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A Constituição trabalhou em promover a proteção, entre tantas, dos trabalhadores 
brasileiros. Para isto, utilizou-se de representações sindicais, onde buscam promover 
os direitos trabalhistas. Após a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, onde 
promoveu a proteção dos trabalhadores de diversas formas e que esteve há tanto 
tempo em vigência, houve diversas discussões sobre a obrigatoriedade em que os 
trabalhadores têm em prestarem contribuições obrigatórias aos entes sindicais, 
momento em que surge o novo Projeto-Lei que criou uma nova Consolidação das Leis 
do Trabalho, a Lei Nº 13.467 de julho de 2017 que, além de várias alterações 
apresentadas, expõe alterações quanto ao regime obrigatório em contribuir, tornando-
se facultativo a contribuição sindical, necessitando de concordância expressa e 
antecipada do trabalhador, ponto em que este trabalho visa labutar. Na problemática 
do tema, pretende-se compreender a Receita sindical atual e a nova alteração 
proposta pela nova CLT onde transformará a contribuição sindical obrigatória em 
contribuição facultativa, analisando ainda os efeitos econômicos que esta transição 
ocasionará na prática, perante os entes sindicais e os trabalhadores. O objetivo 
essencial deste trabalho será compreender os impactos da reforma trabalhista em 
relação ao recolhimento sindical facultativo e, para tanto, de maneira específica, 
analisará a organização sindical atual; explicará quais são as receitas sindicais atuais; 
arrolará as alterações promovidas pela reforma trabalhista, especificamente referente 
aos novos moldes da contribuição; e, por fim, demonstrará os reflexos que esta 
modificação ocasionará nos entes e nos contribuintes. Referente à Metodologia, será 
usado o Juspositivismo como Referencial Teórico; como Método Científico será usado 
o hipotético-dedutivo; como Método Auxiliar será usado o Método Comparativo; e 
para a Técnica de Pesquisa serão utilizadas a técnica documental e a revisão 
bibliográfica. Por fim, os resultados em que se esperam deste trabalho, após realizar 
uma estrita análise do atual cenário sindical brasileiro e das normas atualmente 
vigentes referentes à Receita Sindical, se tratam em verificar se as alterações 
propostas pela Nova Consolidação das Leis do Trabalho, perante a contribuição 
facultativa, trarão vantagens ou prejuízos aos trabalhadores profissionais e aos entes 
sindicais de todo o território brasileiro. 
 
 
Palavras-chaves: Sindicato; Trabalhador; Contribuição facultativa; Nova Lei 
Trabalhista. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no XIX Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da FACNOPAR. 

2
 Acadêmico do 8º Período do Curso de Direito da FACNOPAR. E-mail para contato: 

alexandreaugusto766@gmail.com. 
3
 Professor da Facnopar. Orientador do trabalho.  


