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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objeto analisar as alterações que a Reforma 
Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – trouxe ao chamado imposto sindical, devido pelos 
empregadores, produtores e proprietários rurais. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze the changes that Law 13.467/2017 – Reformation of 

Labor Law – brought to union tax, owed by employers, producers and rural landowners. 

 

Key-words: contribution; tax; trade union; rural; reform; labor. 

 

 

                                                 
1 Advogado. Sócio da Advocacia Ramos Fernandez. Mestre em Direito pela FADISP – Faculdade 

Autônoma de Direito – São Paulo. E-mail: hamilton@ramosfernandez.com.br 
2 Advogado integrante da banca Advocacia Ramos Fernandez. Especialista em Direito Tributário. E-mail: 

fabio@ramosfernandez.com.br. 



ADVOCACIA RAMOS FERNANDEZ 
 

 

2 

INTRODUÇÃO 

 

A contribuição sindical rural era recolhida de forma compulsória por todos os 

seus obrigados descritos pela CLT, por se tratar de uma espécie de tributo. 

 

Ocorre que a Lei nº 13.467/2017 de 13 de julho de 2017, conhecida como 

Reforma Trabalhista introduziu importante modificação neste tema, tornando 

facultativo o recolhimento, alterando, portanto, a natureza jurídica tributária da 

contribuição sindical com reflexos em todo o sistema sindical brasileiro, que era 

apoiado no financiamento público através da partição das receitas tributárias 

provenientes da contribuição sindical obrigatória. 

 

Diante desse cenário e das incertezas quanto à natureza jurídica da nova 

contribuição sindical e suas consequências jurídicas, é que se apresenta neste 

artigo considerações que possam contribuir com o debate já instalado, em especial 

quanto à contribuição devida pelos empregadores e proprietários rurais. 

 

 

DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL ANTES DA REFORMA  

 

A contribuição sindical rural esta prevista no art. 1493 da Constituição Federal, 

inserida no rol das contribuições “de interesse de categorias profissionais e 

                                                 
3 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. 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à 
da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003). 
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001). 
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001). 
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001). 
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, 
o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001). 
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econômicas”, como fonte de recursos para manutenção de sistema que apoie o 

interesse público na organização e manutenção das atividades relacionadas a estas 

categorias. 

 

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou, no art. 1º, § 2º 

que “até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das 

atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial 

rural, pelo mesmo órgão arrecadador”. 

 

Em 1994 foi editada a Lei nº 8.847/94 que em seu artigo 24 deu cumprimento às 

disposições constitucionais transitórias, extinguindo a competência da Receita 

Federal do Brasil para a arrecadação da contribuição que era realizada juntamente 

com o Imposto Territorial Rural. 

 

A partir dai a legitimidade para o lançamento e cobrança do tributo sindical em 

questão foi transferida para a CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil, nos termos da Súmula 396 do Superior Tribunal de Justiça.4  

 

Em nível infraconstitucional, a incidência da contribuição sindical rural estava 

previsto nos artigos 578 a 591 da CLT5 e constituem os valores pagos pelos 

participantes das categorias econômicas (empregadores, produtores e proprietários 

rurais) ao sindicato representante desta categoria.  

 

                                                                                                                                                         
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 
2001) 
§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na 
forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001). 
§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001). 
4 Súmula 396 - "A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição 
sindical rural”. 
5 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. 591.  Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput 
do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou 
profissional. 
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A CLT foi recepcionada como lei ordinária pela Constituição Federal de 1988 e o 

imposto sindical rural, cobrado na forma do Decreto-Lei nº 1.166/71, ganhou 

contornos constitucionais, sendo introduzido no sistema tributário previsto na Carta 

Magna, fato este que consta de inúmeros precedentes esposados pelo Supremo 

Tribunal Federal6. 

 

O Decreto-Lei nº 1.166/71 identifica os contribuintes obrigados logo no art. 1º, in 

verbis:  

 

Art. 1º Para efeito da cobrança da contribuição sindical rural prevista 
nos arts. 149 da Constituição Federal e 578 a 591 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, considera-se: (Redação dada pela Lei nº 
9.701, de 1998) 
I - trabalhador rural: (Redação dada pela Lei nº 9.701, de 1998) 
a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante 
remuneração de qualquer espécie; (Redação dada pela Lei nº 9.701, 
de 1998) 
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime 
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da 
mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com 
ajuda eventual de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 9.701, de 
1998) 
II - empresário ou empregador rural: (Redação dada pela Lei nº 
9.701, de 1998) 
a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a 
qualquer título, atividade econômica rural; 
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime 
de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a 
força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e 
econômico em área superior a dois módulos rurais da respectiva 
região; (Redação dada pela Lei nº 9.701, de 1998) 
c) os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a soma de 
suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região. 
(Redação dada pela Lei nº 9.701, de 1998) 

 

 

                                                 
6 CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. 
DECRETO-LEI 1.166/197. NATUREZA TRIBUTÁRIA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. PRECEDENTES. 
1. Legitimidade da Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.166/1971, porquanto recepcionada 
pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. 2. Natureza tributária, daí a exigibilidade de todos os 
integrantes da categoria, independentemente de filiação à entidade sindical. 3. Agravo regimental improvido. 
(RE 565.365-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011) 
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A apuração da contribuição obedecia às especificações do parágrafo primeiro 

do artigo 4º do Decreto-Lei nº 1.1677/1971, atrelando o cálculo às regras do artigo 

580, “c” da CLT, que atualmente corresponde ao artigo 580 inciso III da CLT7: 

 

Art 4º Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) proceder ao lançamento e cobrança da contribuição 
sindical devida pelos integrantes das categorias profissionais e 
econômicas da agricultura, na conformidade do disposto no presente 
decreto-lei. (Vide Decreto-lei nº 2.066, de 1983) 
§ 1º Para efeito de cobrança da contribuição sindical dos 
empregadores rurais organizados em empresas ou firmas, a 
contribuição sindical será lançada e cobrada proporcionalmente ao 
capital social, e para os não organizados dessa forma, entender-se-á 
como capital o valor adotado para o lançamento do impôsto territorial 
do imóvel explorado, fixado pelo INCRA, aplicando-se em ambos os 
casos as percentagens previstas no artigo 580, letra c , da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

Considerando-se que o contribuinte pode ser pessoa física ou jurídica, têm-se 

os seguintes modos de apuração de valores, atualmente com base na Lei nº 

9.393/1996: 

 

Pessoa física – a Contribuição é calculada com base no Valor da 
Terra Nua Tributável (VTNt) da propriedade, constante no cadastro 
da Secretaria da Receita Federal, utilizado para lançamento do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 
 
Pessoa jurídica – a Contribuição é calculada com base na Parcela do 
Capital Social – PCS, atribuída ao imóvel. 

 

 

                                                 
7 III - para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado 
nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a 
seguinte tabela progressiva:                           (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982) 

Classe de Capital  Alíquota 

1. até 150 vezes o maior valor-de-referência 
.................................................................................................................................................................. 

0,8%  

2. acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor-de-referência .................................................................... 0,2% 

3. acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor-de-referência ............................................................ 0,1%  

4. acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor-de-referência........................................................,  0,02% 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7047.htm#art1
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Historicamente, por força do Decreto-Lei nº 1.166/1971, cabia ao INCRA os 

procedimentos de lançamento e cobrança da contribuição sindical, a qual era paga 

juntamente com o ITR – Imposto Territorial Rural. 

 

Neste passo, importante consignar a evolução legislativa do ITR, com a 

revogação da Lei nº 8.847/1994 pela Lei nº 9.393/1996, culminando no atual sistema 

de apuração e pagamento da contribuição sindical. 

 

A Lei nº 9.393/1996 estabeleceu o credor da contribuição sindical, qual seja a 

Confederação Nacional da Agricultura – CNA, consignando que a fonte de dados 

para a apuração da contribuição seriam as mesmas informações prestadas pelo 

contribuinte ao Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais – CAFIR, administrado pela 

Secretaria da Receita Federal, quando da elaboração da Declaração do ITR. 

O compartilhamento de dados cadastrais entre a CNA e a SRF é viabilizado 

conforme inciso II do artigo 17 da Lei nº 9.393/1996: 

 

Art. 17. A Secretaria da Receita Federal poderá, também, celebrar 
convênios com: 
[...] 
II - a Confederação Nacional da Agricultura - CNA e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, com a 
finalidade de fornecer dados cadastrais de imóveis rurais que 
possibilitem a cobrança das contribuições sindicais devidas àquelas 
entidades. 

 

 

Importante consignar que esta sistemática de cobrança foi alvo de análise 

pelo Supremo Tribunal Federal, com a conclusão de que não há bitributação com o 

ITR, conforme já disposto pelo RE 883.542 RG/SP, destacando-se o trecho final do 

voto do Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes:  

 

Ante todo exposto, manifesto-me pela existência de repercussão 
geral da questão constitucional debatida e pela reafirmação da 
jurisprudência desta Corte, de modo a fixar o entendimento no 
sentido de que a Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-
Lei 1.661/1971, não configura hipótese de bitributação e que tal 
tributo foi recepcionado pela ordem constitucional vigente. 
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Portanto, antes da reforma promovida pelo advento da Lei nº 13.467/2017, o 

panorama legal da contribuição sindical rural estava solidamente estabelecido. 

 

Contudo, este panorama foi sensivelmente alterado como será observado a 

seguir. 

 

O IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA NA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

RURAL 

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, observou-se que a 

contribuição sindical devida pelas categorias econômicas (patronal) e profissionais 

(empregado) passou a ser facultativa em razão da introdução da condição expressa 

e literal de prévia e expressa autorização para sua cobrança. 

Ou seja, referida contribuição perdeu a natureza jurídica tributária impositiva e 

passou a ter natureza de direito privado como uma contribuição associativa 

facultativa. 

 

O resultado prático foi a retirada do elemento coercitivo próprio do tributo de 

espécie imposto, considerando-se que antes da reforma o recolhimento era 

compulsório e agora é facultativo, conforme o seguinte quadro comparativo. 

  

Antes da reforma Após a reforma 

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 notificados, salvo 

quanto à contribuição sindical, cujo desconto 

independe dessas formalidades 

 

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. 

 

A contribuição devida pelos empregadores e proprietários rurais sofreu 

idêntica reformulação, de modo que estes também podem optar pelo pagamento ou 

não da contribuição sindical. 
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Antes da reforma Após a reforma 

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. 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 - 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 êste, na 

conformidade do disposto no art. 591 

Art. 579.  O desconto da contribuição sindical 

está condicionado à autorização prévia e 

expressa dos que participarem de uma 

determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal, em 

favor do sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão ou, inexistindo este, na 

conformidade do disposto no art. 591 desta 

Consolidação. 

 

As modificações acima impactam no recolhimento sindical rural, uma vez que 

o Decreto-Lei 1.166/1971, que dispõe sobre enquadramento e contribuição sindical 

rural, remete expressamente aos artigos da CLT acima apresentados, que 

constituem a fonte da contribuição sindical rural.  

 

Sobre os efeitos da reforma GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA pondera 

que: 

 

Com isto, a contribuição sindical prevista em lei deixou de ter 
natureza tributária, por não ser mais uma prestação compulsória (art. 
3º do Código Tributário Nacional), passando a ter natureza 
preponderantemente privada, embora de certa forma atípica ou sui 
generis.  
Esclareça-se que um tributo, ainda que anteriormente arrolado e 
previsto no sistema constitucional e infraconstitucional (art. 217, 
inciso I, do Código Tributário Nacional), pode, de forma válida, deixar 
de existir no enquadramento jurídico, em razão de modificação 
legislativa, como ocorreu no caso, em que houve a alteração da 
própria natureza do instituto.8 

 

                                                 
8 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma Trabalhista. 3.ed rev. amp e atual. Salvador: Ed. JusPODIVUM, 2018, 
p. 244, 245. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art35v
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A alteração promovida pela Lei da Reforma se coaduna com a garantia à 

ampla liberdade, estabelecidas pelo artigo 8º da Constituição Federal9, que norteia o 

posicionamento jurisprudencial relativo às demais contribuições sindicais como 

contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidades dos sindicatos, 

conforme abaixo transcrito:  

 
Súmula Vinculante 40 STF: 
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da 
Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato 
respectivo. 
 
Súmula 666 STF: 
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da 
Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 
 
OJ 17 SDC – TST 
17. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO 
ASSOCIADOS. (mantida) -  DEJT  divulgado em 25.08.2014 
As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de 
entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não 
sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e 
sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, 
sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores 
eventualmente descontados. 

 

 

Assim, o recolhimento da contribuição sindical por categoria econômica ou 

profissional tornou-se facultativa. 

 

                                                 
9 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas; 
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da lei. 
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de 
pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 
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DAS CONTROVÉRSIAS 

 

As modificações trazidas pela Reforma Trabalhista ensejaram polemica, 

sendo relevante aquela que discute a possibilidade da modificação do imposto 

sindical por lei ordinária (Lei nº 13.467/2017), sustentando-se a necessidade de Lei 

Complementar, nos termos dos artigos 146, inciso III e 149 da Constituição 

Federal10. 

 

Em outras palavras, diante da natureza tributária da contribuição sindical 

qualquer alteração só poderia ocorrer através de Lei Complementar. Dessa forma, a 

Lei Ordinária da Reforma Trabalhista padeceria de um vicio de origem 

inconstitucional  nesse ponto, razão de sua invalidade. 

 

São várias as ações que questionam a constitucionalidade da reforma no 

STF, sob este aspecto11, não havendo, até onde se sabe, definição do Supremo 

Tribunal Federal quanto à questão específica. 

                                                 
10 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.                              
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que:                   
I - será opcional para o contribuinte;                                 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;                              III - o 
recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos 
entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento 
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes.  
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. 
11 ADI 5.794 - Confederação dos trabalhadores em transporte aquaviário (Conttmaf); 
ADI 5.810 - Central das Entidades de Servidores Públicos (Cesp); 
ADI 5.811 - Confederação dos Trabalhadores de Logística;  
ADI 5.813 - Federação dos trabalhadores de postos (Fenepospetro);  
ADI 5.815 - Federação dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações (Fenattel);  
ADI 5.850 - Confederação dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade (Contcop);  
ADI 5.8.59 - Confederação Nacional do Turismo;  
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Há ainda o entendimento de juízos de primeira e segunda instância 

trabalhistas concedendo tutelas cautelares para determinar a continuidade do 

pagamento da contribuição sindical, contrapondo-se à Lei da Reforma Trabalhista. 

 

Segundo o entendimento do Juízo da Vara do Trabalho de Mococa v.g., o 

imposto sindical  tem natureza de tributo, não podendo ser modificado por legislação 

ordinária mas sim por Lei Complementar, conforme trecho destacado da decisão 

havida na Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0010154-73.2018.5.15.0141: 

 

A natureza parafiscal da contribuição sindical é indiscutivelmente de 
tributo, haja vista que está presente no Código Tributário Nacional 
art. 217. 
Art. 217. Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 
17, 74, § 2º e 77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei 
5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a 
exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966) 
I - da "contribuição sindical", denominação que passa a ter o imposto 
sindical de que tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto no art. 16 da Lei 4.589, 
de 11 de dezembro de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 
1966)"  
A contribuição prevista no art. 545 da CLT tem natureza jurídica de 
tributo, não podendo ser modificada por legislação ordinária, mas sim 
por Lei Complementar: 
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte: 
(...) 
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do 
sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei; 
(...) 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias, como instrumento profissionais ou econômicas 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. 
Já o art. 146, III, da Constituição Federal assim estabelece: 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

                                                                                                                                                         
ADI 5.865 - Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB);  
ADI 5.887 - Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça (Fesajus); e  
ADI 5.888 - Grupo de quatro confederações nacionais: Trabalhadores na Indústria (CNTI), em Estabelecimentos 
de Ensino (CNTE), em Transporte Terrestre (CNTT) e em Turismo (Contratu). 
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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; 
(...) (grifei) 
Desta forma, a contribuição sindical somente poderia ter sido 
alterada, inclusive no que tange a faculdade de descontá-la na folha 
de pagamento, através de lei complementar. Neste sentido a Lei 
Ordinária 13.467/2017 padece de vício insanável de origem. 

 

 

De igual forma já se manifestou o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, em sede de Mandado de Segurança nº 0005385-57.2018.5.15.0000 a favor 

da manutenção do recolhimento da contribuição sindical: 

 

Análise da matéria levaria à aparente conclusão de que inexiste 
direito líquido e certo a ser amparado, haja vista o claramente 
disposto no art. 545, "caput" da CLT, com a recente redação dada 
pela Lei n. 13.467/2017: 
"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". 
Ocorre que a sobredita norma é de evidente inconstitucionalidade. 
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. 
[...] 
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. 

 

 

Muito embora sejam jurídicos os argumentos que fundamentam esses 

julgamentos, adotamos o entendimento de que, salvo um melhor juízo, referidas 

decisões estão equivocadas. 

 

No caso especifico da contribuição sindical, não se exige edição de Lei 

Complementar para regulamentação uma vez que o referido imposto foi criado por 

Lei Ordinária – CLT, disposições estas que inclusive são hierarquicamente 

equivalentes. 
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Ou seja, se levadas às últimas consequências a interpretação das decisões 

judiciais em comento, a própria instituição da contribuição sindical estaria eivada do 

vício da inconstitucionalidade, porquanto criada por lei ordinária. 

 

No entanto, e neste caso especifico, veja-se que o Supremo Tribunal Federal 

já consignou expressamente que a contribuição sindical rural foi criada e sua 

regulamentação pode se dar por lei ordinária sem nenhum vicio de 

inconstitucionalidade, não havendo reserva legal em favor da Lei Complementar na 

espécie, conforme se nota do precedente abaixo: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
RURAL. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS TRABALHISTAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. 
CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. 1. A jurisprudência do 
STF é firme no sentido de que a contribuição sindical rural foi 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, submetendo-se ao 
regime tributário, de modo que as disposições do CTN lhe são 
aplicáveis. 2. Por se tratar de espécie tributária prevista na 
Constituição Federal, é possível a instituição do tributo por meio de 
lei ordinária, a qual deve fixar o aspecto temporal da hipótese de 
incidência, à luz do princípio da legalidade. Assim, em nenhum 
momento se infere dos autos tratamento de matéria reservada à lei 
complementar. 3. O Plenário desta Corte já atestou que não há 
repercussão geral na matéria referente ao lançamento de 
contribuição sindical rural, com base no art. 605 da CLT. Precedente: 
AI-RG 743.833, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 
16.10.2009. 4. O afastamento, pelos órgãos judiciários a quo, de lei 
ou ato normativo do Poder Público sem expressa declaração de 
inconstitucionalidade constitui ofensa à cláusula de reserva de 
plenário, consistindo em error in procedendo no âmbito do acórdão 
recorrido, tal como previsto no art. 97 da Constituição Federal e na 
Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte. Precedente: RE-QO-RG 
580.108, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 19.12.2008. 5. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 907065 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira 
Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 
DIVULG 24-11-2015 PUBLIC 25-11-2015) 

 

 

Portanto, estando prevista a contribuição sindical na normatividade 

constitucional do art. 149 da CF/88, restou possível a recepção dos dispositivos da 

CLT como lei ordinária tanto para a criação quanto para regulamentação do tributo, 

não havendo que se falar em exigência de lei complementar neste caso. 
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Nessa ordem de ideias, é legítima e constitucional a alteração da contribuição 

sindical levada a efeito pela Lei Ordinária da Reforma Trabalhista, em aderência ao 

que estabelece o artigo 97, I, do Código Tributário Nacional: 

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu 
sujeito passivo; 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 
definidas; 
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 

 

 

Não apenas, importantes ensinamentos de HELENA TORRES12 sobre o 

alcance e função das leis complementares na instituição de tributos, o que não se 

verifica na alteração e extinção que pode ocorrer por lei ordinária: 

 

A função das leis complementares no sistema tributário da União 
presta-se como forma para a criação de alguns dos seus tributos, 
porquanto tenha recebido competências materiais que somente 
podem ser exercidas mediante o uso de leis complementares, como é 
o caso do empréstimo compulsório (art. 148, CF) e do imposto sobre 
grandes fortunas (art. 153, VII); além da chamada competência 
residual (art. 154, I, e 195, § 6º, da CF), para criar novos impostos, 
desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios dos já existentes. 
Assim, exercida a competência, quer dizer, instituído o tributo, sua 
função cessa, ingressando no sistema jurídico nacional no mesmo 
plano das leis ordinárias e mantendo-se, assim, em relação de 
coordenação com estas, na medida em que instituir ou aumentar 
tributo somente poderá ser feito mediante “lei”, mas não 
necessariamente “lei complementar”, que fica reservada apenas para 
“instituição” de algumas modalidades. O mesmo não se pode exigir 
para modificação da legislação introduzida, quer aumentando quer 
reduzindo o tributo já instituído. Por conseguinte, não cabe falar, pois, 
em hierarquia entre a lei complementar e os demais atos legislativos, 
porquanto sua função exaure-se com a instituição do tributo, cessando 

                                                 
12 CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio l. (Coords). 

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1600. 
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com o próprio exercício de competência. Eis porque nada impede que 
lei ordinária modifique ou mesmo ab-rogue lei complementar com tais 
funções. 

 

Postas as considerações acima, resta claro que a alteração da Reforma 

Trabalhista é regular e exime os empregadores, produtores e proprietários rurais do 

recolhimento compulsório. 

 

CONCLUSÃO 

 

O breve estudo revela o panorama jurídico do impacto da Reforma 

Trabalhista no tópico especifico da modificação da contribuição sindical rural, que 

anteriormente obrigava os proprietários, produtores e empregadores rurais, de modo 

a se concluir que referida contribuição perdeu sua natureza jurídica tributária da 

espécie imposto, passando a ter natureza de contribuição privada e, portanto, não 

compulsória. 
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