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Sindicatos temem 'quebrar' com fim de contribuição 
Por Ricardo Mendonça | De São Paulo 

 
Sindicalistas de diferentes correntes alertam que a decisão recente do Superior Tribunal Federal 
(STF) que declara ilegal a cobrança da chamada contribuição assistencial provocará profundo 
impacto no funcionamento de sindicatos em todo o país. Alguns chegam a falar em fechamento 
de entidades, demissões ou redução drástica dos serviços prestados. 
 
O julgamento em 24 de fevereiro, pré-Carnaval, pegou dirigentes de surpresa. Sindicatos de 
variados portes são muito dependentes desse tipo de arrecadação, dizem o secretário-geral da 
Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, e o presidente da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah. 
 
A contribuição assistencial é uma taxa decidida em assembleia e fixada em convenção coletiva. 
É descontada mensalmente na folha de todos os trabalhadores formalmente representados, 
sindicalizados ou não. Foi criada para financiar campanhas salariais e está prevista na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas em muitos casos acaba sendo usada em atividades 
do dia a dia. O trabalhador pode deixar de contribuir se manifestar oposição ao desconto em 
carta de próprio punho à entidade. 
 
As outras fontes relevantes de receita são o imposto sindical (desconto anual de um dia de 
trabalho, depois dividido com federação, confederação, central e governo) e a contribuição 
associativa, uma mensalidade paga voluntariamente por filiados. 
 
Em sindicatos com razoável participação de filiados, a contribuição assistencial representa algo 
entre 20% e 25% das receitas, estima o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Vagner Freitas. A importância aumenta em entidades com poucos sindicalizados realidade da 
maioria dos sindicatos do país. Juruna calcula que no caso dos Metalúrgicos de São Paulo, a 
contribuição assistencial represente cerca de 90% das receitas totais. 
 
"Com essa decisão, nem precisa fazer reforma trabalhista. Vai fechar sindicato adoidado pelo 
país", afirma Juruna. "O Supremo vai conseguir fazer isso numa canetada, um favor para os 
patrões", completa. Ricardo Patah prevê "uma série de adversidades". No Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo, um dos maiores do país, a assistencial soma 30% da receita anual de 



 

 

2 

R$ 80 milhões, diz. "Para muitos, isso será o fim da prestação de serviços, como assistência 
médica e odontológica, e uma severa limitação para fazer campanha salarial". 
 
"Tomar uma decisão dessa importância de uma hora para outra, sem um preparo do meio 
sindical, ainda mais num momento de crise, é muito inoportuno", reclama Patah. "Há interesse 
de muitos setores em diminuir a capacidade do movimento sindical. E aí há um paradoxo: o STF 
decide ceifar a capacidade dos sindicatos ao mesmo tempo que o próprio judiciário, por meio do 
presidente [do Tribunal Superior do Trabalho] Ives Gandra Filho, fala em valorizar a negociação 
coletiva. É um antagonismo." 
 
Vagner Freitas ressalta que, no entendimento da CUT, sindicatos não podem viver de imposto 
sindical e contribuição assistencial. "Quem depende muito disso é porque não tem proximidade 
real com os trabalhadores", diz. Mas diz que a cobrança é legítima quando devidamente 
aprovada em assembleia e usada para complementar custos de campanhas salariais. Ele 
classificou a decisão do STF como "interferência indevida" e "prática antissindical" 
 
O caso que resultou na decisão do STF tratava só do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba. Numa reclamação antiga do Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPTPR), a 
entidade foi acusada de não assegurar adequadamente o chamado direito de oposição (a 
possibilidade de o trabalhador manifestar desinteresse em contribuir e, assim, não sofrer o 
desconto em folha). 
 
Relator do caso, o ministro Gilmar Mendes fez o que o procurador Alberto Emiliano de Oliveira 
Neto, do MPTPR, chama de "interpretação mais restritiva" do tema: declarou inconstitucional 
todo o modelo de contribuição assistencial. O entendimento é que a imposição de pagamento a 
não associados, ainda que prevista em convenção coletiva, fere o princípio da liberdade de 
associação e viola o sistema de proteção ao salário. Só Marco Aurélio Mello votou contra. Além 
disso, estabeleceu-se repercussão geral, validando a decisão para todas as ações que tratam do 
tema. 
 
A tendência agora é que as convenções coletivas deixem de citar a contribuição assistencial. 
Assim, os descontos em folha vão desaparecendo à medida que novas convenções são assinadas. 
 
Vencedor da causa, o próprio procurador do MPTPR manifesta preocupação. "Repercussão geral 
dá um viés novo ao tema. Preocupa", diz Oliveira Neto. "É importante dizer que o MPT não é 
contra a organização sindical. 70% ou mais das receitas dos sindicatos não são do imposto 
sindical. Precisamos que o Congresso regulamente essa matéria [contribuição assistencial] de 
uma vez." 
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Sócios ocultos respondem com seus bens por dívidas trabalhistas 
Por Adriana Aguiar | De São Paulo 
 
A Justiça do Trabalho tem responsabilizado os chamados sócios ocultos  que não aparecem nem 
assumem qualquer responsabilidade perante terceiros  para quitar dívidas trabalhistas, caso 
não exista outra forma de honrar pagamentos. 
 
Esses sócios têm sido localizados por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional (CCS), desenvolvido pelo Banco Central (BC). Há diversas condenações na Justiça do 
Trabalho e até mesmo do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nos casos em que o Judiciário 
entende ter havido fraude, o sócio oculto que atua de fato na sociedade tem sido condenado 
 
O CCS é utilizado quando não são encontrados bens por outros meios já comuns como o Bacen 
Jud (bloqueio de contas bancárias), o Renajud (de automóveis) e o Infojud (que fornecem dados 
do Imposto de Renda). O cadastro, criado para auxiliar investigações sobre lavagem de dinheiro, 
permite a localização dos titulares de contas bancárias  representantes e procuradores. 
 
A partir do cruzamento de informações do CCS com outros dados fornecidos pelo Banco Central, 
Receita Federal e Juntas Comerciais, a Justiça do Trabalho passou a utilizar as informações para 
o bloqueio de valores de contas bancárias de terceiros. 
 
Neste ano, até 7 de março, foram feitas 47.896 consultas ao CCS, segundo dados fornecidos ao 
Valor pelo Banco Central. Em 2016, ocorreram 268.428 buscas pelo sistema. O número é 124 
vezes superior ao de 2009, quando foram registrados 2.161 acessos. 
 
Os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) do país e o Tribunal Superior do Trabalho já 
possuem convênio com o Banco Central para que os magistrados possam se cadastrar e ter 
acesso aos dados. 
 
Recentemente, a 7ª Turma do TST condenou um empresário a responder pelas dívidas 
trabalhistas de uma empregada da Arlindo Postal, indústria de compensados em Passo Fundo 
(RS), na qualidade de sócio oculto da empresa. Os dados para qualificá-lo como sócio oculto 
foram obtidos no pelo juiz de primeira instância no CCS. 
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O empresário recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do Sul e alegou 
que houve cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de se manifestar e produzir 
contraprova no processo. O TRT manteve a condenação ao constatar que, apesar de o 
empresário ter se retirado da sociedade, ele continuou como responsável legal pela empresa na 
qualidade de sócio oculto e teria se beneficiado do trabalho da funcionária durante o contrato 
de trabalho. 
 
O tribunal destacou ainda que o empresário comprou imóvel da empresa, que passou a ser 
locatária, "em nítida fraude contra credores, com o objetivo de retirar o imóvel do patrimônio 
da empresa", segundo a decisão. 

 
Para o relator do caso no TST, ministro Vieira de Mello Filho, não houve cerceamento de defesa, 
uma vez que é possível consultar o CCS posteriormente ao ajuizamento dos embargos à 
execução. 
 
Em outro caso julgado em outubro de 2016, a 3ª Turma do TST negou pedido do mesmo 
empresário que pretendia a exclusão de seu nome da execução de uma ação trabalhista contra 
a Arlindo Postal Indústria de Compensados, na qual foi incluído como devedor por ser sócio 
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oculto da empresa. O processo chegou à fase de execução em 2015, quando o empresário propôs 
embargos para evitar penhora, afirmando que saiu da empresa em 2007 
 
A 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (RS) entendeu que, apesar da formalização de sua 
retirada da sociedade por meio da averbação da alteração do contrato social, documentos 
demonstravam que ele continuava sendo o responsável legal pela empresa, como sócio oculto. 
O TRT também manteve a condenação. O relator do agravo no TST, ministro Alberto Bresciani, 
destacou que a sentença está amparada em documentos juntados aos autos e não em presunção. 
 
Para o advogado do empresário acusado de ser sócio oculto da Arlindo Postal nos processos, 
Péricles Sarturi, do Neuwald Silva & Sarturi Advogados Associados, os juízes de primeira 
instância presumiram a condição de sócio oculto com base apenas nas informações contidas no 
CCS, que não teriam sido atualizadas pelos bancos. "Caso fosse assegurado o contraditório e 
permitida a produção de provas, restaria comprovado que o nosso cliente não é representante, 
procurador ou responsável da empresa devedora, jamais agindo em nome dela após a sua 
retirada formal da empresa", diz. 
 
Segundo o advogado, não se permitiu nos dois processos a expedição de ofícios para as 
instituições financeiras, para que fosse verificada a informação disposta no CCS. O que, 
acrescenta, ocorreu em caso idêntico julgado pela 6ª Turma do TST que entendeu pela omissão 
do TRT ao julgar o caso e não permitir a apresentação de provas contrárias. Ele acrescenta que 
nenhum processo transitou em julgado. 
 
Especialista em Direito do Trabalho, o advogado Túlio Massoni, sócio do Romar, Massoni e Lobo 
Advogados, afirma que com o novo Código de Processo Civil (CPC), de 2015, ficou determinado 
que o juiz tem poderes instrutórios para a busca da verdade real. "Mas também deve haver um 
equilíbrio para que haja o direito à ampla defesa e contraditório", diz. 
 
Segundo Massoni, a localização do nome no CCS é um indício, porém devem ser considerados 
outros fatores para responsabilizar o sócio oculto. Entre eles, relação de parentesco ou 
participação em outras empresas do grupo econômico, confusão patrimonial entre as contas, 
poder de movimentar as contas como se fosse sócio efetivo, poder de gestão sobre os 
empregados, entre outros. 
 
A advogada Daniela Yuassa, do Stocche Forbes Advogados, afirma que nesses processos em geral 
há essa caracterização de fraude por meio de outros elementos, além da localização pelo CCS. E 
que, em geral, nesses processos, apesar de não ter havido oportunidade de defesa para o sócio 
oculto no processo principal, porque não fazia parte dele, na execução, quando seu nome é 
localizado, ele poderia se defender e apresentar provas, por meio dos embargos de execução. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 13/03/2017) 
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Previdência põe em xeque ‘saúde das contas públicas’, diz 
Meirelles em evento do Estadão 
Ministro declarou que reforma do sistema previdenciário ‘não é questão de 
vontade de ninguém, é uma necessidade’, na última edição do Fóruns Estadão 
 
Em mais um esforço para conseguir apoio para a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, afirmou que a saúde das contas públicas depende dessas mudanças, sem as 
quais o País não sairá da crise econômica e não voltará a crescer. A declaração fez parte do 
discurso de abertura de mais um evento da série Fóruns Estadão, uma iniciativa do Grupo 
Estado, que debateu o tema com autoridades, acadêmicos, especialistas e representantes dos 
trabalhadores 
 
“A Previdência no Brasil é ponto fora da curva mundial”, disse o ministro, mostrando em 
números que a situação do País está fora dos padrões internacionais. A idade média de 
aposentadoria atualmente é de 59,4 anos, enquanto no México, país de renda similar à brasileira, 
o trabalhador se aposenta, em média, com 72 anos. Na comparação com mais de 30 países 
desenvolvidos e emergentes, Luxemburgo é o único que tem média de idade de aposentadoria 
menor que o Brasil, segundo o ministro. 
 
Para Meirelles, a reforma previdenciária não é uma questão de decisão, mas uma necessidade, 
pois, sem ela, a trajetória de gastos públicos é insustentável. O ministro citou que só reduzir os 
gastos do governo não será suficiente para cobrir o rombo da Previdência. Hoje, 45% das 
despesas públicas são destinadas a outras finalidades. Ainda que fossem reduzidas a 33% não 
seria possível acomodar os gastos previdenciários no Orçamento. Estima-se que para tal seria 
necessário reduzir as demais despesas para 20%. 
 
“É uma decisão da sociedade brasileira, não é vontade de ninguém. Ou se equilibram as contas 
públicas ou haverá despesas de Previdência que vão custar cada vez mais, prejudicando a Saúde 
e a Educação”, afirmou o ministro da Fazenda 
 
Meirelles frisou que a reforma na aposentadoria é condição fundamental para o funcionamento 
do regime de teto dos gastos, aprovado no fim do ano passado. O ministro descartou neste 
momento a possibilidade de aumento de tributos, mas afirmou que o governo avalia essa opção 
para não comprometer a meta fiscal deste ano, que limita o déficit do governo a no máximo R$ 
139 bilhões. No próximo dia 22, será divulgada a programação orçamentária. 
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“Vamos avaliar tudo isso, como será a programação orçamentária deste ano e o que precisará 
ser feito”, disse. “Não faz sentido, faltando poucos dias para a conclusão Foto: Hélvio 
Romero/Estadão Empenhado na aprovação da reforma, Meirelles defendeu junto a especialistas 
no evento proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional dos números, eu começar 
a anunciar que vão aumentar impostos.” 
 
Falácia. Meirelles classificou como falacioso o argumento de que há superávit na Previdência. 
Segundo ele, esse julgamento exclui a Seguridade Social, que, quando considerada, acumula um 
déficit de R$ 180 bilhões. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, também presente no 
evento, acrescentou que o saldo fica ainda mais negativo, em R$ 270 bilhões, com a inclusão de 
desembolsos com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o Bolsa Família. 
 
Caetano disse que só o regime próprio de Previdência Social de servidores da União provoca um 
rombo de R$ 77 bilhões no pagamento das aposentadorias, entre civis e militares. Somados os 
déficits de regimes próprios de Estados e municípios, o buraco sobe para cerca R$ 150 bilhões 
 
Diante desse rombo, a ideia do governo é igualar as regras para todas as categorias. “A proposta 
é incluir todos dentro do mesmo regime”, disse, citando professores, policiais e pessoas que 
trabalham em atividades perigosas, como a mineração. No caso dos militares, Meirelles explicou 
que, pela Constituição, há um regime diferenciado, mas que o governo está avaliando a questão 
e estuda modelos internacionais para encontrar uma solução. 
 
“Não tem essa questão de que se está privilegiando um grupo em detrimento do outro. Tem de 
haver transição no meio do caminho, mas, nesse prazo, teremos regra de acesso igual, forma de 
cálculo também igualitária, seja político ou não, servidor público ou não”. 
 
Além da equiparação entre categorias, a proposta em tramitação no Congresso prevê igualdade 
de condições entre homens e mulheres, que só poderão se aposentar com 65 anos. 
 
Segundo Meirelles, os dados mais recentes do mercado de trabalho mostram que entre os mais 
jovens os salários das mulheres já representam 99% do dos homens e devem se igualar em 
breve. Já entre as pessoas mais velhas, essa proporção é de 80%. Mas, segundo ele, em cerca de 
20 anos tudo estará completamente igualado, mesmo período de tempo em que serão corrigidas 
as distorções atuais pelas regras de transição. 
 
Num primeiro momento, mantém-se a situação atual de desigualdade entre os gêneros para a 
idade de aposentadoria. Pela regra de transição, apenas mulheres abaixo dos 45 anos entram no 
novo regime e os homens abaixo de 50 anos. “Isso se assemelha a muitos modelos de outros 
países que igualam a idade mínima por gênero”, disse. 
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Com essas regras de transição, explicou Caetano, a reforma será plena em 20 anos. De outra 
forma, o impacto inicial levaria mais tempo e poderia exigir a discussão de outra reforma já em 
2019. “O Congresso é soberano para indicar a velocidade e mudar o texto da reforma da 
Previdência, mas eu gostaria de tê-la aprovada no primeiro semestre”, disse o secretário, 
frisando que as mudanças são necessárias para garantir a estabilidade dos gastos 
previdenciários como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). 
 
Após a sua participação no fórum, Meirelles frisou aos jornalistas que a reforma é uma decisão 
da sociedade, mas lembrou que há um custo. “Temos de fazer algo que seja de uma dimensão 
que o Brasil possa pagar, que a economia gere recursos suficientes para pagar.” Mais importante 
do que a idade mínima de aposentadoria é assegurar que os aposentados recebam seus recursos, 
sustentou o ministro, lembrando que alguns Estados estão justamente com essa dificuldade. “É 
preciso evitar que o Brasil inteiro chegue a essa situação.” 
 
Proposta desfigurada. Importantes partidos da base aliada estão elaborando propostas de 
reforma da Previdência alternativas à enviada pelo governo ao Congresso. As mudanças poderão 
desfigurar o projeto original do Executivo, ao prever, entre outros pontos, a diminuição da idade 
mínima, suavização da regra de transição e exclusão de categorias da nova regra. Entre as 
propostas, o PSB quer discutir a manutenção das regras atuais para aposentadoria de 
trabalhadores rurais e a diminuição do tempo de contribuição para aposentadoria integral. Já o 
DEM elaborou emenda para suavizar a regra de transição. 
 
Em seu périplo para defender a reforma, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem sido 
enfático: “Não adianta fazer alterações que tornem a reforma ineficiente. Não adianta fazer 
muito barulho para não termos o resultado esperado”. 
 
 
 

Proposta pode passar por mudanças 
Entre pontos mais polêmicos do projeto do governo, especialistas apontam idade mínima, regras 
de transição e tempo mínimo de contribuição 
 
No mesmo dia em que o deputado Arthur Maia (PPSBA), relator da reforma da Previdência na 
Câmara, afirmou que as regras de transição do projeto não passarão da forma como foram 
encaminhadas pelo Planalto ao Congresso, especialistas presentes no fórum de debate 
promovido pelo Grupo Estado, concordaram que dificilmente o texto vai tramitar livre de 
alterações. “Nenhuma proposta escapou de algum grau de negociação, ainda mais uma com o 
sarrafo tão alto quanto esta”, disse o coordenador de Direito Previdenciário da Escola de 
Magistratura do estado do Rio de janeiro, Fábio Zambitte. 
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O tempo mínimo de contribuição de 25 anos – considerado muito alto por Zambitte – está entre 
os temas a serem discutidos, previu. Também são bastante questionáveis a idade mínima e as 
regras de transição. 
 
Coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rogério 
Nagamine disse temer que a proposta seja desfigurada pelos parlamentares. A lembrança 
incômoda é a Medida Provisória 664, cujo propósito era corrigir, há dois anos, excessos nas 
pensões por morte, mas que resultou numa flexibilização do fator previdenciário que 
comprometeu, na visão de Nagamine, o equilíbrio fiscal. “A regra 85/95 progressiva foi uma das 
maiores contrarreformas que já tivemos”, disse o pesquisador, acrescentando que tal regra 
reforçou ainda mais a necessidade da reforma previdenciária. 
 
Diante de uma população que – como disse o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, 
durante o evento – envelhece em direção ao padrão demográfico europeu, Nagamine estimou 
que, sem a reforma, as alíquotas previdenciárias teriam de subir para 50% em 2060 para 
sustentar o modelo atual. “É um custo insustentável para as gerações futuras.” 
 
Além de questionar a velocidade com que a reforma está sendo conduzida, o representante 
sindical Miguel Torres, num tom crítico, considera que a reforma não será para todos. Segundo 
ele, os militares fizeram pressão para não serem incluídos e outros privilégios não foram 
enfrentados na proposta encaminhada ao Congresso. “Vemos também os interesses da 
previdência privada.” 
 
Discordando da opinião do sindicalista, o ex-ministro da Previdência e diretor executivo da 
Federação Nacional de Saúde Complementar, José Cechin, afirmou que é falso dizer que a 
proposta de emenda constitucional foi feita para incentivar a previdência privada. O que 
incentiva esse tipo de previdência, disse, é a alteração do teto do benefício do INSS, algo não 
incluído no projeto. 
 
Ainda que o regime geral de aposentadoria represente para as contas públicas um déficit 
superior a R$ 150 bilhões, o secretário Marcelo Caetano afirmou não ver “de nenhum modo” a 
possibilidade de privatização da Previdência no futuro. O motivo: o governo não abriria mão da 
arrecadação equivalente a 6% do PIB vinda do recolhimento do INSS. “Não tem como fazer uma 
mudança nesse estilo”, comentou o autor da reforma da Previdência. Ele observou, porém, que 
formas privadas de complementação do benefício para quem ganha mais poderão coexistir com 
a previdência pública. 
 
Segundo Nagamine, se nada for alterado, os gastos com a Previdência (aposentadoria e pensões 
em geral) vão chegar a 20% do PIB em 2060. No mesmo ano, o País já teria mais aposentados do 
que pessoas na ativa. “Cada trabalhador teria um aposentado para chamar de seu”, completou. 
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Diferença de classes. Nagamine ainda refutou a ideia de que a reforma é injusta com os mais 
pobres. Segundo ele, esse grupo já não se aposenta por tempo de contribuição, e sim pela idade 
mínima. “Já tem idade mínima para os mais pobres, falta idade mínima para aqueles que têm 
renda mais elevada.” Ele considerou que o Brasil concede aposentadoria muito precoce a 
pessoas que ainda têm plena capacidade laboral. 
 
 

 
 

 
 
Segundo Cechin, os aposentados pelo INSS correspondem a 13% da população e podem chegar 
a 35% em 2060. Para o ex-ministro, é preciso dissipar mitos e meias-verdades na Previdência. 
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Como exemplo, citou o argumento de que a cobrança das dívidas previdenciárias e o fim das 
isenções podem salvar o modelo atual. 
 
O sindicalista Miguel Torres argumentou que a isenção do agronegócio e também as 
desonerações são um grande problema a ser discutido, ainda que não representem, 
isoladamente, a solução para o rombo da Previdência. “Queremos primeiro que se faça essa lição 
de casa de cobrar de quem está devendo, além de incluir os empresários do agronegócio e acabar 
com as desonerações.” 
 

 
 
Entrando no debate sobre o sistema previdenciário brasileiro ser ou não deficitário hoje, tema 
discutido nas redes sociais nas últimas semanas, Zambitte diz que a situação se assemelha à de 
um “ônibus desgovernado” à beira de um precipício e a discussão é sobre se ele está a 1 km ou 
10 km do abismo. 
 
Na verdade, segundo Zambitte, mesmo se o sistema fosse superavitário hoje, não seria 
sustentável a longo prazo. A Constituição brasileira, explicou o especialista, exige que o nosso 
modelo “protetivo tenha um equilíbrio financeiro e atuarial”, ou seja, que tenha equilíbrio hoje 
e no futuro. “Então, ainda que a conta hoje seja certa, viável e tenha um superávit bilionário, isso 
não vai se manter nos anos vindouros”, disse Zambitte. 
 



 

 

12 

 
(Fonte: Estado de SP dia 10/03/2017) 

 


