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SINDICATO É PRA LUTAR!!! 

PELO FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E TAXAS COMPULSÓR IAS 

SINDICATO POR RAMO ECONÔMICO 

POR DEMOCRACIA NO INTERIOR DOS SINDICATOS 

 

Renato Nucci Junior (Militante e dirigente do PCB-S ão Paulo) 

 

 A estrutura sindical brasileira se sustenta sobre três pilares: a organização 

por categoria profissional, a unicidade sindical e o direito do sindicato aplicar 

contribuições de caráter compulsório, como a contribuição sindical, contribuição 

federativa, contribuição assistencial, entre outras criadas pela engenhosidade dos 

burocratas sindicais. O princípio da unicidade se baseia no reconhecimento legal 

de apenas um sindicato representando os trabalhadores de uma categoria 

profissional em uma determinada base territorial. A organização por categoria 

pressupõe a representação sindical tendo por base a profissão e não os ramos 

econômicos, permitindo assim o aparecimento de uma multiplicidade de sindicatos, 

o que favorece a fragmentação ainda maior da organização dos trabalhadores. Por 

fim, o imposto sindical e as contribuições compulsórias (contribuição negocial, taxa 

confederativa, taxa assistencial), garante a sustentação financeira dos sindicatos.  

 Não deduzimos todos os problemas políticos, ideológicos e organizativos da 

classe trabalhadora brasileira à estrutura sindical vigente. Porém, não podemos 

tapar os olhos e deixar de considerar que parte da responsabilidade pela 

desorganização e baixo nível de consciência política e ideológica do proletariado 

brasileiro, se deve a essa estrutura sindical. A constituição de sindicatos por 

categoria permite a fragmentação e a dispersão organizativa dos trabalhadores, 

com a criação de pequenos feudos sindicais. São sindicatos de carimbo, para cuja 

criação basta ser feita uma assembléia, normalmente esvaziada e convocada 

apenas por um edital publicado em jornal de grande circulação. Obtido o registro 

sindical e o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, o “sindicato” pode 

funcionar e recolher a contribuição sindical, novo nome para o velho imposto 

sindical, além de impingir sobre os trabalhadores as contribuições compulsórias.  

Com a atual estrutura sindical, assistimos rotineiramente a proliferação de 

uma série de sindicatos de carimbo, cuja função não é a de defender os interesses 
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dos trabalhadores da referida categoria, mas sustentar uma burocracia sindical 

parasitária. A estrutura sindical brasileira torna o mandato sindical um meio de vida 

cômodo e confortável bem longe do inferno da produção, se convertendo em uma 

fábrica e pelegos e corruptos. Para a organização e a consciência econômica e 

política dos trabalhadores brasileiros darem um salto, urge a superação da atual 

estrutura sindical. Não é mais possível o proletariado brasileiro conviver com 

entidades sindicais que não os representam, que não os organizam e que não os 

defendem.  

Superar essa situação exige mudanças profundas na estrutura sindical 

brasileira. A primeira delas está na necessidade de superar a dispersão e 

fragmentação, causada pela possibilidade aberta pela legislação de organizar os 

sindicatos em categoria profissionais. É preciso definir o ramo econômico como 

forma básica para o reconhecimento de entidades sindicais. Outra questão 

fundamental está no problema da sustentação financeira dos sindicatos. Como 

vemos, a garantia dada aos sindicatos para cobrar contribuições compulsórias dos 

mais variados tipos, serve ao propósito de garantir muitos burocratas e pelegos 

sindicais bem longe da produção. De modo algum o dinheiro que aflui para os 

cofres da maioria dos sindicatos serve para organizar a luta.  

Por esse motivo, é preciso por fim às contribuições compulsórias como 

contribuição sindical (imposto sindical), contribuição confederativa e assistencial. 

Os sindicatos devem se sustentar, fundamentalmente, com a contribuição dos 

trabalhadores sindicalizados. Seria permitida tão somente a cobrança de uma 

contribuição negocial quando da renovação das convenções coletivas apenas dos 

trabalhadores não-sindicalizados, descontado uma única vez e em porcentagem 

nunca superior a 4,5% do salário base do trabalhador. Esse desconto na 

proporção indicada, estaria condicionado ao número de sindicalizados, ou seja, 

quanto menor o plantel de sócios menor a porcentagem de desconto da 

contribuição negocial. A finalidade da proposta é a de estimular a sindicalização, 

objetivo que será alcançado quando os sindicatos se mostrarem mais dispostos a 

servirem como ferramentas de defesa dos trabalhadores e não ficarem servindo 

aos interesses de burocratas e pelegos. Do mesmo modo, é preciso impedir o 

financiamento dos sindicatos através de contribuições patronais, caso dos 

Químicos Unificados de Campinas, Vinhedo e Osasco, cuja direção majoritária é 
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ligada ao PSOL, bem como dos Químicos do ABC e São Paulo, ambos filiados a 

CUT, além de vários sindicatos filiados a Força Sindical, cujos cofres são todos os 

anos enchidos com uma taxa negocial paga pelos patrões aos sindicatos dos 

trabalhadores a partir de um desconto de 9% sobre a folha de salário.  

Outro aspecto a ser considerado em uma mudança na estrutura sindical 

brasileira, está na democracia interna das entidades. Como os burocratas sindicais 

vêem o sindicato como meio de vida, o controle das entidades por meios 

burocráticos e violentos é comum. A abertura feita pela Constituição de 1988 

quanto à liberdade de organização sindical, pondo fim ao estatuto padrão, se por 

um lado tirou os sindicatos da tutela e do controle do Estado, por outro permitiu às 

burocracias sindicais sua perpetuação no poder de forma a impedir a possibilidade 

de renovação das direções mesmo contra a vontade das categorias. Em vários 

estatutos o tempo de mandato pulou de três anos para até cinco, ou seis anos. Em 

muitos sindicatos, o processo eleitoral é controlado totalmente pela direção da 

entidade, com o presidente podendo escolher os mesários, fiscais e escrutinadores 

das urnas. Temos o exemplo de um sindicato, o dos trabalhadores da alimentação 

de Chapecó, onde simplesmente não existem eleições para a renovação da 

direção da entidade. O estatuto prevê que em caso de renúncia de um dirigente, 

deve ser convocada uma assembléia para preencher a vacância do cargo, o que 

automaticamente renova o mandato da direção por mais cinco anos! Para frear 

esses e outros absurdos, uma mudança na estrutura sindical precisa estabelecer 

um limite de três anos para os mandatos sindicais, garantindo a base o direito de 

convocar um plebiscito revogatório no meio do mandato, bem como obrigar os 

estatutos a contemplar critérios democráticos para o processo eleitoral.  

Por falta de tempo não será possível aprofundar todos os aspectos 

relacionados ao problema da estrutura sindical brasileira. Aqui estão algumas 

rápidas observações e propostas destinadas a abrir um debate no seio da 

militância sindical do PCB.  

 

Campinas, outubro de 2009. 


