistas 

anteriormente consagrados, fragilizando ainda mais a situação do empregado face 

ao poder patronal.  

Neste sentido, sintomática e contundente é a afirmação de Mauricio Godinho 

Delgado e Gabriela Neves: 

A reforma trabalhista, implementada no Brasil por meio da Lei n. 
13.467 de 13 de julho de 2017, desponta por seu direcionamento 
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claro em busca do retorno ao antigo papel do Direito na História 
como instrumento de exclusão, segregação e sedimentação da 
desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais.  

Profundamente dissociada das ideias matrizes da Constituição de 
1988, com Omo a concepção de Estado Democrático de Direito, a 
principiologia humanística e social constitucional, o conceito 
constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana no 
campo jus trabalhista e da compreensão constitucional do Direito 
como instrumento de civilização, a Lei n. 13.467/2017 tenta instituir 
múltiplos mecanismo em direção gravemente contrária e 
regressiva.60 

 

Percebe-se, portanto, que a Reforma Trabalhista ensejou e enseja uma 

divisão ferrenha e antagônica sobre a sua real capacidade de realizar alterações 

positivas na relação trabalhista. A constatação desse fato, em números, revela-se 

com a existência, em março de 2018, de 20 ações no Supremo Tribunal Federal, 

que visam à discussão da constitucionalidade dos mais variados pontos da Lei n. 

13.467/17.  

Tendo sido promulgada, estando vigente, a única forma de combate a esta Lei, 

face a constatação de possíveis inconstitucionalidades, é, de fato, a judicialização 

da questão haja visto ser o STF o tribunal competente para defender a integridade e 

coesão do ordenamento jurídico com o texto constitucional. Espera-se do mesmo 

uma postura técnica e isenta na observação das questões levadas a juízo, com o 

fito de receber uma resposta racionalmente convincente sobre as demandas 

levantadas.  

Para tanto, essencial realizar uma análise da Lei n. 13.467/17 aà luz de 

princípios inafastáveis, como Dignidade da Pessoa Humana, Estado Democrático 

de Direito, Igualdade Material, Proteção Integral aos menos favorecidos, além de 

diversos outros, fruto de um novo modelo de Estado Social adotado pelo Brasil pós 

1988. Olvidar esses pilares essenciais revelar-se-á um distanciamento do país da 

guinada mundial pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que 

passa, necessariamente, pela edificação de uma relação laboral equânime e 

paritária.  

 

 
                                                           
60 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com 
comentários à lei n. 13.467/17. São Paulo: Ltda., 2017, p. 40. 
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5.2  PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA 

 

Urge essencial pontuar alguns dos principais pontos alterados pela Lei n. 

13.467/2017, para demonstrar como a supressão da contribuição sindical, elemento 

central do presente trabalho, insere-se em uma postura clarividente, do Estado 

Brasileiro, de enfraquecimento do Direito Individual e Coletivo do Trabalho, o que, 

per si, já revela uma incompatibilidade com o modelo de Estado anunciado pelo 

legislador constituinte de 1988.  

Dentro das mudanças apresentadas pela Reforma Trabalhista, sem sombra de 

dúvidas, o seu carro chefe reside na supremacia do acordado entre as partes da 

relação laboral, podendo até derrogar prescrições normativas legais. Com isso, 

busca-se prestigiar a liberdade contratual entre empregador e empregado, no 

intento de equalizar da melhor maneira os anseios de ambos os lados.  

Nesse ínterim que, a partir dessas alterações, o funcionário e o patrão poderão 

negociar a jornada de trabalho, desde que não ultrapassem o limite constitucional. 

De igual forma, respeitado o mesmo limite, podem os contratantes ajustar o trabalho 

em regime extraordinário.  No mesmo sentido, insere-se a novel possibilidade de 

fracionamento do gozo das férias em três períodos.  

Instrumento muito utilizado nas empresas para fins de reconhecimento da 

qualidade e zelo no exercício do labor pelo funcionário, o contrato temporário teve o 

seu tempo limite estendido para 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, 

desde que, nessa última configuração, autorizado pelo Ministério do Trabalho.  

Ponto problemático e que enseja contundentes controvérsias é a 

regulamentação da terceirização realizada pela reforma trabalhista. A partir da sua 

vigência, todas as funções da empresa podem ser terceirizadas, e não mais aquelas 

tarefas consideradas atividade-meio, ou seja, aquelas que não se revestem de 

caráter principal da pessoa jurídica. Como efeito, o funcionário terceirizado só 

poderá interpelar judicialmente a empresa contratante após esgotar todas as 

possibilidades de preservação dos seus direitos trabalhistas junto a empresa 

terceirizada.  

No âmbito do Direito Processual do trabalho, temos a possibilidade da parte 

que goza de benefício da assistência judiciária gratuita ter que arcar com os custos 
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dos honorários periciais, desde que sucumbente no objeto da investigação técnica. 

O mesmo sujeito processual, ainda que no gozo do socorro judicial, poderá ter que 

suportar os custos do feito, nos casos de arquivamento injustificado.  

Da leitura dessas principais alterações supracitadas, constata-se que ocorreu 

um estreitamento da proteção à parte mais vulnerável na relação laboral, qual seja, 

o empregado. As mudanças ocorridas, tanto no direito material, quanto no direito 

processual, ensejaram uma situação muito desfavorável ao funcionário, na 

contramão do que se propõe a Constituição Federal, em especial o seu extenso 

artigo 6º e 7º, responsáveis por garantir uma série de direitos trabalhistas.  

Não esquecido no caminho tortuoso de retrocesso promovido pela Lei n. 

13.467/17, o direito sindical também sofreu um forte impacto na sua estrutura, com 

a extinção da contribuição sindical. As mudanças realizadas nos artigos 545, 578, 

579, 582, 583, 587 e 602, todos da CLT, revelam um enfraquecimento do 

movimento sindical, que poderá custar até a sua própria existência. A investigação 

sobre a constitucionalidade dessas alterações é de salutar importância para a 

percepção de como a postura adotada pelo legislador infraconstitucional encontra-

se em desalinho com o quanto prescreve a Constituição Federal de 1988.  

 

5.3  PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO REGRAMENTO JURÍDICO DA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

A contribuição sindical tem previsão constitucional no já mencionado artigo 

149 da CF/88, ao ser franqueada a possibilidade, à União, de instituir contribuições 

de interesse de categorias profissionais ou econômicas como instrumento de 

atuação nas respectivas áreas.  Na legislação infraconstitucional, a mesma sempre 

encontrou guarida nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas.  

Os artigos retro mencionados, antes das alterações promovidas pela Lei n. 

13.467/17, tinham as seguintes redações: 

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

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

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que 
participarem de uma determinada categoria econômica ou 
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato 
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, 
na conformidade do disposto no art. 591;     

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

Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos 
empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril 
de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e 
profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro; 

Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores 
efetuar-se-á no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que 
venham a estabelecer-se após aquele mês, na ocasião em que 
requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade; 

Art. 602- Os empregados que não estiverem trabalhando no mês 
destinado ao desconto do imposto sindical serão descontados no 
primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. 

 

As regras legais citadas passaram por mudanças substanciais no seu teor, em 

que pese, literalmente, tenha sido com pequenas inclusões de palavras ou frases 

curtas no seu texto. Vejamos a nova redação dada pela Reforma Trabalhista aos 

mesmos artigos mencionados:  

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

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

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

Art. 582.  Os empregadores são obrigados a descontar da folha de 
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada 
ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia 
e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos;   

Art. 583.  O recolhimento da contribuição sindical referente aos 
empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril 
de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e 
profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a 
exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 
desta Consolidação;         

Art. 587.  Os empregadores que optarem pelo recolhimento da 
contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, 
ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na 
ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença 
para o exercício da respectiva atividade;     

Art. 602.  Os empregados que não estiverem trabalhando no mês 
destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a 
autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados 
no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. 

 

Da análise em comparação dos textos antes e depois da mudança legislativa, 

percebe-se que, em todos, fora incluso a ideia da facultatividade como elemento 

norteador da cobrança da contribuição sindical. Suprimiu-se, em todos os artigos, a 

obrigatoriedade antes existente na exação em comento, reconfigurando o modelo 

antes vivente, para um novo instituto jurídico, cujo arquétipo pauta-se, basicamente, 

na liberalidade do empregado para autorizar a sua cobrança.  

A mudança fora proposta sobre o móvel da baixa representatividade da figura 

dos sindicatos, além da ausência de fiscalização no manejo dos valores oriundos da 

cobrança da contribuição.61 Resta agora analisar os efeitos jurídicos dessas 

mudanças e sua compatibilidade com a Constituição Federal. 

 

 

 

                                                           
61 Assim pronunciou-se o relator da Comissão Especial da Reforma Trabalhista: ” A contribuição 
virou, por sua natureza, um tributo que não é fiscalizado. Estou falando de R$ 3,6 bilhões por ano, 
que são recebidos pelos sindicatos e utilizados sem prestação de contas”. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/528632-RELATOR-
CONFIRMA-INCLUSAO-DO-FIM-DA-CONTRIBUICAO-COMPULSORIA-AOS-SINDICATOS.html. 
Acesso em: 10 jun.2018. 
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5.4  A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

A pequena mudança nos jogos das palavras, promovido pela Lei n. 13.467/17, 

esconde os reais e danosos efeitos jurídicos extraídos da nova interpretação dos 

artigos acima mencionados. Ao olhar do leitor mais distraído, estaríamos diante de 

mais uma tentativa do legislador de enxugar a nossa pesada carga tributária, não 

obstante o flagrante desrespeito ao que a Carta Magna buscou enunciar com o fito 

de proteger.  

Conforme dito em linhas alhures, as mudanças realizadas no regramento 

jurídico da contribuição sindical, em especial nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 

587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, tiveram como eixo central a 

inclusão da facultatividade como novo ingrediente da exação. Ao prever, em 

especial no art. 545, a necessidade de autorização prévia e expressa para que o 

empregador desconte o valor referente à contribuição da remuneração do 

empregado, criou-se um elemento condicionante para a realização da cobrança, 

impedindo a deflagração imediata e cogente, própria de todo tributo.  

A facultatividade inserida caracteriza-se, justamente, por ser oposta à ideia de 

obrigatoriedade. O seu valor semântico está intimamente ligado à concepção de 

escolha por praticar determinada conduta ou postura, independentemente de 

sanções que o sistema jurídico possa lhe conferir. As palavras dispensável, 

voluntário, opcional e optativo, que lhe são sinônimos, expressam bem esse 

entendimento de liberalidade inerente ao adjetivo em voga.  

Bem verdade, o ordenamento jurídico brasileiro, próprio de um Estado 

Democrático de Direito, impõe como regra a facultatividade das ações humanas, 

sendo a liberdade do indivíduo o fim precípuo a ser prestigiado. O tolhimento de 

determinadas atitudes ou, a determinação da sua realização, apresenta-se 

enquanto exceção, que, por expressa menção constitucional, devem advir de lei.62 

Ao prever a Lei como único instrumento estatal de cerceamento da liberdade 

irrestrita do indivíduo, o Estado confere a esta a missão de estabelecer as situações 

onde, visando à manutenção da coesão social mínima para o convívio humano, 

                                                           
62 Esse é o entendimento extraído da exegese do art. 5º, II da Constituição Federal, ao enunciar que 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
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estar-se-ia diante de uma situação de restrição legitima. Uma das situações mais 

antigas e importantes para o funcionamento da sociedade é o dever forçoso de 

pagar tributo. 

É a própria Constituição Federal de 1988, no seu artigo 150, I, a responsável 

por delegar, à lei, a função de exigir do contribuinte a atribuição de recolher aos 

cofres públicos os valores referentes a tributos. Conhecido como princípio da 

legalidade, esta disposição normativa funciona como garantia, tanto ao devedor, vez 

que a lei, ao ser oriunda de um processo legislativo democrático e participativo, 

acaba sendo produto de um “autotributação”, quanto para o ente estatal, que, com a 

existência e vigência da lei, poderá exigir, impositivamente, a prestação pecuniária 

do obrigado.  

Como relembrado no início deste trabalho, a exigência, inarredável, pelo 

pagamento do tributo, está relacionado com a necessidade de quantia que a 

estrutura estatal carece, tanto para a sua manutenção, quanto para a promoção de 

direitos ligados à construção de uma sociedade mais paritária e equânime. Assim 

que, a compulsoriedade da cobrança tributária é um imperativo lógico-categórico da 

constatação empírica das carências do Estado em que vivemos.  

Por óbvio, a exigência legal do pagamento do tributo encontrará outros freios 

que visam garantir ao contribuinte a proteção contra a arbitrariedade na utilização 

deste instituto. Funciona no cumprimento desse mister, dentre outros, o princípio da 

capacidade contributiva (art. 145, §1º da CF/88), princípio da anterioridade (art. 150, 

III, da CF/88), princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88). Não 

obstante tais previsões, nenhuma delas tem o condão de retirar a obrigatoriedade 

legal do recolhimento do tributo, operando como meras mitigações.  

O substrato infraconstitucional da noção de imposição verticalizada da 

cobrança da exação tributária encontra-se no quanto dispõe o art. 3º do Código 

Tributário Nacional. Trabalhado em linhas acima, constatamos que um dos 

elementos expressamente citados pelo legislador como caracterizador do fenômeno 

tributário é a compulsoriedade, travestida enquanto inafastabilidade do encargo de 

adimplir com o valor devido, uma vez ocorrido o fato gerador previsto na hipótese de 

incidência, prevista em Lei.  
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Desta forma, considerando que a lei tributária é, por natureza e essência 

jurídica, uma norma restritiva da liberdade e da propriedade do cidadão, devendo, 

como tal, irradiar seus efeitos independentemente da vontade do contribuinte, esta 

figura não se compatibiliza com a ideia da facultatividade. É isso que impede com 

que o contribuinte, simplesmente, escolha pagar ou não o valor devido ao Erário, 

sem maiores complicações jurídicas.  

Aqui, faz-se necessário esclarecer que a compulsoriedade trabalhada tem 

como instrumento, para a sua operacionalização, todo o aparato jurídico existente 

para que a Fazenda Pública possa deduzir, ainda que em juízo, os valores que lhe 

são próprios. Boa parte desses apetrechos constritivos encontram-se reunidos na 

Lei n. 6.830/1980, responsável por compilar como funcionará o processo judicial de 

exigência da dívida pública.  

Com isso, temos que a obrigação tributária, nascida diretamente da lei 

tributária que lhe fizer veicular, caracteriza-se enquanto obrigação ex-lege, não 

podendo ficar ao crivo da vontade dos sujeitos que compõem a relação, o que lhe 

conferiria um caráter de obrigação ex-voluntae. O funcionamento de todo o sistema 

tributário coeso e logicamente estruturado depende da manutenção dessa ideia.  

Pois bem, essa compreensão deve permear todas as figuras tributárias criadas 

e descritas pelo constituinte originário, sejam elas os impostos, taxas, contribuições 

de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Em todas as espécies do 

gênero, esse traço característico e, concomitantemente, distintivo, de outras tantas 

obrigações oriundas das mais multifacetadas relações jurídicas existentes, deve se 

fazer presente, sob pena de estarmos diante de alguma figura jurídica não 

compatível com o conceito constitucional e infraconstitucional de tributo extraído, 

tanto da exegese dos artigos 145 e seguintes da Carta Magna, quanto do art. 3º do 

Código Tributário Nacional. 

A Lei n. 13.467/17, ao realizar as alterações já mencionadas nos artigos 

responsáveis por proporcionar o regramento jurídico da contribuição sindical da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, imprimindo, em todos eles, a noção de 

facultatividade do indivíduo optar por recolher ou não o valor devido a título do 

tributo mencionado, acabou em cindir a contribuição em discussão do conceito de 

tributo. Com a inclusão de poucos vocábulos, procedeu-se com a extinção da 

contribuição sindical.  
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Essa conclusão chega-se ao constatar que, conforme dito, a compulsoriedade 

apresenta-se enquanto um dos componentes do conceito, tanto constitucional, 

quanto infraconstitucional, de tributo. Ao lado disso, temos que esse entendimento 

de obrigatoriedade tributária se posiciona em sentido totalmente oposto do conceito 

de facultatividade, dispensabilidade, configurando, ambas, como elementos 

reciprocamente anuláveis, ou seja, onde uma se apresenta, a outra, por decorrência 

lógica, encontra-se inexistente.  

Assim sendo, com as modificações da Reforma Trabalhista, estamos diante de 

uma extinção transversal, sorrateira e ardil da contribuição sindical. Não existe mais 

a contribuição nos moldes propostos e montados pelo legislador constituinte no art. 

149 da CF/88. Da mesma forma, já não podemos mais subsumir esta nova 

cobrança ao quanto prescreve o art. 3º do CTN, dada a existência de um empecilho 

conceitual que impede a compatibilização entre as duas prescrições normativas. 

Encerrou-se, portanto, com o instituto jurídico comumente conhecido, criando uma 

nova estrutura sui generis para estudo tanto da doutrina, quanto da jurisprudência 

pátria. 

 A aplicação da taxonomia aqui antes falada, composta da relação entre 

gênero, espécie, subespécie, e traduzida enquanto as figuras jurídicas do tributo, 

contribuição e contribuição sindical, já não pode mais ser ventilada como uma 

estrutura existente e plenamente válida. Ao retirar a compulsoriedade da cobrança 

tributária, toda esta sistemática ruiu, dada a impossibilidade de encaixar a nova 

figura gestada pela Lei n. 13.467/17, nos conceitos que lhe são superiormente 

posicionados.  

Com isso, já conseguimos visualizar alguns dos contornos do novo instituto 

jurídico existente no ordenamento pátrio, criado com a intenção de remunerar o 

sistema sindical a partir da constatação de que o mesmo não é contribuição, na 

forma como as demais residentes no art. 149 da CF/88, também não é tributo, dada 

a inexistência da exigibilidade imperativa como característica, sendo uma nova 

missão para os catedráticos do Direito descobrir a sua natureza jurídica. Por 

enquanto, só ficamos com a evidente e flagrante afirmação de que a contribuição 

sindical, não obstante a permanência desta nomenclatura nos veículos normativos, 

deixou de existir.  
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Em que pese tal constatação apresente-se forte o suficiente para causar um 

impacto ao leitor, a mesma, por si só, não apresenta qualquer tipo de descompasso 

jurídico. Isso deriva da asseveração de que os tributos cumprem uma função que, 

como tal, deve atender às expectativas inerentes do tempo em que vivem. A 

instrumentalidade é própria da noção de tributo, e, assim sendo, o mesmo só 

encontrará fundamento para a existência, enquanto perdura a consecução dos 

efeitos que, do mesmo, é esperado. 

Esse é o motivo pelo qual muitos tributos no Brasil deixaram de existir, dando 

espaços para outros. O exemplo mais próximo de nós, no tempo, é o da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que vigeu de 1997 a 2007, 

servindo a remunerar a Saúde Pública, Previdência Social e o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza. Uma vez visualizado pelo Poder Legislativo, em tese, a 

sua incapacidade de realizar uma arrecadação politicamente aceitável, a mesma 

deixou de existir por votação procedimental no Congresso Nacional.  

De igual forma, a amplamente divulgada Reforma Tributária, ou Proposta de 

Emenda à Constituição de n. 31/2007, tem como carro chefe a promessa de 

extinção de, aproximadamente, nove tributos, dentre eles o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, o Imposto sobre Operações Financeiras e a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, dentro outros, seguindo a bússola da vontade popular 

representada no Poder Legislativo. Os motivos para a obliteração dessas exações 

são os mais diversos, mas a mera intenção de acabar com tais cobranças não 

revela nenhum tipo de atentado contra a ordem jurídica posta.  

Contudo, no caso da extinção da contribuição sindical, promovida pela 

Reforma Trabalhista, estamos diante de desrespeito a outras prescrições 

normativas, que impedem a adoção da conduta adotada pelo legislador. Não é o 

fato isolado da extinção da exação que eiva de inconstitucionalidade tal postura, e 

sim o processo mediante o qual essa atitude fora adotada, em desrespeito à 

vontade emanada pela nossa Carta Magna.  

Para análise dessa inconstitucionalidade aqui defendida, reservamos o 

próximo subitem.  
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5.5  A INCONSTITUCIONALIDADE NA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

É cediço que o Direito, enquanto sistema concatenado de normas jurídicas 

que visem à proteção do mínimo necessário para a convivência pacífica e 

harmônica em sociedade, tutela, não só as liberdades e garantias inalienáveis do 

indivíduo, mas também os contornos pelos quais essas prerrogativas podem ser 

exercidas. Com isso, temos no ordenamento jurídico pátrio uma série de 

prescrições normativas mediante as quais o legislador buscou salvaguardar os 

instrumentos do exercício de direitos, bem como as ferramentas utilizadas para a 

introdução dos mesmos na sistemática posta.  

Esse entendimento é fruto de uma construção histórica mediante a qual se 

constatou que não bastava a custódia do conteúdo material dos direitos, mas 

também incumbe ao poder Estatal o socorro das formas pelas quais essa 

materialidade se exterioriza no universo fenomenológico. O mesmo insere-se, e 

ganha ainda mais prestígio, onde o positivismo jurídico promove o prestígio e 

reverência à Lei como segurança e limite para o exercício de direitos do cidadão.  

 Bem verdade, não há de ser diferente. Somente prever direitos, garantias, 

liberdades para o cidadão não é o suficiente para proporcionar aos mesmos uma 

paz e coesão social, necessárias para a convivência harmoniosa. Caso inexistisse a 

tutela da forma, estaríamos diante de um modelo Estatal pelo qual qualquer 

indivíduo exerceria os seus direitos de maneira aleatória e anti-coesa, em flagrante 

sacrifício à previsibilidade necessária para a construção da segurança jurídica.  

É bebendo dessa fonte que o legislador constituinte prevê, por exemplo, que 

os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, devem registrar seus 

estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, conforme determina o art. 17, §2º da CF/88; 

ou, então, que a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com 

área superior a dois mil e quinhentos hectares, a pessoa física ou jurídica, ainda 

que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, 

na forma do art. 188, §1º da Carta Magna. Na seara infraconstitucional temos a 

reverência à forma no art. 166, IV do Código Civil de 2002, ao eivar de nulidade 

absoluta o negócio jurídico realizado sem observância do modus operandi previsto 

em lei.  
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Ao chegarmos a essa conclusão, não pretendemos proceder com um 

proselitismo vazio e infundado ao formalismo jurídico exacerbado que, ao extremo, 

inviabiliza o exercício de direitos. Essa interpretação, bem verdade, não encontra 

amparo no Estado Democrático de Direito que, se de um lado prestigia a lei como 

fonte de garantias e direitos ao cidadão, não pode visualizar nela empecilho para o 

exercício dos mesmos.  

O que se pretende, ao estimar a forma como integrante do universo protegido 

por determinado ordenamento jurídico, é pontuar que não existe segurança jurídica 

sem uma padronização mínima de condutas, de modo a garantir a sobrevida de 

uma sistemática jurídica coerente, lógica e racional. Com isso, não se pode perder 

de vista a dimensão da eficácia prática das normas, sob pena de estarmos diante 

de um distanciamento social que beira a alienação da ciência do Direito.63  

A exata compreensão dessa dimensão do Direito é fundamental para 

visualizar que a proteção à forma goza do mesmo status jurídico que a proteção ao 

conteúdo. Com isso, visualizamos que um desrespeito ao modo, maneira, resultará 

nos mesmo efeitos que uma ofensa ao conteúdo. Ambas atentam contra a vontade 

do legislador, ao prescrever uma norma vigente e válida.  

A extensão da grandeza desse efeito será quantificada ao se estabelecer qual 

o parâmetro escolhido para fins de comparação. Caso este pilar seja a legislação 

infraconstitucional, poderemos estar diante de um caso de nulidade ou de 

anulabilidade. Contudo, sendo a Constituição Federal esse objeto de cotejamento, o 

vício apresentar-se-á como sendo de nulidade potencializada, cujo nome passa a 

ser inconstitucionalidade, devendo ser reconhecida pelo órgão competente do 

Poder Judiciário.  

Pois bem, se em todos os mais diversos ramos do Direito podemos encontrar 

a tutela da forma, no Direito Tributário essa postura assume ainda mais relevância. 

Sabe-se que a ciência que estuda as exações tem como marca característica a 

investigação dos efeitos e limites do ato emanado pela autoridade estatal que se 

traduz em restrição do direito de propriedade do indivíduo.   

Este é o conceito de Direito Tributário que ensina o Professor Kyoshi Harada:  

                                                           
63 Sobre o tema ver: https://www.diritto.it/historia-do-pensamento-juridico-hermeneutica-e-
modernidade/. Acesso em: 14 jun. 2018. 
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A relação jurídica que se instaura entre o Estado, que tem o poder 
de exigir o tributo, e a pessoa sob sua jurisdição, que tem o dever de 
pagar esse tributo, é submetida a uma série de normas jurídicas que 
vão compor a disciplina Direito Tributário. 

Direito Tributário é, por assim dizer, o direito que disciplina o 
processo de retirada compulsória, pelo Estado, da parcela de 
riquezas de seus súditos, mediante a observância de princípios 
reveladores do Estado de Direito. É a disciplina jurídica que estuda 
as relações entre o fisco e contribuinte.64 

 

Sendo, pois, o ramo destinado a compreender a disciplina da “relação entre 

fisco e contribuinte, resultante da imposição, arrecadação e fiscalização dos 

impostos, taxas e contribuições”65, nada mais justo que sobre o mesmo incida um 

rigoroso mecanismo de controle com vistas a coibir qualquer tipo de prática abusiva 

e confiscatória no exercício do poder estatal de tributar. Assim sendo, prescrever a 

forma como se dará o funcionamento da instituição e cobrança das exações é 

garantir ao contribuinte que este não será alvo de arbitrariedades que resultem em 

aniquilação do seu direito invendível de propriedade. 

É por isso que o legislador constituinte originário reservou todo o Título VI, em 

especial o Capítulo I, dos artigos 145 a 162, totalizando 18 prescrições normativas, 

variando ainda entre os mais diversos incisos e as mais diversas alíneas, para ditar 

o curso do processo de tributação. Ainda na mesma trilha, no capitulo subsequente, 

dedicado às finanças públicas, alvo de estudo acadêmico pelo Direito Financeiro, 

encontramos mais outras previsões atinentes à mesma temática, revelando que a 

preocupação do constituinte em articular o regramento jurídico da tributação não se 

esvaiu somente no capitulo I. 

Na mesma sintonia, temos um Código de Ritos, a Lei n. 5.172/66, mais 

conhecido como Código Tributário Nacional, pelo qual, ao longo dos seus 218 

artigos, constatamos uma preocupação do agora legislador infraconstitucional de 

proporcionar um minucioso detalhamento da marcha tributária, desde a previsão 

normativa da hipótese de incidência, o nascimento da obrigação tributária, e o 

processo de cobrança da dívida pública. Seguindo o mesmo trajeto, temos uma 

quantidade quase incontável de outras leis, portarias, instruções normativas, 

                                                           
64 HARADA, Kyoshi. Direito Financeiro E Tributário. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 323.  
65 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 30. 
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súmulas vinculantes e etc., onde todas concentram a energia em meticulosamente 

garantir que inexistirá surpresa durante a arrecadação das exações.66 

Por todo esse arcabouço de normas jurídicas, resta clarividente que o Direito 

Tributário deve direcionar atenção especial para o prestígio da forma. O Estado, ao 

exercer a sua prerrogativa de Fisco, deve estrita obediência à sequência de atos 

necessários para tal, sob pena do cometimento de irregularidade tamanha a ponto 

de macular toda a cobrança. De igual forma, é função do contribuinte mais atento, 

verificar a regularidade do ato pelo qual fora interpelado a recolher os valores tidos 

como devidos, visando coibir qualquer prática estatal arbitrária, e em confronto com 

a lei.  

Como dito, a Constituição Federal é o primeiro polo irradiador de normas 

procedimentais para o exercício do poder estatal de tributação. É por isso que o 

legislador deixa claro que a espécie tributária, taxa, não poderá, em hipótese 

alguma, ter a mesma base de cálculo dos impostos, conforme redigido no art. 145, 

§2º da CF/88. De igual maneira, preocupou-se o constituinte em estabelecer que 

somente lei específica, seja ela federal, estadual ou municipal, poderá estabelecer 

qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, na 

forma do art. 150, §6º da CF/88.  

Mais outros exemplos poderiam ser ditos aqui, visto que retirados das normas 

de atribuição de competência tributária e os princípios que visam limitar o poder de 

tributar, todo o Capitulo I da Constituição Federal pode ser entendido como normas 

cujo fim precípuo é tutelar a forma, o procedimento, o método. Contudo, para o 

deslinde do presente trabalho, o foco deve ser a análise da importância da estrita 

obediência à necessidade de lei complementar nos casos em que assim o legislador 

constituinte originário exigiu.  

Essa figura normativa contrasta, diretamente, com outra espécie legislativa 

conhecida como Lei ordinária. A diferença salutar entre ambas reside no quórum 

que as duas exigem para sua aprovação em sede de Poder Legislativo, bem como 
                                                           
66 Sobre o tema, estudo interessante realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
onde constatou-se que: “Do total de normas editadas no Brasil nestes 28 anos, cerca de 6,65% se 
referem à matéria tributária. São 31.221 normas tributárias federais (8,58% das normas tributárias), 
110.610 normas tributárias estaduais (30,41% das normas tributárias) e 221.948 normas tributárias 
municipais (61,01% das normas tributárias).” Disponível em: https://ibpt.com.br/noticia/2601/PAIS-
EDITOU-5-4-MILHOES-DE-NORMAS-EM-28-ANOS. Acesso em: 18 jun. 2018. 
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as matérias que foram reservadas para cada uma delas. Conforme enuncia o art. 69 

da CF/88, a lei complementar exige maioria absoluta para a sua aprovação em 

ambas as Casas do Congresso Nacional. Por outro lado, na forma do art. 47, 

também da CF/88, a lei ordinária necessita somente de maioria simples para a sua 

edição, ou seja, somente a maioria dos votantes presentes na sessão. No tocante a 

matéria, percebe-se que o constituinte atribuiu à lei complementar a competência 

para versar sobre temáticas específicas, enquanto que à lei ordinária fora atribuída 

competência residual.  

A doutrina majoritária firmou o entendimento de que, entre ambas, inexiste 

qualquer espécie de hierarquia ou precedência funcional haja visto que as duas 

encontram o seu fundamento de validade na Constituição Federal. 

Neste sentido disserta Bastos: 

As leis complementares não são dotadas da rigidez das normas 
constitucionais, nem são dotadas da flexibilidade das leis ordinárias. 
As leis complementares são justamente as leis que dão aplicação e 
desenvolvem determinados dispositivos constitucionais. Todavia, 
isso não implica em nenhuma hierarquia em relação às demais leis 
não complementares. Vale dizer mais uma vez que na hierarquia o 
ente hierarquizado extrai a sua existência do ser hierarquizante, pelo 
que, não há que se falar, propriamente, em compatibilização, visto 
que a espécie inferior só encontra validade nos limites traçados pela 
superior. Na hipótese de normas do mesmo nível, mas com matérias 
próprias, pode dar H se este vínculo de não contradição que, 
insistamos, independe de pressupor-se uma necessária 
inferioridade. Pelo contrário, exatamente por serem do mesmo nível 
é que têm de se coordenar. 67 

 

No mesmo caminho majoritário, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal 

Federal: 

Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 
2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às 
sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei 
Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação 
hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão 
exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição 
material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é 
apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, 
com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por 
ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso 
extraordinário conhecido, mas negado provimento. 

                                                           
67 BASTOS, Celso. A Inexistência de Hierarquia entre a Lei Complementar e as Leis Ordinárias. 
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, n. 26, 1999, p. 10-20. 
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Não obstante não exista relação de hierarquia entre as figuras normativas, o 

legislador infraconstitucional deve estrita obediência às situações em que o 

constituinte originário exigiu a utilização de Lei Complementar para a 

regulamentação de determinada situação jurídica. Essa constatação parte da 

compreensão de que se o rito legislativo da lei complementar se apresenta como 

sendo mais rigoroso, exigindo um consenso maior por parte dos parlamentares no 

momento da edição da norma, a eleição da mesma para regulamentar o fato fora 

uma conduta deliberada do redator do texto constitucional, com o fito de proceder-

se com a proteção de uma finalidade mais delicada e sensível cuja lei ordinária não 

seria capaz de conceder tamanha segurança.  

Com isso, temos a seguinte situação: dada a rigorosidade maior da lei 

complementar para a sua aprovação no Congresso Nacional, nenhuma lei ordinária 

poderá tratar sobre os temas que a Constituição Federal de 1988 lhe reservou, sob 

pena de vício de inconstitucionalidade. Por sua vez, em uma inferência lógica, nada 

impede que uma lei complementar trate sobre temática própria de lei ordinária, visto 

que, necessariamente, para a sua aprovação, será alcançado o quórum 

constitucionalmente necessário para a edição da espécie normativa menos rigorosa.  

Justamente, dado a necessidade de maior consenso para a sua edição, que a 

Lei Complementar fora escolhida pelo constituinte como veículo introdutório 

necessário de normas de conteúdo tributário. Sua rigorosidade assume ainda maior 

importância quando o tema são os meios pelo qual o Estado procederá com um 

processo justo e legal para a expropriação dos bens dos contribuintes.  

É por isso que à Lei Complementar, em matéria tributária, fora atribuído a 

função de: I. Emitir normas gerais de Direito Tributário; II. Dirimir conflitos de 

competência; III. Regular limitações ao poder de tributar; e, IV. Fazer atuar certos 

ditames constitucionais. Para o presente trabalho, importante o estudo da primeira 

competência supramencionada atribuída à Lei Complementar.  

É o artigo 146 da Constituição Federal, o responsável por estabelecer a 

necessidade de edição de Lei Complementar para versar sobre as normas gerais de 

Direito Tributário. No mesmo, deixou claro o constituinte que seria este o 

instrumento normativo a proceder com o detalhamento mínimo do processo de 

tributação, devendo Lei Federal cumprir essa função. 
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Em que pese as críticas contundentes na edição deste artigo68, temos a clara 

delegação de competência exclusiva e irrestrita, à Lei complementar, da tarefa de 

editar normas gerais sobre os acontecimentos que compõem o núcleo de estudo 

essencial do Direito Tributário. A grande vantagem com a adoção de tal técnica 

legislativa é a busca pela uniformização mínima no ordenamento jurídico pátrio, 

evitando posicionamentos díspares dos mais variados entes políticos, não obstante 

esse efeito custe o sacrifício da autonomia federalista. Hodiernamente, com a 

recepção promovida pela Constituição Federal, cumpre essa função à Lei n. 

5.172/66, mais conhecido como Código Tributário Nacional.  

Visando, ainda, proceder com uma proteção maior de determinados temas 

refutados por demasiado importantes para compor a seara da lei ordinária que o 

constituinte pontuou nominalmente, nas alíneas do art. 146, III, assuntos cujo 

veículo normativo introdutório no ordenamento jurídico deverá ser, obrigatoriamente, 

a lei complementar. Vejamos in verbis:  

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

[...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos 
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 
tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive 
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no 
art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e 
da contribuição a que se refere o art. 239. 

 
                                                           
68 Neste sentido se pronuncia Paulo Barros de Carvalho, Direito Tributário Linguagem E Método. 6. 
ed. São Paulo: Noeses, 2015, p.  411: “ A inserção do art. 146, seus incisos e alíneas, na 
Constituição de 1988, com a amplitude de que é portador, refletiu o desempenho de um trabalho 
político bem urdido, para a obtenção de finalidade especifica: impor a prevalência, agora com foros 
normativos, daquela corrente que prosperara, a velas pandas, entre os mais tradicionais tributaristas 
brasileiros. Objetivaram firmar, de modo mais incisivo, que as normas gerais de direito tributário 
continuavam a ser um canal de livre interferência da União nos interesses jurídico-tributários dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Buscaram, para tanto, uma fórmula quantitativamente 
mais forte do que aquela prevista no antigo §1º do art. 18 da Constituição de 1967. Pretenderam que 
a repetição de vocábulos e a quantidade de termos pudessem ter o condão de vergar o sistema, 
deslocando suas raízes e deformando princípios fundamentais.” 
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Da exegese das alíneas percebe-se que se preocupou, o legislador, em 

atribuir à lei complementar a competência para versar sobre temáticas de suma 

importância para a coesão e coerência de um sistema jurídico tributário íntegro. Por 

isso que à mesma caberá a missão de encontrar o conceito positivo de todos os 

tributos, impedindo uma possível variação regional que maculará de morte a 

segurança jurídica. Da mesma forma, a necessidade de garantir uma ausência de 

antinomias no tocante à marcha processual tributária: nascimento da obrigação, sua 

constituição pelo lançamento, a formação da dívida pública consubstanciada em um 

crédito tributário, e o seu óbito pelo transcurso do tempo.  

Protegeu-se tais conteúdos, de salutar importância, através de uma forma 

mais rígida e consistente. A intenção, clarividente e indiscutível, é valorizar o 

conteúdo por meio de um procedimento mais exigente para alterações 

supervenientes que venham a ser suscitadas. 

Considerando, pois, a taxatividade da Constituição Federal no seu art. 146, III 

exigindo expressamente a necessidade de lei complementar para versar sobre as 

temáticas constantes nas suas alíneas, temos que, caso lei ordinária, que, conforme 

vimos, difere-se da anterior pelo quórum necessário para aprovação e pelas 

matérias onde o legislador constitucional menciona indiscutivelmente a utilização 

daquela, trate sobre tais assuntos, estaríamos diante de uma invasão de 

competência constitucional que resultará em um vício de inconstitucionalidade. Tal 

erro ocorreu com a Lei n. 13.467/17.   

A lei mencionada, responsável por proceder a uma série de alterações na 

legislação que regula a relação trabalhista, goza de natureza ordinária, nos termos 

do art. 47 da CF/88, dada a sua origem como projeto de lei ordinária, tendo 

tramitado nas duas casas do Congresso Nacional com esse rótulo. A eleição deste 

veículo normativo pode ter sido a melhor escolha política para tratar a grande 

maioria dos temas haja visto a menor necessidade de coesão dos parlamentares 

para a sua promulgação contudo, o mesmo não se pode afirmar ao versar sobre a 

contribuição sindical. 

Conforme já trabalhado linhas acima, a reforma procedeu a uma verdadeira 

extinção da contribuição sindical, ao inserir a facultatividade como elemento 

condicionante para a sua cobrança. Com isso, temos agora um novo instituto 

jurídico que, de forma alguma, subsume-se no conceito constitucional ou 
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infraconstitucional de tributo, revestindo-se muito mais de característica própria do 

Direito Civil. 

Não pretende o presente estudo imiscuir-se no conteúdo dessa alteração, 

tendendo a focar mais na forma como foi feita. Isso partindo da constatação de que 

existe o mandamento constitucional no artigo 149 para que, durante a estipulação 

do regramento jurídico das contribuições, observe-se o quanto prescreve o art. 146, 

III, também da Constituição Federal de 1988. 

Neste último, resta expresso a atribuição de competência exclusiva à lei 

complementar para ditar assunto atinente a definição de tributos e sua espécie, 

conforme consta na alínea a do mencionado art. 146. Ao proceder com a inserção 

da voluntariedade nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, todos da CLT, o 

legislador não só redefiniu uma espécie tributária, como procedeu com a sua 

extinção. Para tanto, necessário se faz a edição de lei complementar, o que não 

aconteceu no caso em comento, eivando de inconstitucionalidade a mudança. 

A escolha da lei complementar para tratar, especificadamente, no modo do art. 

146, III, a, da definição de tributo e suas espécies é pelo reconhecimento da 

importância que terá a forma como o Direito Positivo, dogmaticamente, identificará o 

que é a exação. O CTN, recepcionado com status de lei complementar, funciona 

como a espécie normativa competente para a definição geral de tributo e das suas 

espécies, reservando o seu art. 217 para tratar sobre a contribuição sindical.  

O art. 217 expressamente diz que o regramento jurídico da contribuição será 

aquele dado pelo artigo 578 e seguintes da CLT. Percebe-se, portanto, que o CTN 

apenas anuncia o conceito dessa espécie tributária, delegando à CLT a autoridade 

para complementá-lo. Temos, portanto, a formulação do conceito positivo da 

contribuição sindical pelo conjunto dos dois diplomas normativos.  

Considerando, assim, que a CLT cumpre essa função de, em conjunto com o 

CTN, realizar o aperfeiçoamento da contribuição sindical, já teríamos uma 

inconstitucionalidade por desrespeito ao art. 146 da CF/88, que costuma passar 

despercebida pelos Tribunais Pátrios. Não obstante isso, o legislador simplesmente 

perdeu a oportunidade de proceder com a correção de erro jurídico tão grave, 

trazendo o conceito de contribuição sindical completamente para dentro do CTN, 

por meio de edição de lei complementar que alterasse o mesmo, optando, pelo 
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contrário, em realizar um novo ato legal eivado de desrespeito à Constituição 

Federal. 

Temos deste jeito uma inconstitucionalidade por inobservância da forma 

prescrita expressamente na Constituição Federal, ao se adotar Lei Ordinária para 

tratar sobre tema reservado à Lei Complementar. Longe de parecer mero rigor 

exacerbado e infundado, defender a utilização do diploma normativo correto é 

buscar o respeito irrestrito da vontade do legislador constituinte originário, que, 

constatando a necessidade de maior uniformidade parlamentar para tratar sobre a 

definição das espécies tributárias, ordenou a utilização da Lei que mais contempla 

este anseio.  

Frisa-se, ao visualizar que a Lei n. 13.467/17 procede com mudança nos 

artigos da CLT que, em conjunto com o art. 217 do CTN, são responsáveis pela 

formulação da definição da espécie tributária, ocorreu um atentado ao que se 

encontra redigido no art. 146, III, alínea “a” da Constituição Federal, que exige Lei 

Complementar para versar sobre essa temática, sendo, contudo, editada Lei 

Ordinária.  

Ressalte-se que, pelo termo “definição”, constante no art. 146, III, alínea “a”, 

não compreendemos a mera menção de quais são as espécies tributárias no bojo 

da Lei Complementar pertinente. O sentido léxico dessa expressão nos leva a 

concluir que o legislador constituinte originário exige Lei Complementar para 

descrever os caracteres distintivos, com os contornos nítidos e contrastes 

delimitados, das espécies tributárias. Assim faz os artigos 16, 77 e 81, todos do 

CTN, ao definirem, respectivamente, os impostos, taxas e contribuições de 

melhoria.  

Ademais, não resta pertinente a alusão à jurisprudência do STF, que entende 

pela desnecessidade de lei complementar para a instituição de contribuições 

sindicais. Da exegese de como se posiciona o Supremo, infere-se facilmente que a 

dispensa da lei complementar se aplica, tão somente, para a operacionalização da 

exação. Esse é o entendimento extraído da leitura do julgamento do Recurso 

Extraordinário 396.266-3, de Santa Catarina:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: 
SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 
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28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 
154, I; art. 195, § 4º. I. - As contribuições do art. 149, C.F. - 
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto 
estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto 
não quer dizer que deverão ser instituídas por lei 
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., 
decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será 
observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribuição não é 
imposta. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua 
hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 
146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, 
RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. 
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação 
das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no 
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como 
adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às 
entidades de que trata o art. 1º do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, 
SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, 
no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da contribuição do 
SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3º, do art. 8º, da Lei 
8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. 
conhecido, mas improvido. 

(RE: 396266 SC, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 
26/11/2003, Tribunal Pleno, Data de publicação: DJ 27/02/2004 PP-
00022 EMENT VOL-02141-07 PP-01422). 

 

No mesmo sentido, é o entendimento espojado no julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n. 4697: 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO 
CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL DE INTERESSE PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRATICABILIDADE. 
PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011. 1. 4. Não há 
violação à reserva de lei complementar, porquanto é 
dispensável a forma da lei complementar para a criação das 
contribuições de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais. Precedentes. 9. Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade improcedentes.  

(ADI 4697, Relator (a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, 
julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 
DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017). 

 

 A celeuma aqui trabalhada posiciona-se em um patamar muito mais acima do 

que a mera instituição da contribuição, não sendo acobertado pelo que se pronuncia 
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o Supremo quando firmou o entendimento acima demonstrado. A 

inconstitucionalidade latente denunciada é fruto da usurpação de competência de 

Lei Complementar por Lei Ordinária, do ato de definir o tributo, que se encontra 

situado muito antes até da tarefa de instituir, dado o caráter importantíssimo que 

goza o conceito dogmático da espécie tributária.  

Se, de fato, a instituição ou não, pela União, da contribuição sindical, é tarefa 

que pode ser manejada por intermédio de Lei Ordinária, não se pode afirmar o 

mesmo no tocante à sua definição, ato privativo, exclusivo e reservado de Lei 

Complementar. O que fez a Lei da Reforma Trabalhista foi realmente, não só definir 

a contribuição, mas, bem verdade, redefini-la, resultando na sua extinção do rol de 

tributos vigentes no ordenamento pátrio, tudo isso, com uma violação à forma como 

deveria ser feito.  
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6 JURISPRUDÊNCIA  

 

Longe de pretender ser presunçosa, a afirmação que ora se propõe sobre a 

visível e flagrante inconstitucionalidade nas alterações no regramento jurídico da 

contribuição sindical, feito pela Reforma Trabalhista, parte da constatação de que é 

imperioso o respeito à forma que o constituinte previu para a prática de 

determinados atos infraconstitucionais. Como dito, o próprio texto constitucional, em 

especial a previsão do art. 146, III, alínea “a”, serve como lupa pela qual se enxerga 

o vício pontuado. 

Essa interpretação, contudo, não passou a larga de boa parte da população 

que, tão de logo teve contato com a redação da Lei n. 13.467/17, de igual forma, 

visualizou o erro cometido pelo legislador infraconstitucional. Atenção, por óbvio, 

fora ainda mais direcionada pelos sindicatos, que tiveram a sua principal fonte de 

receita extinta, colocando em xeque o desempenho das suas funções típicas e, até, 

a sua própria existência.  

Sendo o único caminho possível para a solução dessa celeuma, o Poder 

Judiciário fora instado a manifestar-se, exigindo dos Magistrados um 

posicionamento sobre a constitucionalidade ou não da regulamentação da 

contribuição. Tanto em sede de controle abstrato, quanto de controle concentrado, 

encontramos posições díspares com relação a essa mesma problemática, que ora 

se passa a analisar, visto ser de suma importância compreender como a 

jurisprudência pátria vem encarando o tema. 

 

6.1 CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, compreendido 

enquanto aquele executado por qualquer Magistrado ou Tribunal, no desempenho 

da sua competência, cuja possível declaração de inconstitucionalidade da norma 

apontada não constitui o objeto litigioso principal da lide, irradiando apenas efeitos 

Inter partes, tivemos pronunciamentos em diferentes ângulos, e que partem, 

também, de diferentes premissas.  
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Isso se deve ao fato de que, conforme a interpretação que se atribua ao texto, 

extrai-se normas diferentes, fenômeno próprio do Direito. O resultado disso é a 

oscilação da jurisprudência difusa pátria, gerando uma grave e problemática 

sensação de insegurança para o contribuinte.  

Pela constitucionalidade do novo arquétipo jurídico da contribuição sindical, 

atribuído pela Reforma Trabalhista, emblemática e sintomática fora a decisão 

proferida nos autos de n. 0000203-74.2018.5.12.0000, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região, em sede de Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança, que atacava decisão do Magistrado da 5ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis, onde o impetrante, Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Santa 

Catarina, visava a autorização para o desconto compulsório dos valores a título de 

contribuição sindical, defendendo a inconstitucionalidade das alterações.  

Os Desembargadores envolvidos no julgamento usaram como razão decidir os 

mesmos termos que chegou o Juiz de Primeiro Grau, ao indeferir a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, que deliberou:  

A celeuma envolvendo contribuição sindical reside no caput do art. 
149, o qual impõe à União a observância ao disposto no inciso III do 
art. 146 da CF/88, segundo o qual cabe à Lei Complementar, dentre 
outras matérias, “estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e 
de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes”. Todavia, não prospera a tese de 
que a Lei Ordinária n° 13.467/2017 deve ser considerada 
inconstitucional, por abstrair a natureza compulsória da contribuição 
sindical. Primeiro, porque a União detém prerrogativa constitucional 
para o exercício de seu poder tributário, estando livre para extinguir 
determinado tributo por regular processo legislativo submetido ao 
Congresso Nacional e ratificado pelo Poder Executivo, via sanção ou 
veto presencial. Outrossim, o inciso III do art. 146 da Constituição 
Federal determina apenas a edição de Lei Complementar para 
dispor sobre matérias elencadas em suas alíneas “a” a “d”. Ou seja, 
não há determinação que a instituição dos tributos ocorra por este 
tipo especial de instrumento normativo. A competência para instituir 
tributos foi atribuída à Lei Complementar apenas em hipóteses 
expressamente previstas pela Lei Maior, tal como prevê o art. 148 
para implementação dos empréstimos compulsórios. Ademais, a 
outorga à Lei Complementar (art. 146, CF/88) refere-se à prescrição 
de sobre normas, ou seja, normas voltadas à definição de tributos e 
de suas espécies e, com relação aos impostos, de seus fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes, que dependem da 
edição de leis ordinárias para desenharem a regra-matriz de 
incidência e se tornarem aplicáveis. Extrai-se, portanto, que a 
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legislação ordinária pode criar, ou alterar, o tributo observando-se as 
normas gerais estabelecidas em Lei Complementar. 

 

Percebe-se que os julgadores pautaram o seu posicionamento no 

entendimento segundo o qual inexistiriam inconstitucionalidades no novo 

regramento da contribuição sindical, visto que não se encontra na Constituição 

Federal qualquer dispositivo onde expressamente se requisite a edição de Lei 

Complementar para a instituição do referido tributo, podendo, assim, tais 

modificações serem ventiladas por intermédio de Lei Ordinária.  

Contudo, ao analisar pormenorizadamente a conclusão chegada pelo 

julgamento supracitado, constata-se que existe um erro de interpretação do quanto 

determina o art. 146, III da CF/88. Conforme dito em linhas alhures, a alínea “a” do 

artigo 146, III, expressamente determina a necessidade de Lei Complementar para 

a definição de tributo e suas espécies. Se, de fato, não é imperioso Lei 

complementar para a instituição da contribuição, para a sua definição é inafastável 

tal exigência. Por isso necessário deixar bastante sedimentado a diferença entre 

instituir e definir, visto que são verbos díspares e expressam ideias também 

díspares.  

Com isso, temos uma jurisprudência que reconhece a constitucionalidade da 

novel legislação, entretanto utiliza como parâmetro para averiguação uma 

interpretação errônea do que prescreve a Carta Magna, partindo da má 

compreensão de léxico redigido pelo legislador constituinte originário.  

Em sentido oposto, conquanto, encontramos outros posicionamentos pelo 

Brasil, que reconhecem a inconstitucionalidade aqui defendida. Também, fruto do 

exercício do controle difuso de constitucionalidade, tais decisões judiciais lastreiam 

e corroboram a ideia descrita no presente trabalho, ao demonstrar como a Lei da 

Reforma Trabalhista desrespeitou uma determinação clara e objetiva constante no 

Texto Constitucional. 

No bojo do Mandado de Segurança de número 0005385-57.2018.5.15.0000, 

impetrado pelo Sindicato dos trabalhadores instrutores diretores em autoescola 

centro de formação de condutores a e b despachantes e anexos de Ribeirão Preto e 

região, contra o Juízo da Vara do Trabalho de Batatais, o Desembargador Francisco 

Alberto da Motta Peixoto Giordani, componente do Tribunal Regional do Trabalho 
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da 15ª Região, concedeu o pedido liminar requerido na exordial da ação 

mandamental.   

Fundamentou o seu entendimento no reconhecimento da natureza tributária da 

contribuição sindical, e, sendo assim, na necessidade da edição de Lei 

Complementar para proceder com as alterações feitas pela Reforma Trabalhista. 

Pontuou nos seguintes termos:  

Nos termos do artigo 146 da CF/1988 cabe exclusivamente à União 
instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Noutra 
vertente, o art. 3º da Lei n. 5.172/1966 - CTN, estabelece que tributo 
é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. E dúvida não há que a contribuição sindical 
em questão, antigo imposto sindical, tem natureza para fiscal, 
mesmo porque parte dela é destinada aos cofres da União e 
revertida ao Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, que custeia 
programas de seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de 
ações para o desenvolvimento econômico e geração de trabalho, 
emprego e renda. Definida tal contribuição como imposto, ou, tributo, 
inafastável a conclusão de que tem caráter obrigatório ou 
compulsório, por outras palavras, não-facultativo. Assim, a 
modificação levada a efeito nos moldes da Lei n. 13.467/2017 
deveria, em respeito à hierarquia das normas, ser realizada através 
de lei complementar, e não por lei ordinária, como é o caso da Lei n. 
13.467/2017. Lado outro, abstração feita à gritante 
inconstitucionalidade, de todo modo, desnecessário tecer maiores 
digressões a respeito da importância e/ou dependência da 
agremiação sindical em relação às contribuições pretendidas, 
indispensáveis para a sua sobrevivência, mormente considerando 
que abrupta a sem qualquer período e/ou condições transitórias que 
preparassem a retirada de sua obrigatoriedade. Enfatizo que a 
própria Constituição estabelece no seu art. 8º, III e VI, que "ao 
sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas", sendo aliás "obrigatória a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho". Bem é de ver 
que, se a visão e a análise forem seriamente feitas, não podem ser 
aceitos argumentos - balofos - de que, com a mera substituição da 
obrigatoriedade pela autorização, não restaria afrontada a Lei Maior, 
porquanto não teria sido a contribuição sindical extirpada do 
ordenamento, mas apenas recebido novo e mais moderno fato, esse 
sim, a melhor vesti-la, já que, como se não desconhece, não é lícito 
obstar, por meios especiosos, o que a lei diretamente estatui. 

 

A decisão judicial mencionada, em total convergência com a interpretação aqui 

espojada, reconhece que a inclusão da facultatividade no conceito de contribuição 

sindical macula de morte a sua existência enquanto espécie tributária. E, sendo 
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assim, tal alteração impõe a real necessidade de utilização de Lei Complementar 

para tanto, sob pena de acontecer à revelia do que prescreve a Constituição 

Federal.  

Em ambos os julgados, percebemos como de óticas diferentes o Poder 

Judiciário enxerga a problemática, colocando o cidadão em uma situação delicada, 

ao não poder antever qual o sentido da norma jurídica que lhe será aplicado. 

Compreendido isto, eis que o Supremo Tribunal Federal fora instado a manifestar-

se haja vista a sua competência exclusiva para ditar a constitucionalidade dos 

textos, funcionando como verdadeira Corte Constitucional, na forma do art. 102 da 

CF/88.  

 

6.2  CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

Incumbido da missão constitucional de ser o guarda da integridade e coesão 

do texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal foi o caminho competente para 

que os contribuintes buscassem encontrar uma resposta uníssona sobre a 

existência ou não de vício de inconstitucionalidade nas novas redações dos artigos 

545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT.  

Ressalte-se que o pronunciamento da Corte Constitucional nem de longe tem 

o condão de esvair a importância do debate acadêmico sobre a temática, servindo, 

tão somente para obter uma previsibilidade da resposta que o contribuinte 

encontrará do Poder Judiciário sobre a questão. Pacifica, então, ao menos, as lides 

que surgiram após a edição da Lei n. 13.467/17, servindo também como objeto de 

análise para os estudiosos do Direito Tributário, Constitucional e do Trabalho. 

Traduzindo a dimensão da incerteza pela qual gerou as mudanças 

proporcionadas pela Reforma Trabalhista, que foram ajuizadas 18 (dezoito) ações 

diretas de inconstitucionalidade, buscando o anúncio pelo STF da 

inconstitucionalidade do novo regramento atribuído à contribuição sindical, bem 

como 01 (uma) ação declaratória de constitucionalidade, objetivando 

posicionamento pela regularidade das mudanças. Tendo em vista que os objetos 

litigiosos de todas eram similares, o STF as reuniu para julgamento em conjunto. 
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Unificadas, assim, sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 5794, o STF pôs fim à controvérsia judicial que pairava sobre a remodelagem 

que sofreu a contribuição sindical, reconhecendo a constitucionalidade de tais 

alterações, por 6 votos a 3. Ressalte-se que, este julgamento ocorreu em 29 de 

junho de 2018, durante o curso do presente trabalho, servindo bastante para o 

incremento e enriquecimento do mesmo. Contudo, por razões de ordem interna, a 

Corte Constitucional costuma postergar a juntada do acórdão extraído do 

julgamento nos autos do feito, fazendo com que a análise que aqui se pretende 

fazer fique parcialmente prejudicada, não obstante tenha-se desprendido energia 

para assistir, na íntegra, o julgamento e realizar a leitura do informativo noticiário 

emitido pelo próprio STF e do voto do relator, este já disponibilizado na rede 

mundial de computadores. 

No julgamento da ADIN nº 5794, de início, chamou atenção o grande número 

de amicus curiae, que contribuíram para a formação do entendimento dos Ministros 

Julgadores. Sendo, na sua grande maioria, sindicatos, tal fato revela que a questão 

deduzida em juízo ultrapassava a barreira dos meros interesses pontuais, 

repercutindo na esfera de incontáveis cidadãos, bem como que a decisão dali 

extraída reverberaria no universo jurídico de diversas entidades, podendo, para 

algumas, significar a sua sobrevida ou a sua morte. 

Este, inclusive, foi o tom da grande maioria das sustentações orais promovidas 

pelos patronos dos participantes, defendendo a inconstitucionalidade da extinção da 

contribuição sindical, considerando que a Constituição Federal atribui a essas 

entidades tarefas, como a participação obrigatória nas negociações coletivas, na 

forma do art. 8º, VI, prevendo, de igual forma, receita necessária para o 

financiamento de tais missões.  

Em sentido contrário, defendendo os interesses da Presidência da República, 

a Advocacia Geral da União posicionou-se pelo indeferimento do pleito, defendendo 

a constitucionalidade das mudanças, pautando-se, dentre outros argumentos, na 

liberdade sindical irrestrita e indiscriminada, bem como na baixa representatividade 

dos sindicatos hodiernamente instalados.  

Relato pelo Ministro Edson Fachin, a ação em comento teve o seu voto inicial 

justamente reconhecendo a inconstitucionalidade dos artigos 545, 578, 579, 582, 

583, 587 e 602 da CLT. O Eminente Ministro fundamentou a sua decisão na 
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compreensão de que o modelo sindical montado pela Constituição Federal de 1988 

em nenhum momento entra em conflito com a cobrança compulsória da 

contribuição. 

Para isso, fez questão de traçar todo o histórico do sindicalismo brasileiro até o 

modelo proposto pela Constituição vigente, reconhecendo que o modelo atual se 

baseia na proteção de três pilares: a unicidade sindical, a representatividade 

obrigatória e o custeio das entidades sindicais por meio de um tributo, a contribuição 

sindical. “A mudança de um desses pilares pode ser desestabilizadora de todo o 

regime sindical”, asseverou. No mesmo sentido, pronunciou-se:  

Ao manter-se, na sistemática constitucional vigente, a unicidade 
sindical e a obrigação de representação de toda a categoria, 
incluindo associados e não-associados, a inexistência de uma fonte 
de custeio obrigatória inviabiliza a atuação do próprio regime 
sindical69. 

 

Sobre o prisma da formalidade da alteração, também concluiu pela 

inconstitucionalidade dos artigos haja visto que, conforme pacífico na doutrina e na 

jurisprudência do próprio STF, a contribuição sindical constitui tributo, sendo parcela 

de sua receita destinada à Conta Especial do Emprego e Salário (FAT), revestindo-

se, portanto, da característica de receita pública. Assim sendo, com a possibilidade 

da sua cobrança dar-se somente com autorização do contribuinte, ocorreu, segundo 

o Ministro Fachin, uma verdadeira renúncia fiscal, à revelia do que prescreve o 

artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que impõe 

a necessidade de se indicar a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 

Sob esses fundamentos, votou o Relator pelo provimento da Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade, reconhecendo que as mudanças propiciadas pela Lei n. 

13.467/17 encontram-se em rota de colisão com o que determina a Constituição 

Federal. 

Seguiu o seu voto a Ministra Rosa Weber. A mesma reiterou o sistema sindical 

montado na Constituição Federal baseado no tripé acima mencionado, impedindo 

                                                           
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.794/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=5288954>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
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que ocorra alteração do regramento jurídico de um deles, sem influenciar 

diretamente na sobrevida do outro. “É um tripé. Afasta um, a casa cai”70, disse.  

Com o relator, o Ministro Dias Toffoli apontou que os argumentos anunciados 

pela Ministra Rosa Weber e pelo Ministro Fachin tem consistência jurídica suficiente 

para lhe firmar o entendimento. Para o mesmo, não obstante toda fragilidade fática 

da operacionalização da contribuição sindical, necessário seria a instituição de uma 

regra de transição, e não uma supressão tão abrupta e imediata como fora feita. 

“Penso que aí está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. 

Não é possível essa subtração que houve da contribuição sindical sem ter 

preparado essa transição, sem ter preparado a assunção de mais sociedade civil 

com menos Estado”71, disse.  

Em sentido contrário ao que votou o Ministro Edson Fachin, posicionou-se, 

logo em sequência, antecipando seu voto e abrindo divergência no julgamento da 

temática, o Ministro Luiz Fux. Para o mesmo, considerando que a Lei n. 13.467/17 

não contempla normas gerais de direito tributário, dispensável estaria a obrigação 

da edição de Lei Complementar para promover as alterações por ela veiculadas. No 

mesmo sentido, defendeu que inexiste no corpo do texto constitucional qualquer tipo 

de espécie normativa que inclua a necessidade da compulsoriedade como elemento 

intrínseco à cobrança da contribuição sindical.   

Pontuou, ainda, o fato de que a alta rentabilidade da parcela resultou em uma 

proliferação de sindicatos de empregados e empregadores que acaba por fragilizar 

o próprio sistema sindical. “O legislador constatou que a contribuição compulsória 

vinha gerando uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, o que 

configura uma perda social em detrimento dos trabalhadores”, afirmou. “Esse 

número estratosférico de sindicatos não se traduzia em aumento de bem-estar de 

qualquer categoria72”. 

Ainda para o mesmo Ministro julgador, a ideia da facultatividade articula-se 

com outros princípios que encontram domicilio na Constituição Federal, em especial 

os da liberdade de associação, de sindicalização e de expressão. Assim, não pode 

                                                           
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.794/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=5288954>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
71Ibid, loc. cit. 
72 Ibid, loc. cit. 
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conviver no mesmo universo jurídico uma norma que determina que ninguém seja 

obrigado a se filiar ou a se manter filiado a uma entidade sindical, e outra que 

ordene o recolhimento de uma parcela obrigatória dos patrões e trabalhadores. Por 

fim, como argumentos mais dignos de nota, ressaltou que os sindicatos, mesmo 

com a extinção da compulsoriedade da contribuição sindical, ainda contam com as 

receitas oriundas da cobrança da contribuição confederativa, assistencial, e outras 

instituídas pela assembleia da categoria ou por meio de negociação coletiva. 

Na sequência da sessão, apresentou o seu voto o Ministro Alexandre Moraes, 

na mesma esteira do que já tinha se posicionado o Ministro Luiz Fux. Endossando 

os mesmos argumentos do voto de divergência supramencionado, este ressaltou 

que o direito fundamental à liberdade associativa se reveste do poder que tem o 

cidadão de manter-se sindicalizado ou não, e, da mesma forma, contribuir para o 

sistema sindical ou não.  “Se o empregador tem a opção de se filiar a um sindicato, 

ele também tem a opção de se não se filiar, de não recolher essa contribuição”73, 

disse. 

Nos dizeres do Ministro “Não há autonomia enquanto um sistema sindical 

depender de dinheiro estatal para sobreviver”. Acrescentou ainda que legislador 

constituinte originário não constitucionalizou a contribuição sindical, mas apenas 

recepcionou a legislação que a havia criado e permitiu a existência da contribuição 

sindical de forma subsidiária, mas não compulsória74.  

Seguindo a mesma linha, votou o Ministro Luís Roberto Barroso, que avaliou 

inexistir qualquer ofensa, tanto formal quanto material, à Constituição, pelas 

mudanças realizadas pela Reforma Trabalhista. Para o Ministro, a compulsoriedade 

ou não da cobrança é tema afeto ao Poder Legislativo, por travestir-se de caráter 

eminentemente político. “O Congresso Nacional é o cenário para que essas 

decisões sejam tomadas. O STF deve ser autocontido, de forma a respeitar as 

escolhas políticas do Legislativo”75, asseverou.  

No mesmo tom, o Ministro Gilmar Mendes ditou no seu voto que inexiste 

qualquer violação aos preceitos constitucionais na nova roupagem da contribuição 

                                                           
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.794/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=5288954>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
74 Ibid, loc. cit. 
75 Ibid, loc. cit. 
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sindical. Para o mesmo, o modelo compulsório sustentou um sistema distorcido e 

que prejudicava a consecução dos seus fins. “Era um modelo de associativismo 

subsidiado pela contribuição sindical. A África do Sul tem 191 sindicatos, os Estados 

Unidos, 160, e a Argentina, 91”76, citou. 

O Ministro Marco Aurélio também seguiu a divergência, contudo pontuou a sua 

conclusão de que não considera a contribuição sindical uma espécie tributária: “Não 

concebo que pessoa jurídica de direito privado seja parte ativa tributária”, sustentou. 

“Não me consta que essa contribuição vise a atuação do estado. Visa sim a atuação 

do fortalecimento das entidades sindicais77”, assinalou. 

A presente da Corte Constitucional, Ministra Carmen Lúcia finalizou o 

julgamento enxergando que as novas regras em nada atentam contra a Constituição 

Federal. Para a mesma, a novel redação dada pelo legislador coaduna-se com um 

novo modelo de sindicalismo, onde a figura do Estado sai, paulatinamente de cena, 

visto sua capacidade finita de acudir com todas as demandas sociais.  

Ausente justificadamente os Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, 

concluiu-se então o julgamento pela improcedência da ADIN n. 5794 e a 

procedência da ADC 55, por 6 votos a 3. Com isso, firmou-se o entendimento do 

STF pela constitucionalidade nas mudanças promovidas pela Reforma Trabalhista 

nos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, todos da CLT. 

Se, de fato, tal decisão pôs fim à discussão judicial sobre a constitucionalidade 

da nova contribuição sindical, dada a sua força vinculante aos demais órgãos do 

Poder Judiciário, ela em nada encerra os debates mais acirrados sobre a temática. 

Isso parte da constatação de que a teratológica decisão se olvidou de diversos 

pontos muito caros para a discussão sobre a constitucionalidade ou não da 

cobrança. 

Um desses pontos esquecidos no julgamento é justamente a questão da 

ofensa a uma regra formal constitucional, nascida da interpretação combinada do 

art. 149 com o art. 146, III, “a”, que exige a necessidade de Lei Complementar para 

definir o conceito de tributo e das suas cinco espécies tributárias.  

                                                           
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5.794/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=5288954>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
77 Ibid, loc.cit.  
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Durante o julgamento, a questão da formalidade até fora pontuada por alguns 

Ministros, como Luís Roberto Barroso e Carmem Lúcia, contudo nos termos aqui já 

denunciados, de que a jurisprudência do STF dispensa a necessidade de Lei 

Complementar para instituir a contribuição sindical. Tornamos a afirmar que a Lei n. 

13.467/17 não institui a contribuição, e sim proporciona a exação à sua definição 

dogmática. Se, de fato, Lei Ordinária pode instituir o tributo, a mesma não pode 

proceder com a sua definição positiva, por expressa atribuição de competência à Lei 

Complementar, na forma do art. 146, III, alínea “a”. Essa confusão acontece por má 

compreensão dos conceitos de instituir e definir, que encontram conteúdo 

semântico diferente no ordenamento jurídico pátrio.  

Com esse julgamento o STF não só deixou vários espaços em branco, mas 

também postergou o momento ideal para tratar sobre várias outras problemáticas 

próprias do regramento da contribuição sindical. A sensação é de que a Corte 

Constitucional compra o discurso da modernização do modelo sindical brasileiro, 

mesmo que o custo disso seja o desrespeito às regras constitucionais. 

Por isso, apesar da decisão que chegou o Supremo Tribunal Federal, ainda 

defendemos que o fruto dessa postura em conjunto do legislador e do órgão 

julgador é a morte da contribuição sindical, o nascimento de um novo instituto 

jurídico desconhecido, e a sensação de insegurança jurídica que paira nos ares do 

ordenamento pátrio.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Durante o deslinde do presente trabalho, notamos que o debate sobre a 

temática da contribuição sindical deve ocupar o cenário doutrinário e jurisprudencial 

de boa parte dos anos vindouros. Essa percepção chega-se a partir da constatação 

de que essa figura jurídica representa a receita de boa parte dos sindicatos 

existentes no ordenamento jurídico pátrio, servindo como o lastro pecuniário para o 

desenvolvimento mínimo das suas ações.  

Assim que, com as alterações promovidas pela lei responsável por realizar a 

Reforma Trabalhista, deparamo-nos com um novo instituto, com novel regramento e 

características, que em nada assemelha-se com o arquétipo da anterior contribuição 

sindical famigerada. O elemento desencadeador dessa mudança fora justamente a 

retirada do seu caráter compulsório, que, longe de tão somente atualizar o modo de 

tributação existente na relação sindicato-empregador-empregado-Estado, resultou 

na extinção da contribuição antes conhecida, dada a sua impossibilidade de 

subsumir-se no conceito dogmático de tributo. 

Com esse empecilho lógico, o legislador gestou uma nova figura, que, dado o 

seu recorte volitivo, assemelha-se muito mais com o ramo do Direito Privado, onde a 

vontade das partes é imperativa e preponderante, do que com o Direito Público, em 

especial o Direito Tributário, local cuja autoridade reside na supremacia do interesse 

público. A perda é significativa, ainda mais quando analisada dentro de um modelo 

de Estado pós-moderno que se propõe a avocar a disciplina de algumas matérias 

que, dada a sua importância, necessário se faz que fique sobre o crivo e o julgo do 

poder soberano, como, por exemplo, a relação sindical. Contudo, sendo a opção 

realizada pelo legislador, cabe somente aos legislados verificar a sua regularidade 

formal e material.  

Neste ínterim que urge, salutar e preliminar, observar se toda a transformação 

perpetrada pela Lei n. 13.467/17 encontra-se em consonância com a tônica ditada 

pela Constituição Federal de 1988. Tal posicionamento nasce diretamente do 

organograma piramidal kelseniano, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, e 

derivado do Estado Democrático de Direito, onde todas as leis vigentes devem 

estrita observância à Carta Magna, enquanto documento político organizador das 

relações sociais dentro de um Estado Soberano.   
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Examinando as mudanças nos artigos que cuidam da contribuição sindical à 

luz da Constituição Federal, visualizamos uma incompatibilidade que vicia, de morte, 

o ato pelo qual o legislador procedeu com as alterações. Conclui-se isso com base 

na extração do teor normativo dos artigos 149 e 143 da CF/88.  

Da intelecção dos artigos supramencionados, em especial do que preconiza o 

art. 143, III, alínea “a”, temos que o constituinte originário reservou à Lei 

Complementar a tarefa de definir tributo e as suas respectivas espécies, 

reconhecendo que, dada a maior rigorosidade para a sua edição no processo 

legislativo, a ela seria incumbida missão tão importante para a estabilização da 

estrutura do Direito Tributário pátrio. Assim temos uma determinação legal, expressa 

e taxativa do Texto Superior, cujo seguimento deverá ser obrigatório, cogente e 

impreterível, sob pena de seu desrespeito travestir-se de vicio de 

inconstitucionalidade. 

Não obstante essa constatação, o legislador infraconstitucional editou a Lei n. 

13.467/17, que goza de natureza jurídica de Lei Ordinária, ainda que verse sobre 

temas reservados à Lei Complementar. Essa invasão de competência, longe de 

revelar mero vício formal, representa afronta à diretriz constitucional, qualificando-se 

enquanto vício de inconstitucionalidade insanável e prejudicador da validade da 

norma jurídica promulgada. 

Para ilustrar que a ideia aqui defendida não passou despercebida pelos 

estudiosos do Direito, dedicou-se um capítulo para a análise de como comportou-se 

a jurisprudência pátria face ao problema levado à apreciação do Poder Judiciário. 

Percebeu-se que os posicionamentos oscilam, ora pela constitucionalidade, ora pela 

inconstitucionalidade, revelando que o problema goza de uma complexidade 

peculiar. Da análise de ambos os posicionamentos, contudo, não restou 

demonstrado argumento algum que desconstitui a irregularidade aqui denunciada, 

visto que o fundamento invocado se baseia em uma interpretação errônea do art. 

146, III, alínea “a” e de uma jurisprudência do STF que, supostamente, autorizaria lei 

ordinária para instituir contribuição sindical, quando o real sentido de ambos não 

condiz com essa mensagem.  

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgou a temática, concluindo pela 

constitucionalidade das alterações, inobstante também pautado em argumentos 
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frágeis e carentes de reflexão jurídica, revelando-se muito mais uma decisão política 

do que de fato pautada em premissas válidas dentro do Direito brasileiro.  

Com lastro em todas as razões de fato e de direito já expostas, conclui-se que 

a reforma trabalhista, veiculada através da Lei n. 13.467/17, afrontou a Constituição 

Federal, em especial no tocante ao redigido nos artigos 149 e 143, haja vista que a 

matéria por ela lançada é de competência restrita de Lei Complementar, tendo a Lei 

Ordinária versado sobre tal, eivando de inconstitucionalidade tal ato legislativo. 
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