Revista do CAAP - 2008
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Contribuição Sindical – 3. Lei nº 11.648/2008 E o veto presidencial:
FRQWUROHHÀVFDOL]DomR²FRQFOXVmR²5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV

1. Introdução
No dia 31 de março de 2008, foi publicada a Lei nº 11.648 que
GLVS}HVREUHRUHFRQKHFLPHQWRIRUPDOGDVFHQWUDLVVLQGLFDLV
$VFHQWUDLVVmRRUJDQL]Do}HVVLQGLFDLVSUHVHQWHVHPOHJLVODo}HV
de outros países e que a partir da referida lei foi efetivamente
prestigiada no ordenamento pátrio. É a maior unidade representativa dos trabalhadores dentro do sistema sindical, situada
DFLPDGDVFRQIHGHUDo}HVGDVIHGHUDo}HVHGRVVLQGLFDWRV
A Exposição de Motivos, do Ministério do Trabalho e Emprego (EM nº 08/2007/MTE), assinala que a proposta da lei
é fruto do entendimento entre o Governo e os trabalhadores,
que tem por objetivo “conferir legitimidade às centrais sinGLFDLV TXH RUJDQL]DGDV SDUDOHODPHQWH jV GLVSRVLo}HV OHJDLV
>@ DLQGD QmR WLYHUDP DVVHJXUDGD HP OHL VXDV DWULEXLo}HV H
prerrogativas como entidade de representação geral dos trabalhadores”. Acrescenta que esta ausência de regulamentação causa a proliferação de entidades menores e menos reSUHVHQWDWLYDVTXHVHDXWRGHQRPLQDPFHQWUDLV3RUÀPFDEH
1

Aluno do 9º período da FDUFMG.
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ressaltar, de acordo com a Exposição, que não se pretende
com a criação das centrais “concorrer com os sindicatos ou
comprometer suas prerrogativas de negociação coletiva” já
que têm as centrais caráter político-institucional, “com vistas
a representar e articular os interesses do conjunto de seus
representados”.
De fato, as centrais sindicais são entidades intercategoriais,
QRVHQWLGRGHTXHUHSUHVHQWDPRXWUDVRUJDQL]Do}HVVLQGLFDLV
GHGLVWLQWDVFDWHJRULDVTXHVHÀOLDPDHODGHIRUPDHVSRQtânea, motivadas por vínculos diversos. Assim, entende-se
que seu âmbito de atuação deve ser mais amplo. A Lei nº
11.648/2008 estabelece, no art. 2º, os requisitos para se forPDUXPDFHQWUDOVLQGLFDOTXDQWRjUHSUHVHQWDWLYLGDGHGDVÀOLDo}HV
Ademais, como já ressaltado, veio a lei tornar juridicamente
YiOLGDUHDOLGDGHIiWLFD,QFOXVLYHGLYHUVDVUHJXODPHQWDo}HVID]HPUHIHUrQFLDjVFHQWUDLVVLQGLFDLVRXSUHYrHPSDUWLFLSDomR
das centrais em órgãos de representação sem, contudo, reconhecer sua existência para o direito. São exemplos o CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) e o CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), ambos integrantes da estrutura
funcional do Ministério do Trabalho e Emprego e contam
com a participação das centrais sindicais em sua composição.
/RJRDUHJXODPHQWDomRMXVWLÀFDVHSHODQHFHVVLGDGHGHVHUHFRQKHFHUDOHJLWLPLGDGHGDVFHQWUDLVVLQGLFDLVHXQLÀFDUDVXD
atuação.
A lei cuida também de redistribuir os créditos resultantes da
contribuição sindical entre as entidades de representação já
TXHKRXYHDLQVHUomRGHQRYDRUJDQL]DomRVLQGLFDOFRPGLUHLWR
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na partilha, alterando o art. 589 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT – Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).
$OpPGHVWDVDOWHUDo}HVHGHRXWUDVYROWDGDVjSRVVLELOLWDURLPplemento das centrais sindicais, havia, no art. 6º do projeto
que deu origem à lei, disposição que obrigava as centrais sinGLFDLVEHPFRPRDVFRQIHGHUDo}HVIHGHUDo}HVHVLQGLFDWRVD
prestarem contas ao Tribunal de Contas da União da aplicação
dos recursos públicos recebidos pela contribuição sindical e de
outros recursos que porventura viessem a receber. Esta norma
encontra amparo amplo e completo no art. 70 da Constituição
de 1988, segundo o qual toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que, entre outras hipóteses, receba dinheiro público deve prestar contas ao Poder Público.
O art. 6º da lei foi vetado pelo Presidente da República, na
Mensagem nº 139, de 31 de março de 2008, sob o argumento de que esse dispositivo agride o “princípio da autonomia
sindical, o qual sustenta a garantia de autogestão às organi]Do}HVDVVRFLDWLYDVHVLQGLFDLVµ2YHWRSUHVLGHQFLDOQmRIRL
derrubado, logo a lei foi sancionada sem o dispositivo em
comento.
Destarte, o presente artigo objetiva analisar a regulamentação
GDVRUJDQL]Do}HVVLQGLFDLVEUDVLOHLUDVEHPFRPRRUHJLPHMXUtGLFRGDVFRQWULEXLo}HVVLQGLFDLVSDUDH[DPLQDUDSHUWLQrQFLD
ou não do veto presidencial ao art. 6º da Lei nº 11.648/2008
HVXDVSURYiYHLVLPSOLFDo}HVQRGLUHLWRPDLVHVSHFLÀFDPHQWH
QRVkPELWRVWULEXWiULRHWUDEDOKLVWD3DUDHVVHIHLWRUHDOL]DPRV
XPHVWXGRGRWULEXWRGDVFRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVHPDLV
HVSHFLÀFDPHQWHGDFRQWULEXLomRVLQGLFDOTXDQWRjVXDOHJDOLdade e colocação no sistema tributário brasileiro na sistemática
do art. 149 da Constituição de 1988.
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2. Organização Sindical Brasileira
2.1 Entidades sindicais
$RUJDQL]DomRVLQGLFDOpIRUPDGDSHORVHQWHVVLQGLFDLVGHF~pula e de base. No primeiro grupo situam-se as centrais sinGLFDLVDVFRQIHGHUDo}HVHDVIHGHUDo}HVHQRVHJXQGRJUXSR
estão os sindicatos.
As centrais sindicais, como já exposto, são entes intercategoriais de representatividade ampla e que, nas palavras de Amauri Mascaro NASCIMENTO, “surgem em congressos de orJDQL]Do}HV LQWHUHVVDGDV RX LQVWLWXFLRQDOPHQWH ² PDV SRGHP
ser previstas em leis –, como necessidade natural, do mesmo
modo com que são criados os grupos econômicos” (2005, p.
  6mR LQWHJUDGDV SRU VLQGLFDWRV IHGHUDo}HV H FRQIHGHUDo}HVGHFDWHJRULDVGLYHUVDV
No Brasil, as centrais sindicais eram proibidas desde o Estado
Novo, a despeito de parte da doutrina que entendia não existir
proibição de sua criação pelo fato de não estarem as centrais
SUHYLVWDVHPOHL,VWRpQmRKDYLDGLVSRVLWLYRTXHDXWRUL]DVVHD
constituição de centrais sindicais, mas também não havia dispositivo que as proibissem2. Entretanto, a doutrina majoritária
VHRSXQKDjFULDomRGDVFHQWUDLV0R]DUW9LFWRU586620$NO a esse respeito escreveu que a central sindical “pode transIRUPDUVH HP RUJDQL]DomR WRGRSRGHURVD H SDVVDU D H[HUFHU
VREUHDVHQWLGDGHVGHPHQRUKLHUDUTXLDSUHVV}HVGHIRUPDQWHV
FRPSUHMXt]RGDOLEHUGDGHVLQGLFDOµRXPHVPRWUDQVIRUPDUVH
em órgão de atuação partidária (1997, p. 102).
+RMHFRQWXGRDSyVD/HLQQmRFDEHPDLVHVVD
2
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Expressava este entendimento, entre outros doutrinadores, Evaristo de Moraes Filho, em Sindicato. Organização e funcionamento (LTr 44(9)-1065, 1980).
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discussão a respeito de ser ou não possível a criação de centrais
VLQGLFDLVQRGLUHLWREUDVLOHLURUHVWDQGRDXWRUL]DGDVXDFULDomRH
regulamentada sua atuação na atividade sindical.
Ainda no grupo dos entes sindicais de cúpula, situam-se as conIHGHUDo}HV H IHGHUDo}HV $TXHODV VmR RUJDQL]Do}HV GH PDLRU
representação de uma mesma categoria, com atuação nacional,
estando aí sua diferença das centrais que são intercategoriais.
3DUDVXDFULDomRVmRQHFHVViULDVDRPHQRVWUrVIHGHUDo}HVQRV
termos do art. 535, caputGD&/71R%UDVLODVFRQIHGHUDo}HV
estão elencadas na CLT nos parágrafos 1º a 3º do art. 535 não
sendo possível confederação outras além daquelas.
$V IHGHUDo}HV HVWmR HQWUH RV VLQGLFDWRV H D FRQIHGHUDomR GD
UHVSHFWLYDFDWHJRULDSURÀVVLRQDORXDWLYLGDGH6mRQRUPDOPHQWH HVWDGXDLV PDV QmR p YHGDGD D FULDomR GH IHGHUDo}HV LQWHUHVWDGXDLVRXQDFLRQDLV$VIHGHUDo}HVVmRUHJXODPHQWDGDVQD
CLT pelo art. 534 e parágrafos.
)D]VHPLVWHUIULVDUTXHQmRpIXQomRGDVFRQIHGHUDo}HVHIHGHUDo}HVQRVLVWHPDOHJDOEUDVLOHLURQHJRFLDUFRQYHQo}HVFROHWLvas. Pelo art. 611, da CLT, entende-se que estes entes atuam nas
QHJRFLDo}HVFROHWLYDVFRPSOHPHQWDULDPHQWHRXVHMD´SDUDVXprir lacunas sindicais, cobrindo os espaços representativos em
aberto nos quais não há sindicato constituído. Essa restrição
GLÀFXOWDQHJRFLDo}HVHPQtYHLVPDLVHOHYDGRVGDRUJDQL]DomR
sindical” (NASCIMENTO, 2005, p. 215).
Como ente sindical de base está o sindicato. Tem atuação distrital, municipal, intermunicipal, estadual ou interestadual, podendo excepcionalmente, de acordo com o art. 517, da CLT,
existir sindicato nacional.
A palavra sindicato vem de síndico, isto é, representante ou
administrador. São os sindicatos, nesse sentido, representan91
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tes dos interesses de uma coletividade de trabalhadores ou de
HPSUHJDGRUHV $ OHJLVODomR EUDVLOHLUD QmR GHÀQH R VLQGLFDWR
a despeito de outros países como o México (art. 356 da Ley
Federal del Trabajo, de 1º de abril de 19703) e Portugal (art. 2º,b,
da Lei Sindical de Portugal, Decreto 215-B, de 30 de abril de
19754). A CLT, no art. 512 que nos remete ao art. 511, traça a
forma dos sindicatos quanto a sua constituição e aos seus obMHWLYRVHQRDUWGLVS}HDFHUFDGHVXDVSUHUURJDWLYDVVHP
FRQWXGRGHÀQLOR
3DUD2UODQGR*20(6H(OVRQ*2776&+$/.´VLQGLFDWRp
RDJUXSDPHQWRHVWiYHOGHYiULDVSHVVRDVGHXPDSURÀVVmRTXH
FRQYHQFLRQDPFRORFDUSRUPHLRGHXPDRUJDQL]DomRLQWHUQD
suas atividades e parte de seus recursos em comum, para asseJXUDUDGHIHVDHDUHSUHVHQWDomRGDUHVSHFWLYDSURÀVVmRFRP
YLVWDVDPHOKRUDUVXDVFRQGLo}HVGHYLGDHWUDEDOKRµ S
 3DUD-RVp0DUWLQV&$7+$5,12´pDDVVRFLDomRWUDEDlhista de pessoas, naturais ou jurídicas, dirigida e representada
pelas primeiras, que tem por objetivo principal a defesa dos inWHUHVVHVWRWDORXSDUFLDOPHQWHFRPXQVGDPHVPDSURÀVVmRRX
DWLYLGDGHRXGHSURÀVV}HVRXDWLYLGDGHVVLPLODUHVRXFRQH[DVµ
 S   (P )UDQoD 9(5',(5 FLWDGR SRU 1$6&,0(172RGHÀQHFRPR´DJUXSDPHQWRFRQVWLWXtGRGHSHVVRDV
ItVLFDVRXPRUDLVH[HUFHQGRXPDDWLYLGDGHSURÀVVLRQDOWHQGR
em vista assegurar a defesa dos seus interesses, a promoção da
VXD FRQGLomR H D UHSUHVHQWDomR GD VXD SURÀVVmR SDUD D DomR
FROHWLYD GH FRQWHVWDomR H GH SDUWLFLSDomR QD RUJDQL]DomR GDV
SURÀVV}HVWHQGRHPYLVWDDHODERUDomRHRGHVHQYROYLPHQWRGD
política nacional em matéria econômica e social” (2005, p. 219).
3
4

92

Ley Federal Del Trabajo: “Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o
patrones, constituida para el estudio,mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.”
Lei Sindical de Portugal: “Artigo 2.º Para efeitos do presente diploma, entende-se por:
[...] b) Sindicato - associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos seus
LQWHUHVVHVVRFLRSURÀVVLRQDLV>@µ
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Assim, percebe-se algumas constantes nos conceitos: organi]DomR RX DVVRFLDomR SDUD WXWHOD RX SURPRomR GH LQWHUHVVHV
SURÀVVLRQDLV GRV DVVRFLDGRV H GDV FRQGLo}HV GH WUDEDOKR GD
FDWHJRULDUHSUHVHQWDGD$SURÀVVLRQDOLGDGHSDUDDOJXQVDXWRUHV
é o que distingue os sindicatos de outros agrupamentos.
Na sistemática brasileira, os sindicatos não se confundem com
VRFLHGDGHVMiTXHHVWDVWrPFRPRÀP~OWLPRROXFURHKiD
affectio societatis entre os associados. Sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado, restando desaparecida a possibilidade,
defendida por parte da doutrina5, de constituírem personalidaGHGHGLUHLWRS~EOLFRSUySULDGDVFRQFHSo}HVFRUSRUDWLYLVWDV
0iUFLR 7~OLR 9,$1$ GLVVHUWDQGR DFHUFD GR SRGHU GLUHWLYR
e dos sindicatos, parece coadunar com parte da doutrina que
HQWHQGHHVWDURPRYLPHQWRVLQGLFDOSDVVDQGRSRUJUDYHVGLÀculdades, não defendendo a idéia de existir uma crise, mas o
declínio da atividade representativa que desempenham. Assim,
ele escreve:
“Um dos sintomas desse declínio é a estratégia
que o sindicalismo vem construindo para se
manter vivo.
Ao invés de contestar o sistema [...], ou pelo
menos roubar-lhe concessões, [...] vira-se de
costas e refaz o percurso feito. A idéia já não
é mais conquistar novos palmos de terreno –
mas bater em retirada, passo a passo, defendendo o que for possível.
5

Defende a concepção publicista de sindicato o jurista e sociólogo Oliveira
9LDQDHPProblemas de Direito Sindical 5LRGH-DQHLUR0D[/LPRQDG6' 
pelo fato de os sindicatos, ao representar uma categoria, defenderem interesses coletivos devem ser públicos e únicos. Este posicionamento é tipicamente
corporativista, ou seja, de intervencionismo do Estado no sistema sindical.
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[...] o sindicato tende a aderir a dois novos
papéis:
1. [...] é chamado a barganhar as perdas em
nível macro. Nessa hipótese, sua função é atuar diretamente na construção das novas leis.
2. [...] participar daquela mesma política em
nível micro, ou seja, no campo do contrato coletivo.
[...]
Para o sindicato, essa nova prática legislatiYDSRGHVLJQLÀFDUDOJXPWHPSRGHVREUHYLGD
[...] Desse modo, ele terá ainda alguma função
efetiva a desempenhar, desacelerando a precarização – embora também a legitimando. E
esse raciocínio pode levá-lo a aderir àquele processo”. (2005, p. 56 et seq.)

1.2 Princípios
$QWHVGHWUDWDUGDVFRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVHGRYHWRSUHsidencial ao art. 6º da Lei nº 11.648/2008, passaremos rapidaPHQWHSHORVSULQFtSLRVRUJDQL]DWLYRVGDDWLYLGDGHVLQGLFDOQR
intuito de entendermos melhor a atuação dos entes sindicais e
VXDVOLPLWDo}HVHSUHUURJDWLYDV
Pode-se ter como princípio máximo a liberdade sindical que
pVXEGLYLGLGDHPOLEHUGDGHGHDVVRFLDomRGHRUJDQL]DomRHGH
administração. A simples garantia de existência de sindicatos
QmRpVXÀFLHQWHSDUDVHHQWHQGHUDOLEHUGDGHVLQGLFDOPDVGHYH
existir também uma liberdade plena do sindicato em relação
ao Estado, ao mesmo tempo em que deve haver liberdade do
DVVRFLDGRHPUHODomRDRUJDQL]DomRVLQGLFDO(VWDVHJXQGDFRQFHSomRGDOLEHUGDGHVLQGLFDOSRGHVHUH[HPSOLÀFDGDSHODSRV94
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sibilidade de o trabalhador/empregador se associar a qualquer
sindicato, desde que a atividade tutelada pelo ente seja conexa à
do interessado, ou se preferir não se associar a sindicato algum,
VHPQRHQWDQWRWHUVXDDWXDomRSURÀVVLRQDOSUHMXGLFDGDeR
TXHVHFRQYHQFLRQRXFKDPDUGHOLEHUGDGHGHÀOLDomR
A liberdade sindical está ligada à garantia de liberdade de associação. Amauri Mascaro NASCIMENTO entende ser a liberGDGHVLQGLFDOPRGDOLGDGHHVSHFtÀFDGDOLEHUGDGHGHDVVRFLDomR
Observa o autor que a liberdade de associação esteve presente
HP WRGDV DV &RQVWLWXLo}HV EUDVLOHLUDV GHVGH D GH  DWp D
DWXDOGHLQFOXVLYHQDV&RQVWLWXLo}HVGHHGH
com a Emenda Constitucional de 1969. Contudo, nem sempre houve liberdade sindical. Assevera adiante que a “liberdade
VLQGLFDOQmRpXPMXt]RGHH[LVWrQFLD>@>mas@XPMXt]RGHYDlor, dependendo do modo como o sindicato, em dada ordem
MXUtGLFD p FRQFHELGR QDV VXDV UHODo}HV FRP R (VWDGR FRP
seus congêneres e com os seus representados” (2005, p. 145).
$OLEHUGDGHGHRUJDQL]DomRpUHJXODPHQWDGDQRGLUHLWREUDVLleiro, sem que isso represente afronta ao princípio da liberdade
sindical. Assim é que o Brasil adotou o sistema de unicidade
VLQGLFDOeOLYUHDRUJDQL]DomRHPVLQGLFDWRVPDVpYHGDGDD
existência de mais de um sindicato de mesma representatividade numa mesma base territorial. Esta opção do legislador
pátrio se encontra na CLT, art. 516, e na Constituição de 1988,
art. 8º, II. Entendemos como atenuante do sistema de unicidade a possibilidade, presente no art. 571 que remete ao parágrafo único do art. 570, da CLT, do desmembramento de
categorias, representado pela dissociação de uma atividade ou
SURÀVVmRGRVLQGLFDWRSULQFLSDOIRUPDQGRXPQRYRVLQGLFDWR
(VWHGLVSRVLWLYRVHUHIHUHjVDWLYLGDGHVRXSURÀVV}HVVLPLODUHV
ou conexas. Forma-se assim um segundo sindicato de representação de outra categoria, desdobramento da primeira, que
95

Revista do CAAP - 2008

QmRFRQÀJXUDGXSOLFLGDGHGHVLQGLFDWRVSURLELGDQRRUGHQDmento brasileiro6.
A liberdade de administração também é pilar da liberdade sindical, por efetivar a independência do sindicato em relação ao
Estado e às interferências externas. Além disso, a liberdade de
administração também se refere ao funcionamento interno
do sindicato, em que deve prevalecer a democracia dos meios
XWLOL]DGRVSDUDDWXDomRVLQGLFDOGDVHOHLo}HVGDGLUHomRHGDV
GHFLV}HVWRPDGDV$VVLPRFRQWUROHHDÀVFDOL]DomRGRVDWRV
do sindicato devem ser executados por órgão interno do ente.
Mas “não excluem a atuação jurisdicional quando provocada
pelos interessados”, como ressalta NASCIMENTO (2005, p.
 WHQGRHPYLVWDDGLVSRVLomRGRDUW;;;9GD&RQVWLtuição de 1988. Essa interpretação da liberdade sindical, como
liberdade de administração, é a autonomia sindical, outro princípio que, conjugado com o da liberdade, constituem a base do
sindicalismo contemporâneo.
Nota-se assim que a liberdade sindical é ampla, formada por
diversas garantias, que protegem os representantes sindicais, o
sindicato e seus associados. Quanto a esses últimos, a ConvenomR Q  GD 2UJDQL]DomR ,QWHUQDFLRQDO GR 7UDEDOKR GLVS}H
TXH ´RV WUDEDOKDGRUHV GHYHUmR JR]DU GH DGHTXDGD SURWHomR
contra todo ato de discriminação tendente a menoscabar a liberdade sindical em relação ao seu emprego”.
(QWUHWDQWRQmRpDOLEHUGDGHVLQGLFDOGLUHLWRDEVROXWR-XVWLÀca-se a restrição a esta liberdade quando necessária à própria
PDQXWHQomRGRVLVWHPDGHUHSUHVHQWDWLYLGDGHHGDRUJDQL]DomR
sindical, bem como para a efetividade da atuação dos sindicatos.
6
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A Constituição de 1988 recepcionou o dispositivo, no entanto extinguiu a
Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho, que era
UHVSRQViYHOSHODDXWRUL]DomRGDGLVVRFLDomR
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A liberdade sindical como princípio basilar do direito sindical
deve ser conjugada “com os princípios do pluralismo, com a
concepção do direito social e com a da autonomia coletiva dos
SDUWLFXODUHVIXQGDPHQWRGDRUJDQL]DomRVLQGLFDOHGDQHJRFLDção coletiva” (NASCIMENTO, 2005, p.143).

2. Contribuições corporativas e neocorporativismo
WULEXWRVFRQFHLWRHFODVVLÀFDomR
2WULEXWRQmRHVWDYDGHÀQLGRQDV&RQVWLWXLo}HVEUDVLOHLUDVDQWHULRUHVWDPSRXFRHVWiQD DWXDOTXHHPVHXDUWGLVS}H
VHUGHFRPSHWrQFLDGHOHLFRPSOHPHQWDUGHÀQLUWULEXWRHVXDV
espécies.
2 WULEXWR SHODV OLo}HV GH *HUDOGR $7$/,%$ p R REMHWR GD
obrigação tributária, logo por ser objeto de uma obrigação,
deve o tributo ser um comportamento, qual seja, o de levar
dinheiro aos cofres públicos. Assim, ATALIBA pretende vencer a designação vulgar recorrente de ser o tributo o dinheiro
OHYDGRDRVFRIUHVS~EOLFRVeRID]HUTXHGHWHUPLQDRWULEXto, o dinheiro é o objeto deste comportamento. O dinheiro é,
portanto, o objeto do tributo, da prestação e não da obrigação
(2000, p. 31 et seq.).
A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional, é Lei Ordinária que foi recebida pela Constituição de
1988, como entende a doutrina majoritária e vem entendendo
a jurisprudência, com força de Lei Complementar, por dispor
DFHUFDGHQRUPDVJHUDLVGHGLUHLWRWULEXWiULR2&71WUD]HP
seu artigo 3º um conceito de tributo que é bem aceito na doutrina7HFRQGL]HQWHFRPDVGLVSRVLo}HVGD&RQVWLWXLomRGH
7

O conceito presente no Código Tributário Nacional é aceito por doutrinadoUHVFRPR6DFKD&DOPRQ1DYDUUR&2(/+2 Curso de direito tributário brasileiro,
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a respeito do Sistema Tributário Nacional, ainda que anterior a
ela. O conceito é dado nos seguintes termos:
“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”
São, portanto, elementos essenciais para se entender o conceiWR GH WULEXWR   R FDUiWHU SHFXQLiULR   D FRPSXOVRULHGDGH
 QmRVHWUDWDUGHVDQomRDDWRLOtFLWR PXOWDHLQGHQL]DomR 
  VXMHLomR DR SULQFtSLR GD OHJDOLGDGH   DWLYLGDGH YLQFXODGD
mediante a qual é cobrado.
Geraldo ATALIBA, baseado na consistência da hipótese de
LQFLGrQFLDQDFODVVLÀFDomRGRVWULEXWRVVXEGLYLGHRVHPYLQculados ou não vinculados.
“É a materialidade do conceito do fato, descrito hipoteticamente pela h.i. [hipótese de inciGrQFLD@TXHIRUQHFHRFULWpULRSDUDFODVVLÀFDomR
das espécies tributárias [...].
[...]
Pode-se dizer, portanto, que são tributos (1)
vinculados aqueles cuja hipótese de incidência
S 0LVDEHOGH$EUHX0DFKDGR'(5=, $WXDO$OLRPDU%$/((,RO, Direito Tributário BrasileiroS :HUWKHU%RWHOKR63$*12/ As
contribuições sociais no direito brasileiroS *HUDOGR$7$/,%$ Hipótese
de incidência tributáriaS 5HJLV)HUQDQGHV2/,9(,5$ (VWHYmR
+259$7+ 0DQXDOGHGLUHLWRÀQDQFHLURS -RVp(GXDUGR6RDUHVGH
MELO (Curso de direito tributárioS %HUQDUGR5LEHLURGH025$(6
(Compêndio de direito tributário, 1996, p. 357). Doutrinadores que criticam o conFHLWRSUHVHQWHQR&71HQWUHRXWURV3DXOR%DUURVGH&$59$/+2 Curso de
direito tributárioS $PpULFR0DVVHW/$&20%( S 
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consiste na descrição de uma atuação estatal (ou
uma conseqüência desta). Nesse caso a lei põe
uma atuação estatal no aspecto material da h.i.
São tributos (2) não vinculados aqueles cuja
h.i. consiste na descrição de um fato qualquer
que não seja atuação estatal. Isto é, a lei põe,
como aspecto material da h.i., um fato qualquer não consistente em atividade estatal”
(2000, p.130 et seq.).
Assim, no sistema brasileiro, não vinculados seriam os imposWRVHYLQFXODGRVDVWD[DVHFRQWULEXLo}HVGHPHOKRULD$7$/,BA não analisa detidamente, nesta obra, o regime jurídico dos
HPSUpVWLPRVFRPSXOVyULRVHGDVFRQWULEXLo}HVGRDUWGD
&RQVWLWXLomRGH FRQWULEXLo}HVVRFLDLVGHLQWHUYHQomRQR
GRPtQLRHFRQ{PLFRHGHLQWHUHVVHGDVFDWHJRULDVSURÀVVLRQDLV
RXHFRQ{PLFDV (PUHODomRDHVWDVGXDVHVSpFLHVGL]DSHQDV
WUDWDUVHGHWULEXWRVQRHQWDQWRVXDLGHQWLÀFDomRQmRHVWDULD
QDPDWHULDOLGDGHGDKLSyWHVHGHLQFLGrQFLDPDVÀJXUDVsui generisTXHVmRQDV´ÀQDOLGDGHVDTXHSRGHPDWHQGHUµ2XVHMD
D &RQVWLWXLomR ´GL] RV REMHWLYRV ÀQDQFHLURV GH VXD FULDomRµ
 S   WUDoD R ´DUTXpWLSR EiVLFR GDV FRQWULEXLo}HVµ
conferindo “liberdade relativa” ao legislador.
Assim, parece-nos que o autor se aproxima da concepção
defendida por Werther SPAGNOL que leva em consideraomRRFULWpULRÀQDOtVWLFRGRPDQGDPHQWRGDQRUPDWULEXWiULD
SDUDVXDFODVVLÀFDomRQDVGLYHUVDVVXEHVSpFLHV S
et seq.).
0DUFR$XUpOLR*5(&2FRPSDUDRQRYRVLVWHPDWUD]LGRSHOD
Constituição de 1988, que superou a repartição tripartite em
LPSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HVDFUHVFHQWDQGRDHODVRVHPSUpVWLPRVFRPSXOVyULRVHDVFRQWULEXLo}HVHVSHFLDLV DUW
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GD&RQVWLWXLomR jWHQWDWLYDGHFODVVLÀFDURRUQLWRUULQFRSHODV
ciências biológicas e referenciando Umberto ECO escreveu:
´(VWD FODVVLÀFDomR >KLSyWHVH GH LQFLGrQFLD
atrelado ou não a uma atuação do Estado]
apresenta inegáveis qualidades e sua utilidade
demonstrou-se imensa nos últimos trinta anos.
Porém, sofre com o imprevisto, aquilo que existe na realidade mas não encontra um enquadramento imediato e cristalino. Sofre quando
surge um ornitorrinco (para usar o exemplo
GH 8PEHUWR (FR  ÀJXUD TXH QmR HQFRQWURX
HVSDoRQXPDFODVVLÀFDomR¶FLHQWtÀFD·GDpSRFDH
GHPRURXRLWHQWDDQRVSDUDVHU¶FLHQWLÀFDPHQWH
FODVVLÀFDGR· DWUDYpVGHXPDPXGDQoDQDFODVVLÀFDomRDQWHULRU µ S 
:HUWKHU63$*12/HQWHQGHTXHXPDFODVVLÀFDomRYHUGDGHLUDmente útil dos tributos, ou seja, que possibilite “ao intérprete,
por meio dela, analisar, entender e, principalmente, inferir o
necessário controle sobre o exercício da atividade impositiva por parte do Poder Público”, deve levar em consideração
a destinação constitucional dada ao produto da arrecadação,
“tendo a Constituição outorgado as competências tributárias
em função das despesas a serem atendidas pelo tributo” (2002,
p. 69).
$VVLP HQWHQGH R DXWRU TXH H[LVWHP WULEXWRV ÀVFDLV RX QmR
DIHWDGRV H WULEXWRV ÀQDOtVWLFRV RX DIHWDGRV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomRDSUHYLVmRSHODQRUPDFRQVWLWXFLRQDOGDÀQDOLGDGH
&RPRWULEXWRVÀVFDLVRXQmRDIHWDGRV63$*12/HOHQFDRV
impostos que, pela neutralidade do mandamento (a receita obtida através dos impostos é destinada à cobertura dos gastos
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públicos em sua totalidade previstos no orçamento), são idenWLÀFDGRVSHORDVSHFWRPDWHULDOGDKLSyWHVHGHLQFLGrQFLD FRPR
queria ATALIBA).
1RRXWURH[WUHPRHQWUHRVWULEXWRVÀQDOtVWLFRVRXDIHWDGRV
HQFRQWUDPVH DV WD[DV DV FRQWULEXLo}HV GH PHOKRULD RV HPSUpVWLPRVFRPSXOVyULRVHDVFRQWULEXLo}HVHVSHFLDLV$VGXDV
primeiras, em virtude “de o gasto público condicionar o surgimento do fato gerador, sua inferência se dará pala análise da
hipótese, devendo esta ser descritiva de uma atuação estatal”.
É importante frisar que ainda assim é preservado o caráter
ÀQDOtVWLFR $V RXWUDV GXDV HVSpFLHV ´HP UD]mR GH D KLSyWHVH
descrever um fato ou situação do contribuinte, tal qual nos impostos, será pelo destino da arrecadação explicitado no manGDPHQWRTXHLGHQWLÀFDUHPRVVXDQDWXUH]DHVSHFtÀFDµ 63$*NOL, 2002, p. 74).
&RQVLGHUDPRV D FODVVLÀFDomR DSUHVHQWDGD SRU :HUWKHU
63$*12/PDLVGLGiWLFDSRULVVRUHSURGX]LPRVRTXDGUR
explicativo, presente em sua obra As contribuições sociais no
direito brasileiro (2002, p. 78). Esse quadro foi elaborado de
acordo com o sistema imposto pela Constituição de 1988
que no art. 145, permite a instituição pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de (1) imSRVWRV  WD[DVH  FRQWULEXLo}HVGHPHOKRULDHDGLDQWH
nos arts. 148 e 149, faculta à União instituir (4) empréstimos
FRPSXOVyULRVH  FRQWULEXLo}HVVRFLDLVGHLQWHUYHQomRQR
GRPtQLRHFRQ{PLFRHGHLQWHUHVVHGDVFDWHJRULDVSURÀVVLRnais ou econômicas.
TRIBUTOS FISCAIS
,GHQWLÀFDomRGDHVSpFLHSHORDVSHFWRPDWHULDOGDKLSyWHVH

a) Impostos
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TRIBUTOS FINALÍSTICOS
,GHQWLÀFDomRGDHVSpFLH
,GHQWLÀFDomR GD HVSpFLH SHOR DVSHOR DVSHFWR ÀQDOtVWLFR
pecto material da hipótese
do mandamento
a)

Taxas

D &RQWULEXLo}HV

b)

Contribuição de Melhoria

b) Empréstimos Compulsórios

)RQWH63$*12/:HUWKHU%RWHOKR$VFRQWULEXLo}HVVRFLDLV
QRGLUHLWREUDVLOHLUR5LRGH-DQHLUR)RUHQVHS
Esse nosso posicionamento acompanha o apresentado por
6LPRQH)(51$1'(6TXHHVWXGDQGRDVFRQWULEXLo}HVQHRFRUSRUDWLYDV FRQWULEXLo}HVQRLQWHUHVVHGHFDWHJRULDVSURÀVsionais ou econômicas), leciona:
“Esse modelo [apresentado por Werther
SPAGNOL] confere uma estrutura normativa diferenciada às contribuições especiais,
que possibilita sua distinção das demais espécies tributárias, amparando por conseqüência,
sua autonomia. Lembramos, ademais, que o
legislador constituinte conferiu-lhes regime jurídico diferenciado, o que fortalece essa conclusão” (2005, p. 185).
$VFRQWULEXLo}HVVLQGLFDLVHVWmRLQVHULGDVQRFRQFHLWRGDVFRQWULEXLo}HV HVSHFLDLV SUHYLVWDV QR DUW  GD &RQVWLWXLomR GH
$VWRPDPRVFRPRFRQWULEXLo}HVWtSLFDVHVLQDODJPiWLcas, ao contrário do que defende Sacha Calmon Navarro CO(/+2TXDQGRGL]
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“As contribuições corporativas são odiosas
e antiquadas, nasceram com o fascismo e os
governos autoritários ou intervencionistas do
entreguerras (1920-1940). Em verdade as
próprias categorias econômicas e sindicais deveriam ter a liberdade de se organizarem e se autodisciplinarem com contribuições estatutárias,
votadas pelos seus próprios membros e pagas
pelos mesmos, sem intermediação do Estado.
[...]
c) nas [contribuições] corporativas (sindicais
e associativas8 VHSDJDXPTXDQWXPÀ[RSHU
capita (um dia de salário, v.g., é do sindicaWR 2TXHUHFHEHHPWURFDGHPRGRHVSHFtÀFR
pessoal, mediata ou imediatamente? Absolutamente nada. Supõe-se que os órgãos de classe
]HOHPSRUVHXVÀOLDGRVHOXWHPSRUVHXVLQWHresses. O Estado empresta o seu poder de tributar em favor da manutenção desses órgãos, e
é só o que faz. Os grupos de corporação pagam
para obter a defesa de seus interesses.” (2008,
p. 449 et seq.)
8

2DXWRUDRGHFRPSRUDVFRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVVHUHIHUHjFRQWULEXLomR
sindical e à associativa, que se trata da contribuição que neste trabalho denominamos confederativa, prevista na Constituição de 1988, no art. 8º, inciso
,9(QWHQGHPRVGHDFRUGRFRP6pUJLR3LQWR0$57,16HFRPDSDFtÀFD
jurisprudência do STF (Súmula 666/STF / RExt 198.092-3-SP, Rel. Ministro
&DUORV9HOORVR'-85([W5HO0LQLVWUR,OPDU*DOYmR'-85([W')5HO0LQLVWUR1HOVRQ-RELP'-8
5([W635HO0LQLVWUR2FWiYLR*DOORWWL'-8
5([W0*5HO0LQLVWUR0DXUtFLR&RUUrD'-8
$J5J$,5HO0LQLVWUR&HOVRGH0HOOR'-8 QmRSRVVXLUQDWXUH]DWULEXWiULDWDQWRDFRQWULEXLomRFRQIHGHUDWLYDFRPRDDVVLVWHQFLDO
Contudo, todas elas participam das receitas dos entes sindicais.
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$VVLPGHIHQGHRDXWRUTXHDVLPSOHVÀQDOLGDGHQDVFRQWULEXLo}HVQmRDV´DXWRQRPL]DFRPRHVSpFLHWULEXWiULDµ$GHVSHLWR
de concordamos com a premente necessidade de extinção das
FRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVHPHVSHFLDOGDFRQWULEXLomRVLQGLcal, discordamos da inexistência de caráter sinalagmático em
WDLV H[Do}HV 'HVVD IRUPD HVSRVDPRV GR HQWHQGLPHQWR GH
Simone FERNANDES segundo o qual o sujeito passivo das
FRQWULEXLo}HV FRUSRUDWLYDV ORJR GDV FRQWULEXLo}HV VLQGLFDLV 
aufere vantagens da atuação dos entes sindicais e conselhos,
EHQHÀFLiULRVGDFRQWULEXLomR(VVHVEHQHItFLRVTXHRVFRQWULbuintes percebem se encontram na própria atuação dos entes
sindicais, como representantes da categoria. Isso porque os entes sindicais atuam como representantes da categoria e não de
seus associados apenas. Contudo, é importante frisar que, ao
QRVVRMXt]RRFDUiWHUVLQDODJPiWLFRTXHLGHQWLÀFDPRVQHVVDV
FRQWULEXLo}HVQmRpVXÀFLHQWHSDUDMXVWLÀFDUDSHUPDQrQFLDGHlas no sistema tributário brasileiro.

2.2. Histórico
3RUFRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVXVXDOPHQWHHQWHQGHVHWRGDV
DVFRQWULEXLo}HVLQVWLWXtGDVQRLQWHUHVVHGHFDWHJRULDVSURÀVsionais ou econômicas, de acordo com o art. 149 da Constituição de 1988. No presente estudo, tomamos pela expressão
FRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVDSHQDVDTXHODVGLULJLGDVDRVHQWHV
VLQGLFDLVQmRQHFHVVDULDPHQWHGHQDWXUH]DWULEXWiULDTXDLVVHjam: a contribuição sindical, a confederativa, a assistencial e a
mensalidade dos membros9.

9
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Logo, contribuição, na expressão contribuição corporativa, nesse trabalho,
QmRHVWiHPSUHJDGDHPVHXVHQWLGRFLHQWtÀFRFRQIRUPHDGLVSRVLomRGRDUW
GD&RQVWLWXLomRGHPDVVLJQLÀFDQGRRVUHFXUVRVUHFHELGRVSHORV
entes sindicais, enquanto componentes de um sistema corporativo (nos molGHVSHQVDGRVSRU*HW~OLR9DUJDV 
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A Constituição de 1937 previa, no art. 138, que “o sindicato
regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de produção
SDUD TXH IRL FRQVWLWXtGR H GH >@ LPSRUOKHV FRQWULEXLo}HV
>@µ1HVWDIDVHSRUWDQWR´RVLQGLFDWRH[HUFLDIXQomRGHOHJDda de poder público, sendo que as pessoas pagavam contribuio}HVDRVVLQGLFDWRVDSHQDVSRUSHUWHQFHUjFDWHJRULDSURÀVVLRnal ou econômica” (MARTINS, 1998, p. 22). Nesse sistema, os
sindicatos tinham o poder de instituir a contribuição, ou seja,
FRPSHWrQFLDDWLYDWULEXWiULDHPUHODomRDWDLVH[Do}HV
O Decreto-lei nº 1.402, de 5 de julho de 1939, regulamentou a
previsão do art. 138 da Constituição de 1937, estabelecendo a
SUHUURJDWLYDGHRVVLQGLFDWRVLQVWLWXtUHPFRQWULEXLo}HVFREUDGDV GH WRGD D FDWHJRULD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH ÀOLDomR 3HOR
art. 35, o valor referente à contribuição seria descontado pelo
empregador na folha de pagamento dos empregados.
No ano seguinte, foi editado o Decreto-lei nº 2.377, de 8 de
julho de 1940, que denominou a contribuição destinada aos
sindicatos de “imposto sindical” e estabeleceu que seria devido
anualmente, sendo que do trabalhador seria descontado diretamente na folha de pagamento o valor referente a um dia de
trabalho e do empregador o valor devido seria calculado sobre
o capital social.
(VVDV GLVSRVLo}HV IRUDP UHXQLGDV VLVWHPDWLFDPHQWH QD &/7
que passou assim a regular a matéria nos arts. 578 a 610. A
Constituição de 1946 não se refere expressamente ao “imposto sindical”, mas entendeu-se à época recepcionada a parte da
CLT referente ao “imposto” por continuar o sindicato a exercer função delegada de poder público. Simone FERNANDES
defende que a partir da Constituição de 1946 o sindicato dei[RXGHWHUFRPSHWrQFLDWULEXWiULDHPUHODomRjVFRQWULEXLo}HV
105

Revista do CAAP - 2008

já que não mais havia dispositivo expresso no texto constitucional. Portanto, o art. 513, alínea e, da CLT, que prevê essa
competência dos sindicatos, não foi desde então recepcionado
SHODV&RQVWLWXLo}HVEUDVLOHLUDV Set seq.).
Em 1966, ao CTN foi acrescentado o art. 217, que alterava o
nomem juris do “imposto sindical” para contribuição sindical.
Foi apenas alteração na denominação da exação, que desde o
princípio de sua existência funcionou como uma contribuição,
WHQGRGHVWLQDomRHVSHFtÀFD
A Constituição de 1967, mesmo com a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, deu respaldo à cobrança da contribuição
sindical de forma expressa no art. 159 e após a Emenda no art.
166, § 1º.
Pela Emenda Constitucional nº 8, de 14 de abril de 1977, alterou-se o art. 43 da Constituição, colocando no rol de atriEXLo}HVGR&RQJUHVVR1DFLRQDORGHGLVSRUVREUHDVFRQWULEXLo}HVVRFLDLVLQFOXVLYHRSUHYLVWRQRGRDUW'HVVD
forma, a capacidade tributária ativa (possibilidade de arrecadar
e aplicar as receitas provenientes da contribuição) continuava
sendo dos sindicatos, mas a competência legislativa seria da
União, por disposição constitucional expressa.
Alteraram a regulamentação dada na CLT à contribuição: o
'HFUHWROHLQGHGHDEULOGHD/HLQGH
GHGH]HPEURGHD/HLQGHGHGH]HPEURGH
SULQFLSDOPHQWHTXDQWRDRYDORUGHYLGRSHORVSURÀVVLRnais liberais e pelos trabalhadores rurais.
$ &RQVWLWXLomR GH  UHODWLYDPHQWH jV FRQWULEXLo}HV FRUporativas, inovou ao possibilitar a cobrança da contribuição
confederativa (que objetivava “dar respaldo constitucional à
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cobrança da contribuição assistencial prevista em normas coletivas, extinguindo a contribuição sindical, que é manifestadamente incompatível com a liberdade sindical” MARTINS,
1998, p. 26). Isso porque a contribuição sindical era descontada
da folha de pagamento de todos os trabalhadores ou empreJDGRUHVGDFDWHJRULDSURÀVVLRQDOVHPFRJLWDUGDH[LVWrQFLDGH
ÀOLDomRjVHQWLGDGHVVLQGLFDLVSHORVFRQWULEXLQWHV
1R HQWDQWR R WH[WR ÀQDO DSURYDGR SHOD $VVHPEOpLD &RQVWLtuinte, devido às emendas sofridas, instituiu a contribuição
confederativa, sem, contudo, substituir a contribuição assistencial ou extinguir a contribuição sindical, já que foi recepcionaGRDSDUWHGD&/7TXHWUDWDGDPDWpULD2DUWLQFLVR,9GD
Constituição de 1988, tem a seguinte redação:
´$UWeOLYUHDDVVRFLDomRSURÀVVLRQDORX
sindical, observado o seguinte:
[...]
,9DDVVHPEOpLDJHUDOÀ[DUiDFRQWULEXLomR
TXHHPVHWUDWDQGRGHFDWHJRULDSURÀVVLRQDO
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição
prevista em lei”. (grifos nossos)
Percebe-se, assim, que após a Constituição de 1988 a cobrança
da contribuição sindical permaneceu e foi instituída essa outra
contribuição que é a confederativa10. Sobre o assunto esclarecem
Celso BASTOS e Ives Gandra MARTINS, em obra de 1989:
10 Esse entendimento foi, inclusive, recepcionado pelo STF nos julgamentos do
5(5HO0LQLVWUR6HS~OYHGD3HUWHQFH'-8HGR$',
0&5HO0LQLVWUR6HS~OYHGD3HUWHQFH'-8
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“Uma interpretação otimista poderia vislumbrar aí [inciso IV do art. 8º da Constituição]
uma tímida tentativa de preparar o terreno
para uma supressão futura do próprio imposto
sindical [sic]. Na medida em que funcione a
FRQWHQWRRVLVWHPDYROXQWiULRGHÀQDQFLDPHQWR
ÀFDUiPXLWRGLItFLOjVOLGHUDQoDVVLQGLFDLVWHQtarem legitimar a atual cobrança compulsória.
Parece ser, pois, uma solução intermediária,
com propósitos de ganhar tempo, inclusive de
molde a propiciar ao sindicalismo ocasião para
adaptar-se à nova sistemática” (1989, p. 520).
Desde então diversos projetos de leis passaram pelo Congresso Nacional tendentes a extinguir a contribuição sindical, sem
DOFDQoDUHPr[LWR-iHPR3URMHWRGH/HLQSUHWHQdeu extinguir a contribuição progressivamente até sua total extinção em 1996. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas
não foi dado seguimento ao projeto. Em 1990, quatro Medidas Provisórias do Presidente Fernando Collor foram editadas
no sentido de suprimir a contribuição, entretanto não foram
convertidas em leis. A última delas chegou a ter seu projeto
de conversão (nº 58/90) aprovado e posteriormente vetado
pelo Presidente da República, por meio da Mensagem nº 22,
de 1991. O adiamento da eliminação da contribuição sindical
pMXVWLÀFDGRSHODFRQWUDULHGDGHGRLQWHUHVVHS~EOLFR)HUQDQGR
Collor não aceitou a extinção gradual da contribuição sindical,
defendia sua supressão total e imediata, porque sendo “obrigatória onera indiscriminadamente os trabalhadores, bem como
DVHPSUHVDVFRQVSLUDFRQWUDDPRGHUQL]DomRGDVUHODo}HVGH
WUDEDOKRQR3DtVYXOQHUDRSULQFtSLRGDOLEHUGDGHVLQGLFDO>@µ
Mais recentemente, a partir de 2003, no governo do Presidente
Luis Inácio Lula da Silva, voltou à discussão a supressão da con108
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WULEXLomRVLQGLFDO´GHIRUPDJUDGDWLYD>@FRPDFULDomRGHXPD
taxa negocial, vinculada à negociação coletiva que garanta benefícios para o trabalhador. Pretende-se, ainda, estabelecer critérios
de representatividade para que um sindicato seja criado, acabando com a unicidade sindical” (FERNANDES, 2005, p. 255).
3HOD DWXDO UHJXODPHQWDomR R VLVWHPD VLQGLFDO p ÀQDQFLDGR  
pela mensalidade paga pelos membros associados voluntariaPHQWH GHÀQLGD SHOD DVVHPEOpLD GR VLQGLFDWR 7HP QDWXUH]D
SULYDGDHpSUHYLVWDSHORDUWDOtQHDEGD&/7 SHODFRQtribuição assistencial, jurisprudencialmente legitimada11À[DGD
em acordos, origina-se por trabalhos de representação exerciGRVSHORVLQGLFDWRHPGHIHVDGHLQWHUHVVHVGHVHXVPHPEURV 
pela contribuição confederativa12, que se destina à manutenção
do sistema de representação dos entes sindicais. Está previsWDQRDUWLQFLVR,9GD&RQVWLWXLomRHpUHSDUWLGDHQWUHDV

11 Inicialmente a contribuição assistencial se fundava na possibilidade de os sinGLFDWRVLQVWLWXtUHPFRQWULEXLo}HVSUHVHQWHQRDUWDOtQHDe, da CLT, não
UHFHSFLRQDGRSHODV&RQVWLWXLo}HVSRVWHULRUHVjGH+RMHDYDOLGDGHGHVWD
contribuição se encontra na jurisprudência do STF e do TST, sendo que o primeiro reconheceu, em 2001, que a contribuição assistencial é devida por todos
RV PHPEURV GD FDWHJRULD SURÀVVLRQDO H QmR Vy RV DVVRFLDGRV DR UHVSHFWLYR
VLQGLFDWR 5H[W635HO0LQLVWUR0DUFR$XUpOLR'-8 
Trata-se, contudo, de precedente isolado. O STF, sob o argumento de que a
análise da questão demanda o exame de normas infraconstitucionais, não tem
DSUHFLDGRDFRQWURYpUVLD $,')5HO*LOPDU0HQGHV'-8
5($J5J565HO0LQLVWUR*LOPDU0HQGHV'-8
$,$J5J635HO0LQ6HS~OYHGD3HUWHQFH'-8 
12 $FRQWULEXLomRFRQIHGHUDWLYDQmRWHPQDWXUH]DMXUtGLFDWULEXWiULD+DYLDGLV
$FRQWULEXLomRFRQIHGHUDWLYDQmRWHPQDWXUH]DMXUtGLFDWULEXWiULD+DYLDGLVFXVVmRDHVWHUHVSHLWRPDVR67)HQWHQGHXSHODQmRH[LVWrQFLDGHQDWXUH]D
tributária na contribuição confederativa (STF, RExt 189443-1, Rel. Ilmar GalYmR'-8 $XWRUHVFRPR6LPRQH)(51$1'(6GHIHQGHPD
QDWXUH]DWULEXWiULDGDFRQWULEXLomRFRQIHGHUDWLYDPHGLDQWHOHLTXHDLQVWLWXD
(2005, p. 261 et seq.). No nosso entendimento, a despeito de posicionamentos
contrários e do emprego da denominação “contribuição”, tal exação não conÀJXUDDSUHYLVmRGRDUWGD&RQVWLWXLomRGH
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FRQIHGHUDo}HVDVIHGHUDo}HVHRVVLQGLFDWRV13 HSHODFRQWULEXLomRVLQGLFDOTXHWHPSRUÀQDOLGDGHRFXVWHLRGHDWLYLGDGHV
essenciais dos sindicatos e outras previstas em lei.
No entendimento de Simone FERNANDES a contribuição
sindical atualmente prevista não é a mesma exigida antes da
Constituição de 1988, já que sua antiga destinação foi usada
para a contribuição confederativa, ou seja, a manutenção do
sistema de representação. Assim, para a autora, à contribuição sindical resta somente prestar-se “ao custeio dos serviços
VRFLDLV HOHQFDGRV QR >@ DUW  GD &/7µ QmR FRQVWLWXLQGR
para ela verdadeira “contribuição instituída no interesse das
FDWHJRULDV SURÀVVLRQDLV H HFRQ{PLFDV QD IRUPD GR DUW 
da Constituição” (2005, p. 260). Neste ponto, discordamos da
autora porque entendemos ser possível a coexistência dessas
GXDVFRQWULEXLo}HVMiTXHWrPQDWXUH]DVGLIHUHQWHV
$FRQWULEXLomRFRQIHGHUDWLYDWHPQDWXUH]DQmRWULEXWiULDWHP
À[DomRIDFXOWDWLYDSHORVVLQGLFDWRVGHSHQGHGDYRQWDGHGRÀliado em contribuir14HWHPSRUÀQDOLGDGHRFXVWHLRGRVLVWHPD
FRQIHGHUDWLYRLVWRpRÀQDQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGRVHQWHV
sindicais. Por outro lado, a contribuição sindical tem nature]DWULEXWiULDpLPSRVWDDWRGDFDWHJRULDHFRQ{PLFDHVXDDUrecadação se destina às entidades sindicais de acordo com a
partilha prevista no art. 589, da CLT (além da parcela que se
destina aos programas do Ministério do Trabalho e Emprego).
Mas esse produto deve ser empregado não só nas atividades de
13 Pela lei 11.648/2008 as centrais passaram a compor de maneira efetiva o sistema de representação sindical brasileiro, logo acreditamos que elas têm direito
à participação na arrecadação da contribuição confederativa, ainda que o dispositivo constitucional não faça previsão expressa por ser anterior à criação
GDÀJXUDOHJDOGDFHQWUDOVLQLGFDO
14 (VVDVGXDVLGpLDVGDIDFXOGDGHQDÀ
(VVDVGXDVLGpLDVGDIDFXOGDGHQDÀ[DomRHQDFRQWULEXLomRVmRGHVHQYROYL[DomRHQDFRQWULEXLomRVmRGHVHQYROYL
das por Sérgio Pinto MARTINS (Contribuições Sindicais, 1998, p. 105).
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representação, mas também nas de assistência, que também é
função desses entes, presente no art. 592, da CLT.
O que defende Simone FERNANDES é que a contribuição
VLQGLFDOSDVVDQGRDÀQDQFLDUDVDWLYLGDGHVDVVLVWHQFLDOLVWDVGRV
sindicatos deixou de representar uma modalidade de contribuição neocorporativa e foi transmudada em contribuição social
genérica. Em nosso entendimento, a destinação da arrecadação
estando relacionada às atividades lícitas do sindicato, inclusive
as relacionadas à representação da categoria, mesmo que de
FDUiWHUDVVLVWHQFLDOLVWDVQmRGHVÀJXUDPVXDFRUSRUDWLYLGDGH15.
Ademais, a diferença do posicionamento da autora e do que
QyV DGRWDPRV VH EDVHLD HVVHQFLDOPHQWH QD QDWXUH]D MXUtGLFD
TXHSHUFHEHPRVQHVVDVFRQWULEXLo}HV
,GHQWLÀFDGRSRUPHLRGHVVHKLVWyULFRRDWXDOWUDWDPHQWRGLVSHQVDGR jV FRQWULEXLo}HV FRUSRUDWLYDV SHOD GRXWULQD H OHJLVlação brasileiras, trataremos adiante da contribuição sindical,
por ser ela alvo de maiores questionamentos e pelo fato da Lei
nº 11.648/2008 se referir expressamente em seus arts. 5º e 6º
à contribuição sindical e ao controle a ser exercido sobre os
valores auferidos com essa arrecadação16.

2.3 Contribuição Sindical
Como já ressaltado, a contribuição sindical corresponde ao
15 &RQFRUGDPRV TXH D QHRFRUSRUDWLYLGDGH HVWHMD GHVFRQÀJXUDGD FRQIRUPH
será defendido no item 2.3, no entanto permanece a contribuição sindical
FRPRFRQWULEXLomRFRUSRUDWLYD LQVWLWXtGDQRLQWHUHVVHGHFDWHJRULDVSURÀVsionais ou econômicas).
16 Na realidade, o art. 6º vetado da Lei 11.648/2008 se referia ao controle a ser
exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre todos os recursos públicos
recebidos pelas entidades sindicais, ou seja, o controle público estava previsto
QmRVySDUDDVFRQWULEXLo}HVVLQGLFDLVPDVWDPEpPSDUDDFRQWULEXLomRFRQfederativa e para os demais recursos públicos.
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antigo “imposto sindical”, que teve pelo CTN, seu nomem juris
alterado. É regulado pelos arts. 578 a 610 da CLT que foram
UHFHSFLRQDGRVSHOD&RQVWLWXLomRGHQRDUWLQFLVR,9
LQÀQH.
O recolhimento da contribuição sindical é compulsório e anual, pelo art. 580 da CLT os valores são: para o trabalhador refeUHQWHDXPGLDGHWUDEDOKRSDUDRHPSUHJDGRUUHIHUHQWHDXPD
SRUFHQWDJHP GR FDSLWDO VRFLDO H SDUD RV WUDEDOKDGRUHV DXW{QRPRVHSURÀVVLRQDLVOLEHUDLVWRPDVHSRUEDVHXPSRUFHQWXDOÀ[R$GLVFLSOLQDUHODWLYDDRVHPSUHJDGRUHVHWUDEDOKDGRUHV
rurais é dada pelo Decreto-lei nº 1.166, de 5 de abril de 1971, e
será para os empregadores empresários referentes a uma porcentagem do capital social e dos não empresários calculados
sobre o ITR (Imposto Territorial Rural). Quanto aos trabalhadores rurais será descontado dos seus respectivos salários,
pelos empregadores, o valor referente a um dia de trabalho
tomando-se por base o salário mínimo regional. Para ambos, a
contribuição será recolhida juntamente ao ITR.
Os valores arrecadados por meio da contribuição são repartidos, após a Lei nº 11.648/2008 que alterou o art. 589 da CLT,
HQWUHDVFHQWUDLVVLQGLFDLVDVFRQIHGHUDo}HVDVIHGHUDo}HVRV
sindicatos e a “Conta Especial Emprego e Salário”, de acordo
com os porcentuais previstos no artigo. Quanto a esta última
destinação discute-se, tendo em vista a liberdade sindical, a interferência do Poder Público, já que se entende que não deveria
ser parte da arrecadação da contribuição sindical remetida à satisfação de programas do Ministério do Trabalho e Emprego.
Nesse sentido adverte Octavio Bueno MAGNO, citado por
Sérgio MARTINS:
“não interferir é conceito de sentido mais amplo:
denota o reconhecimento da autonomia sindical,
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ou seja, do direito do sindicato de auto-regrar os
próprios interesses. Não interferir se traduz por
não se intrometer o Poder Público na vida do
sindicato, não se imiscuir nos assuntos de seu
LQWHUHVVH QmR VH EHQHÀFLDU FRP D DWXDomR RX
concretização deste. Dentro de tal perspectiva, é
claro que a contribuição sindical, destinada ao
incremento da atividade sindical, não pode ser
GHVYLDGDSDUDÀQVQmRVLQGLFDLVLVWRpDVDWLVfação de programas do Ministério do Trabalho
e da Administração” (1998, p. 69).
É, portanto, tensa a relação existente entre a destinação de parte
da arrecadação à Conta Especial Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo que há entendimento pela
sua inconstitucionalidade, por ser o sistema sindical constituído
por entidades privadas e por ter a União competência para legislar sobre a contribuição sindical, mas não ter capacidade ativa
SDUDDUUHFDGDU$ÀQDOFRPRVDOLHQWD6LPRQH)(51$1'(6
“que tipo de contribuição no interesse de categorias econômicas é essa que não reverte, necessariamente, em benefício da entidade delegatária
de Poder Público federal, possuindo parcela que
se destina aos cofres da União? Que tipo de contribuição no interesse de categorias econômicas
é essa que pode ser exigida independentemente
da existência de um sindicato que represente a
categoria, sendo, na hipótese, integralmente dirigida aos cofres da União17?” (2005, p. 258)
17 Simone FERNANDES se refere à disposição do art. 590, §3º, o qual possibilita, não havendo sindicato ou entidade sindical de grau superior ou central
sindical, que seja todo o valor arrecadado pela contribuição sindical creditado à
“Conta Especial Emprego Salário” do Ministério do Trabalho e do Emprego.
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Por outro lado, pode-se entender que por ter a contribuição
VLQGLFDOQDWXUH]DWULEXWiULDUHFHEHR0LQLVWpULRGR7UDEDOKRH
Emprego a parcela do tributo que seria destinada ao governo.
Pela Constituição de 1988, cabe à lei que instituir o tributo
determinar a repartição dos valores arrecadados. Assim, tendo
sido a CLT recepcionada pela Constituição, a repartição estabelecida no art. 589 não seria inconstitucional.
Seja como for, a regulamentação da contribuição sindical, mesmo após a recente alteração engendrada pela Lei nº
11.648/2008, destina 10% da receita obtida com a arrecadação
da contribuição à “Conta Especial Emprego e Salário” do Ministério do Trabalho e Emprego.
A questão da aplicação dos valores arrecadados através da conWULEXLomR VLQGLFDO p GHÀQLGD WHQGR HP YLVWD D FLVmR RSHUDGD
SHORDUWLQFLVR,9GD&RQVWLWXLomRDRSUHYHUXPDFRQWULbuição confederativa, destinada ao custeio do sistema confedeUDWLYRGHUHSUHVHQWDomR(VVHGLVSRVLWLYRUHGX]LXRFDPSRGH
aplicação da contribuição sindical, que, seguindo o raciocínio
de Simone FERNANDES, é reservada apenas para “o custeio
dos serviços assistenciais elencados no art. 592 da Consolidação das Leis do Trabalho” (2005, p. 257). Nesse mesmo sentido, prossegue a autora observando que se a responsabilidade
para custear o sistema confederativo é da contribuição confederativa, a destinação que o art. 589 da CLT dá aos recursos
DUUHFDGDGRVFRPDFRQWULEXLomRVLQGLFDOSDUDDVFRQIHGHUDo}HV
H IHGHUDo}HV VHULD LQFRQVWLWXFLRQDO FRPR Mi UHVVDOWDGR DQWHriormente, posicionamento que não compartilhamos.
2FRUSRUDWLYLVPREUDVLOHLURKHUDQoDGHL[DGDSRU*HW~OLR9DUgas, posicionava o Estado como coordenador de atividades de
LQWHUHVVH S~EOLFR TXH HUDP H[HUFLGDV SRU FRUSRUDo}HV (VVDV
FRUSRUDo}HV IXQFLRQDYDP FRPR SURORQJDPHQWRV GR (VWDGR
114

Revista do CAAP - 2008

HWLQKDPDSUHUURJDWLYDGHLQVWLWXLUFRQWULEXLo}HVSDUDÀQDQciar sua estrutura. Desempenhavam atividades de assistência e
de órgãos de consulta para o governo, por isso a necessidade
GDDUUHFDGDomRGHFRQWULEXLo}HVSDUDÀVFDLV$SDUDÀVFDOLGDGH
HUDRPHFDQLVPRXWLOL]DGRSDUDPDVFDUDUDLQGHÀQLomRDUHVSHLWRGHVVDVFRQWULEXLo}HV1DYHUGDGHRVLVWHPDFRUSRUDWLYR
LQVWLWXtGRSRU*HW~OLR9DUJDVYLVDYDDXPPDLRUFRQWUROHGDV
atividades desses entes ao integrá-los à Administração Pública.
9HQFLGR HVVH VLVWHPD SHOD LQVWLWXLomR GH XP (VWDGR 'HPRcrático de Direito, a partir da Constituição de 1988, passa-se
a observar o surgimento de uma novo corporativismo. Pelo
neocorporativismo, como vem sendo chamado, o Estado (democrático-participativo) consciente da necessidade de participação nas atividades governamentais dos variados grupos que
FRQVWLWXHPDVRFLHGDGHHSHORUHFRQKHFLPHQWRGDLQHÀFLrQFLD
de uma ordem normativa imposta, passa a valorar as associao}HVUHSUHVHQWDWLYDVWDLVFRPR´RFRRSHUDWLYLVPRHRXWUDVIRUmas de associativismo”. Esse posicionamento está explícito no
art. 174, §2º, da Constituição de 1988.
Nesse sentido, em artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos Políticos0LVDEHO'(5=,SHUFHEHRVUHÁH[RVGRFRUSRUDtivismo no direito tributário, ou seja, a ampliação da atuação
do Estado por meio de entidades associadas ao Poder Público,
constituindo verdadeiras parcerias, lecionando:
“A formação do direito e sua aplicação – mesmo no campo tributário – parecem cada vez
mais negociadas. Diferentes alternativas, para
a resolução das controvérsias tributárias com a
participação ativa do contribuinte ou seu consenso, são adotadas em ordens jurídicas distintas, com limites mais ou menos estreitos, como
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a transação, os acordos prévios de valoração de
bases, e arbitragem [...]
Nesse contexto, examinemos duas questões
relevantes:
a) o corporativismo e a complexidade social
acarretam a proliferação de tributos ‘especiais’, chamados de contribuições, assim como
XPDDOWDPHQWHGLYHUVLÀFDGDUHGHGHEHQHItFLRV
regimes especiais, exclusões, isenções, com que,
aos poucos, vão rareando ou se alterando as
normas legais, gerais e isonômicas, postas pelo
Poder Legislativo; (Subsunção da ação legislativa em matéria tributária, agora permeável
à complexidade cultural e ao corporativismo)
[...]” (grifos da autora) (2003, p. 157).
Quanto a estrutura sindical, entendemos, seguindo o entendimento de Sérgio MARTINS e Simone FERNANDES, sua
estrutura ainda guarda vestígios do corporativismo do Estado
Novo, como a contribuição sindical compulsória e a unicidaGHVLQGLFDO$VVLPQmRFRQÀJXUDUHDOPHQWHDUHODomRHQWUHR
Estado e os sindicatos verdadeira parceria social, pois há uma
colaboração obrigatória presente na Constituição e “somente
VLQGLFDWRVSO~ULPRVµQRVGL]HUHVGH6LPRQH)(51$1'(6
´SRGHPFDUDFWHUL]DUVHFRPRSDUFHLURVVRFLDLVGR(VWDGR'HPRFUiWLFR GH 'LUHLWR UHÁHWLQGR XPD YHUGDGHLUD GHPRFUDFLD
participativa” (2005, p. 245).
Concluímos a esse respeito, então, que a cobrança de contriEXLo}HVSDUDRFXVWHLRGDVDWLYLGDGHVGHUHSUHVHQWDomRHGHmais atividades previstas em lei, dos entes sindicais (centrais,
FRQIHGHUDo}HVIHGHUDo}HVHVLQGLFDWRV pOHJtWLPD1mRFRQÀJXUDPRTXHVHGHQRPLQDFRQWULEXLo}HVQHRFRUSRUDWLYDVSRU
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não constituírem essas entidades verdadeira parceria com o
Poder Público, mas apenas um exercício colaborativo de prerURJDWLYDV FRQVWLWXFLRQDLV 'HIHQGHPRV SRUWDQWR D FODVVLÀFDomRGHVVDVFRQWULEXLo}HVVREUHPDQHLUDDFRQWULEXLomRVLQGLFDO
DQRVVRYHUD~QLFDGHQDWXUH]DWULEXWiULD FRPRFRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVQRVPROGHVGRDQWLJRVLVWHPDFRUSRUDWLYR
/RJR YDOHUVH GH FRQWULEXLo}HV SDUD R FXVWHLR GH DWLYLGDGHV
dirigidas ao atendimento de interesses individuais ou à prestação de atividades assistenciais não coaduna com a essência
GDVFRQWULEXLo}HVGRDUWGD&RQVWLWXLomRGHH[FHWR
VH HVWD DWXDomR À]HU SDUWH GDV DWLYLGDGHV OHJDOPHQWH FDEtYHLV
jHQWLGDGHEHQHÀFLiULDGHWDOFRQWULEXLomR1RFDVRGDVFRQWULEXLo}HVVLQGLFDLVTXHVmRGHYLGDVDRVVLQGLFDWRVSRUWRGRV
RV WUDEDOKDGRUHV H HPSUHJDGRUHV LQGHSHQGHQWH GH ÀOLDomR
DVVLPLQGHSHQGHQWHGHDIHULomRGHEHQHItFLRSHODVSUHVWDo}HV
assistenciais18FRQÀJXUDQRQRVVRHQWHQGLPHQWRFRQWULEXLomR
conforme prevista no art. 149 da Constituição, à medida que,
VHQGRHVVHVUHFXUVRVXWLOL]DGRVWDPEpPSDUDRÀQDQFLDPHQWR
GDVDWLYLGDGHVGHUHSUHVHQWDomREHQHÀFLDPQmRVyRVDVVRFLDGRVGRVVLQGLFDWRVPDVWRGDDFDWHJRULDSURÀVVLRQDO
Ainda que a posição adotada nesse trabalho seja a de idenWLÀFDUDFRQWULEXLomRVLQGLFDOFRPRFRQWULEXLomRGHLQWHUHV18 Usualmente, as atividades de assistência oferecidas pelos entes sindicais são
passiveis de aferição somente pelos membros associados ao respectivo ente.
Assim, entendemos que a contribuição sindical não deve ser empregada em
VXDWRWDOLGDGHSDUDRÀQDQFLDPHQWRGHVVDVDWLYLGDGHVMiTXHRVVXMHLWRVSDVsivos da obrigação tributária não necessariamente receberão os benefícios
SURGX]LGRVSHODVXDFRQWULEXLomR(VHWUDWDQGRGHFRQWULEXLomRWULEXWRYLQculado, é fundamental que receba o contribuinte a devida contraprestação.
$7$/,%$  SRURXWURODGRQRFDStWXOR´&XQKR¶HVSHFLDO·GRWULEXWRµ
ressalta e existência de liberdade conferida ao legislador quanto à estrutura da
KLSyWHVHGHLQFLGrQFLDGDVFRQWULEXLo}HVDVVLPpSRVVtYHOTXHFRQWULEXLomR
tenha por hipótese de incidência verdadeiro imposto.
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VHGHFDWHJRULDVSURÀVVLRQDLVHHFRQ{PLFDVUHFRQKHFHPRV
que ela surgiu como mecanismo para controle pelo Poder
Público dos entes sindicais, que através da arrecadação dos
recursos transformou-se em entidades prestadoras de servioRVRFLDLVFRQIRUPHOHFLRQD-RVp5RGULJR52'5,*8(=
citado por Simone FERNANDES (2005, p. 251). Logo,
hoje, como entidades de direito privado e por receberem
recursos provenientes de outras fontes, não mais se justiÀFD VREUHFDUUHJDU R WUDEDOKDGRU H R HPSUHJDGRU FRP WDO
P~QXV)D]VHPLVWHUREVHUYDUTXHDFRQWULEXLomRVLQGLFDO
VyDEDVWHFHRVFRIUHVGRVHQWHVVLQGLFDLVID]HQGRFRPTXH
eles não se empenhem em obter mais associados (já que
têm garantido certo montante de recursos), assim enfraquecendo o sistema de representação e o sindicalismo. Observa
6LPRQH )(51$1'(6 DSRLDGD HP LQIRUPDo}HV GH -RVp
52'5,*8(= H GH $GDOEHUWR &$5'262 ´TXH SDUD D
metade dos sindicatos brasileiros a renda conseguida com
a contribuição sindical representa menos de 30% de suas
receitas” (2005, p.252).
Entendemos, portanto, ser a contribuição sindical uma aberração por representar a insistência num modelo corporativista
SRXFRHÀFLHQWHQRVGLDVDWXDLV DLQGDTXHOHJLWLPDGRQD&RQVWLWXLomR TXHVyDOLPHQWDXPVLVWHPDVLQGLFDOULFRQDVÀQDQças, e pobre, na representatividade.

3. Lei nº 11.648/2008 e o veto presidencial: controle e
ÀVFDOL]DomR
A Lei 11.648, de 31 de março de 2008, que reconhece formalmente as centrais sindicais e, assim, altera dispositivos da CLT,
principalmente em relação à repartição das receitas auferidas
pela contribuição sindical, foi sancionada pelo Presidente da
República com veto ao art. 6º.
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2YHWRIRLDSRVWRRXYLGRVRV0LQLVWpULRVGD-XVWLoDHGR7UDbalho e Emprego. O dispositivo possuía a seguinte redação:
“Art. 6º Os sindicatos, as federações e as conIHGHUDo}HVGDVFDWHJRULDVHFRQ{PLFDVRXSURÀVVLRQDLVRXGDVSURÀVV}HVOLEHUDLVHDVFHQWUDLV
sindicais deverão prestar contas ao Tribunal de
Contas da União sobre a aplicação dos recursos provenientes das contribuições de interesse
GDVFDWHJRULDVSURÀVVLRQDLVRXHFRQ{PLFDVGH
que trata o art. 149 da Constituição Federal,
e de outros recursos públicos que porventura
venham a receber”.
2DUWLJRYHWDGRVHMXVWLÀFDYDQDHVWUXWXUDGRSURMHWRSHODQHcessidade de que a aplicação de recursos públicos seja controlada pelo Estado. Referia-se não somente à arrecadação da
contribuição sindical, mas de todos os recursos recebidos pelos
entes sindicais do Poder Público. Essa necessidade encontra
UHVSDOGRQRDUWGD&RQVWLWXLomRGHTXHGLVS}H
“Art. 70 [...]
Parágrafo único. Prestará cotas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”
Ou seja, o art. 6º da lei, era simples projeção do que se encontra em disposição explícita da Constituição.
A Mensagem nº 139, de 31 de março de 2008, apresenta como
motivo determinante do veto a inconstitucionalidade do dispositivo, tendo em vista o art. 8º, inciso I, da Constituição de
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1988, que veda ao Poder Público interferir e intervir “na orgaQL]DomRVLQGLFDOHPIDFHRSULQFtSLRGDDXWRQRPLDVLQGLFDOR
TXDOVXVWHQWDDJDUDQWLDGHDXWRJHVWmRjVRUJDQL]Do}HVDVVRFLDtivas e sindicais”.
É certo que deve o Poder Público não interferir na administração das entidades sindicais que, a partir do momento que deixaram de ser delegatárias de função pública, atingiram o direito
à plena liberdade e à autonomia, garantias essas já discutidas
anteriormente quando tratamos dos princípios que regem a
atividade associativa sindical brasileira.
Contudo, cabe analisarmos se o controle pelo Tribunal de
Contas da União da aplicação dos recursos públicos recebidos
pelos entes sindicais representa realmente interferência da gestão dessas entidades.
O Tribunal de Contas da União é, pelo art. 71 da Constituição, órgão de auxílio ao controle externo de responsabilidade
do Congresso Nacional. Tem função técnica, de auditoria e
de julgamento das contas de entidades e pessoas que recebem
ou administrem dinheiros, bens ou valores públicos (exceto do
Chefe do Poder Executivo). É órgão independente dos três
poderes, embora esteja inserido no âmbito do Poder Legislativo. Nesse sentido, o Tribunal de Contas analisa as contas quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade.
Assim, entendemos que a atividade desempenhada pelo Tribunal de Contas não agride o princípio da autonomia sindical,
porque não interfere na destinação dos recursos ou nas atiYLGDGHVHSURJUDPDVDVHUHPUHDOL]DGRVSHORVHQWHVVLQGLFDLV
A análise das contas, restrita aos recursos recebidos do PoGHU3~EOLFRDSHQDVYHULÀFDVHDDSOLFDomRGHVVHVUHFXUVRVHVWi
de acordo com outros princípios constitucionais, como o da
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legalidade e economicidade. Ademais, a atuação do Tribunal
GH &RQWDV FRQFUHWL]D R SULQFtSLR GD SXEOLFLGDGH SUHYLVWR QD
Constituição, tornando públicas as contas de quem recebe recursos do Estado19.
Esse entendimento está de acordo com a lição de Misabel DER=,HPQRWDGHDWXDOL]DomRjREUDGH$OLRPDU%$/((,52
“Ora, inegavelmente, o tributo tem destinação
pública. Esse é um princípio constitucional
implícito, como sempre alertou Aliomar Baleeiro. E se, para o custeio da atividade de uma
pessoa pública ou privada, é instituído um tributo, por expressa autorização constitucional,
o controle do emprego do produto arrecadado é
decorrência lógica da natureza pública e obriJDWyULDGDH[DomRÀVFDOLQFRQWRUQiYHOSDUDR
cidadão-contribuinte.
Não há de se ver nisso uma interferência indevida do Estado em sindicatos [...] como esses
HQWHV VmR EHQHÀFLDGRV FRP D DUUHFDGDomR GH
WULEXWRVHVSHFLDOPHQWHFULDGRVSDUDÀQDQFLi
los [...] não teria sentido ser indiferente o justo
emprego do produto desses mesmos tributos.”
(1997, p. 597 et seq.).
Percebemos, portanto, um equívoco quanto à motivação que
OHYRXDRYHWRGRDUWGD/HL2FRQWUROHHÀVFDOL]DomRGDVFRQWDVGHSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVS~EOLFDVRX
privadas, no que se refere aos recursos arrecadados pelo Poder
Público e a elas transferidos, é fundamental em um Estado De19 9MXULVSUXGrQFLDGR67)06')5HO0LQLVWUR&DUORV9HOORVR'-8
17-03-2007.
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PRFUiWLFRGH'LUHLWR$WUDQVSDUrQFLDGDVÀQDQoDVS~EOLFDVD
economicidade, a publicidade da destinação dos recursos e a legalidade são princípios basilares do nosso Estado e a aplicação
desses princípios não agride outros como o da autonomia e da
liberdade associativa e sindical, ao contrário do que se apreende
pela Mensagem nº 139/2008 da Presidência da República.
)D]VHPLVWHUFRQWXGRUHVVDOWDUTXHDDXWRQRPLDVLQGLFDOQmR
estará sendo lesada quando o controle do Tribunal de Contas
se restringir aos recursos arrecadados e destinados aos entes
sindicais. Quanto aos recursos auferidos por essas entidades
DWUDYpVGHRXWUDVIRQWHVQmRS~EOLFDVQmRpFRQYHQLHQWHDÀVFDOL]DomRSHOR3RGHU3~EOLFRRTXHFRQÀJXUDULDVpULDDJUHVVmR
à autonomia sindical e mesmo ao nosso Estado Democrático
de Direito, instituído pela Constituição de 1988.

Conclusão
$SULQFtSLRDQDOLVDPRVDHVWUXWXUDVLQGLFDOEUDVLOHLUDPRGLÀFDGDUHFHQWHPHQWHSHODIRUPDOL]DomRGDVFHQWUDLVVLQGLFDLVFRPR
entes de cúpula, e o tratamento dispensado pelo ordenamenWRMXUtGLFRjVFRQWULEXLo}HVVLQGLFDLVGHQWURGRSDUDGLJPDGH
FRQWULEXLo}HVFRUSRUDWLYDVHQHRFRUSRUDWLYDV&RPHVVHHVWXdo preliminar, assentados os conceitos e entendimentos, obMHWLYiYDPRVYHULÀFDUDSHUWLQrQFLDGRYHWRSUHVLGHQFLDODRDUW
6º da Lei nº 11.648/2008 por entendermos que sua motivação,
presente na Mensagem nº 139/2008 da Presidência da RepúEOLFDQmRMXVWLÀFDYDVDWLVIDWRULDPHQWHDGHFLVmR
O artigo vetado da Lei nº 11.648/2008 repetia, desnecessariamente, disposição Constitucional.
3DUD-RVp$IRQVRGD6,/9$´DSOLFDELOLGDGHVLJQLÀFDDTXDOLGDGHGRTXHpDSOLFiYHO1RVHQWLGRMXUtGLFRGL]VHGDQRU122
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ma que tem possibilidade de ser aplicada, isto é, da norma
TXH WHP FDSDFLGDGH GH SURGX]LU HIHLWRV MXUtGLFRVµ 
S   $VVLP FODVVLÀFD DV QRUPDV FRQVWLWXFLRQDLV HP  
QRUPDVGHHÀFiFLDSOHQDWrPDSOLFDELOLGDGHLPHGLDWDORJR
independem de regulamentação posterior para sua aplicaomR QRUPDVGHHÀFiFLDFRQWLGDGDPHVPDIRUPDWrP
aplicabilidade imediata e integral, no entanto admitem reJXODPHQWDomRSRVWHULRUTXHYHUVHVREUHVXDDSOLFDomRH 
QRUPDV GH HÀFiFLD OLPLWDGD WrP DSOLFDELOLGDGH PHGLDWD H
contida, necessita de norma infraconstitucional que regule
sua aplicação.
1mRKiSRUTXHQmRLGHQWLÀFDUQRDUWGD&RQVWLWXLomRTXH
DXWRUL]DRFRQWUROHHDÀVFDOL]DomRGDVFRQWDVGHSHVVRDVTXH
UHFHEDPUHFXUVRVS~EOLFRVHÀFiFLDSOHQDORJRVHQGRDXWR
aplicável. O que nos leva à conclusão de que o veto presidencial ao art. 6º da Lei 11.648/2008 na prática não deverá
ter o efeito de impedir o controle pelo Tribunal de Contas
da aplicação dos recursos recebidos pelos entes sindicais do
Poder Público, porque existe a disposição constitucional que
a legitima.
Assim, o veto presidencial atingiu dispositivo ocioso que na
sistemática do ordenamento jurídico era desnecessário, prevalecendo o art. 70 da Constituição de 1988. Ou seja, no nosso
entendimento as contas dos entes sindicais, relativas à aplicação
de recursos de origem pública, devem ser analisadas e julgadas
pelo Tribunal de Contas da União, porque a Constituição exige
esse controle (1) expressamente no art. 70 e (2) no art. 1º, in
ÀQH TXDQGR GLVS}H VHU R %UDVLO XP (VWDGR 'HPRFUiWLFR GH
Direito, regido, portanto, por todos os princípios e todas as
garantias inerentes a esse modelo, calcado na origem popular
do poder e na prevalência da legalidade.
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