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TST já deu 33 decisões
a favor do imposto
sindical voluntário
Nessas manifestações, tribunal diz que recolhimento
depende de aval do empregado, como prevê a reforma
na sexta-feira (18) pelo pre sidente do TSf, ministro Joã o
Batista Brito Pereira, ao STF
(Supremo Tribunal Federal).
O parecer foi solicitado pelo
ministro Edson Fachin. El e é
relator de 14AD!s(açõesclire·
tas de inconstitucionalidade)
que pedem a volta do imposto sindi cal obrigatório.
Segundo Brito Pe reira, as
d ecisões da corregedoria têm
con10 fund amento "o risco de
dano de difícil reparação, na
n1edida e111 que as ordens judiciais contemplavam o imediato recolhimento da contribuição sindi cal, sem a exigência
d e garantia ou de termin ação
de depósito em juízo".
Quando depositados em juízo, os recursos vão para un1a
conta bancária atê o fun d o
julgamento, se n1 repasses ao
sindi ca to . Foram rel atados
seis processos nessa condição.
Brito Pereira destaca na ma nifestação que o julga n1ento
sobre a co ntribuição sind ical
a inda está pendente. Po r isso, as decisões adotadas são
necessárias atê que ocor ra o
exame na corte competente.
MO princip a l a rgum e nto
téc ni co dessas decisões d a

William Castanho

OTST(TribunalSuperi ord o Trabalho) proibiu o
desconto do imposto sindical
sÃOPAULO

de trabalhadores ao reverter
decisões de instâncias inferiores a favor do recolhimento
do tributo sem a autorização
do empregado.
Com a reforma trabalhis-

ta, em vigor há seis meses, a
contribuição pas.sou a servoluntária. Antes, o imposto re-

ferente a um dia de trabalho
era descontado de todos os
empregados en1 março.
Até quarta· feira (16), a CoF
regedoria-Geral da Justiça do
Trabalho atendeu, em caráter
provisórioOiminar), a33 pedi-

dos de empresas para suspender efeitos de decisões que as
obrigavan1 a recolher a co ntribui ção para os sindicatos.
M
A corregedoria manda o si-

nal para juízes de que a lei está
em vigor. Que não há inconstitucionalidade [na reforma tra·
balhista]", afirma Otávio Pin·
to e Silva, sócio do escritó ri o
Siqueira Castro e professor
de direito do trabalho da USP.
As informações consta m de
uma m a nifestação e nviada

Governo superestimou arrecadação
sindical para este ano
A lei orça ment ária aprovada para 2018 aumentou a expectat iva de arrecadação com con tribuição sindical neste ano,
em bo ra ela ten ha se tornado voluntária após a re form a
trabalhis ta de 2 017
Receita com contribuição si ndical destinada ao FAT, em milhões
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Governo indica na Lei de
Diret rizes Orçame nt á rias
2019 que pode haver
redução já neste ano
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Quem recebe

Fonte, Ministério do Plane1amento
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Quando é descontada
Uma vez por ano,
geralmente em março

Governo inclui ganho
com imposto sindical
no orçamento
Anais Fernandes
sÃO PAULO Apesar de a nova
lei detern1inar o fin1 do paga men to obrigatório do impos·
to, o governo federal continua
preve ndo sua arrecadação.
A LOA (Lei Orça mentária
Anual) 2018, sancionada e m
jan eiro, estin1 ou arrecada ção de R$ 475.5 milhões com
a chama da contribuição sindical. A LOAs de 2016 e 2 0 17
previam R$ 4 16 mjJhões.
Na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) 2019, proposta pelo ~over no ao Congresso em aóril, faz projeções de
arrecadação até 202L

Uma cota de 10 % da contri-
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Aprovado em
Lei Orçame ntária Anual

corregedoria é a irreversibilidade", d iz Mayra Palópoli, do
PalópolieAlbrechtA<lvogados.
Se$undo ela, decisões favo ráveis aos sindica tos to m a m
dificil a recuperação do di nheiro recolhido dos traba ·
lhadores caso no fim do processo se entenda q ue o imposto é realmente voluntário.
"O que se está vend o são de cisões pela manutenção da reforma, que a contribuição é facultatiw, não mais compulsória", a fuma Palópoli.
Na 1na nlfest açâo ao STF,
Brito Pereira relata que, de
60 recursos, a corregedo ria
não julgou 15 por co nsiderar
que h ouve falta dedocu.mentos, cin co estão pen dentes
e um n ão foi informa do.
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buição sindical vai para o FAT
(Fundo de Amparo do Traba ·
lha dor), ligado do Ministério
do Trabalho (MTE).
Para José Roberto Afo nso,
pesquisa dor do FGV e professor do IDP (lnstituto Brasi lien se de Direito Públi co),
prever arrecadação inchada
por si só nãoé umproblema ,
amenos que venham a serea·
lizargastossobre uma receita
que não se concretize.
Procurado, o Planejame nto disse que o cálculo da contribui.ç ãoé de responsabilida de do Ministério ao Trabalh o,
que n ão respondeu aos questionamentos da reportagen1.

