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Fim de imposto mudaria estrutura sindical 
Por Camilla Veras Mota | De São Paulo 

 
 
A proposta central da reforma trabalhista no Congresso, que prevê a predominância da 
negociação entre trabalhadores e empresas sobre o que está escrito na legislação, em tese, 
poderia dar algum poder de fogo maior à estrutura de representação dos trabalhadores, 
caso os sindicatos fossem fortalecidos, mas uma outra proposta do projeto tende a impor 
um grande desafio que as entidades sindicais devem enfrentar caso o Projeto de Lei 6.787 
seja aprovado. A medida que acaba com o imposto sindical, acrescentada pelo relator do 
PL na Câmara, caso aprovada, tem potencial para reestruturar o sindicalismo no Brasil, já 
que afeta diretamente a saúde financeira dessas entidades. 
 
Dois dos maiores especialistas em mercado de trabalho do país divergem em relação ao 
tema. O professor da FEAUSP Helio Zylberstajn acredita que o imposto segue  e deveria 
seguir  a lógica do bem público, beneficiando quem paga por ele e quem não paga. Já o 
professor da PUCRio José Marcio Camargo afirma que a contribuição voluntária criaria 
incentivos para que os sindicatos que realmente queiram negociar façam um bom trabalho. 
 
"É como a luz de um poste na rua. Não importa quem paga o imposto, ela beneficia todo 
mundo que passa por ali", afirma o pesquisador da USP. Para Camargo, o ideal seria 
justamente transformar a atuação dos sindicatos em "bem privado". Os acordos coletivos só 
valeriam para aqueles que fossem filiados aos sindicatos e, para os que não o fossem, 
valeria um regime diferente. "Minha sugestão de contrato é simples, por jornada e horário, 
com pagamento dos encargos proporcionais e obedecendo o artigo 7º da Constituição". 
 
Em 2016, o imposto sindical laboral, que desconta um dia de trabalho do empregado formal, 
somou R$ 2,6 bilhões. O volume expressivo voltou as atenções da repercussão para os 
sindicatos de trabalhadores, mas as entidades patronais também seriam afetadas. A 
contribuição sindical que incide sobre faturamento arrecadou R$ 934 milhões. 
 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, diz ser favorável 
à mudança, por acreditar que a melhor prestação de serviços pelas entidades tornará 
desnecessária a obrigatoriedade da cobrança. "Entendemos, porém, que deveria haver 
prazo razoável de transição". 
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O consultor jurídico do Sistema Firjan, Pedro Capanema, afirma que a modernização das 
entidades precisa ser discutida, mas não no âmbito da reforma trabalhista, cuja aprovação 
ele considera urgente. "A inserção da reforma sindical não foi objeto de debate". 
 
Na semana passada, dirigentes de duas das maiores centrais sindicais do país, Força e 
UGT, afirmaram que o presidente Michel Temer garantiu a eles que a contribuição sindical 
não será extinta. Para eles, entidades sindicais não conseguem sobreviver sem a 
contribuição. No sindicato dos comerciários de São Paulo, o maior do país, presidido por 
Ricardo Patah, também presidente da CGT, a contribuição sindical respondeu por um terço 
da arrecadação de R$ 30 milhões em 2016. O restante veio de mensalidades. 
 
No ano passado, as entidades de trabalhadores receberam R$ 2,6 bilhões em repasses do 
imposto sindical, que desconta o equivalente a um dia de trabalho de funcionários formais. 
Do total, 55,1% foram destinados aos sindicatos, 14,7% às federações, 7,7% às centrais, 
5,8% às confederações e 16,5% à "conta especial emprego e salário, administrada pelo 
Ministério do Trabalho. As entidades patronais tiveram direito a R$ 934 milhões em 2016. 
 
(Fonte: Valor Econômico – 17/04/2017) 


