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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 01/2012 

 

Tribunais Decidem: IMPOSTO SINDICAL É OBRIGATÓRIO TAMBÉM  
PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES 

A proximidade do dia 31.01.2012, data de vencimento do Imposto Sindical Patronal, fez aumen-
tar o número de consultas a respeito da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical 
pelas empresas optantes do SIMPLES, motivo pelo qual cabe esclarecer que trata-se de assun-
to já resolvido pelos tribunais, que já decidiram: desde 2007 as empresas optantes pelo 
SIMPLES também estão obrigadas a recolher a contribuição sindical patronal. 

É o que se lê, por exemplo, em Acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região no processo RO Nº 01722-2009-015-10-00-2, Relator Juiz GRIJALBO FERNANDES 
COUTINHO, publicado em 23/04/2010 no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, segundo o 
qual as empresas optantes do SIMPLES está obrigadas a pagar a contribuição sindical 
patronal porque a Lei Complementar n.º 127/2007 revogou a Lei n.º 9.317/96 e todo o arti-
go 53 da Lei Complementar n.º 123/2006. Como inúmeras outras, a Decisão citada confirma 
que “Não há dúvida de que o legislador constituinte de 1988 recepcionou as normas refe-
rentes à contribuição sindical e manteve o seu caráter tributário (art. 149 da Constituição 
Federal de 1988). Embora se mostre à primeira vista contraditório com a diretriz constitucional 
de livre associação sindical até mesmo quem não é sindicalizado deve proceder a seu reco-

lhimento”   v. a íntegra da Decisão colando o link abaixo em um navegador para a internet 
http://www.trt10.jus.br/servicos/consultasap/acordao.php?nProcTrt=01225&tipo_trt=RO&aProcTrt=2010&dt_julgamento_trt=
23/04/2010&%20np=01722-2009-015-10-00-2&nj=GRIJALBO%20FERNANDES%20COUTINHO&npvoto=208365&tp=RO. 

Assim, é certo que as empresas que não recolherem a contribuição sindical patronal podem, 
além receber multa da fiscalização do trabalho, ser executadas judicialmente, pois a obrigação 
está prevista nos artigos 578 a 591 da CLT, tem natureza tributária e é distribuída na forma da 
lei para custeio de atividades sindicais e defesa da categoria aos sindicatos (60%), federações 
(15%), confederações (5%) e, para prover o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 20% é 
destinado à Conta Especial Emprego e Salário - CEES administrada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (art. 589 da CLT). 
 

A FHORESC, porém, antes de recomendar aos seus sindicatos que busquem a via judicial, pre-
fere relembrar mais uma vez que ao recolher a contribuição sindical a empresa aumenta a ca-
pacidade de defesa do seu órgão de classe e pode fazer uso dos diversos serviços que a enti-
dade oferece, muitos deles graciosamente, outros subsidiados. Até porque, somente aos inimi-
gos e opositores interessa ver a empresa sem sindicato forte a defendê-la, pois aí ela torna-se 
presa fácil dos imprevistos, como por exemplo no caso de dissídios coletivos mal negociados.  
 

Por isso, frisando que não é dos Contadores a obrigação de fazer com que as empresas pa-
guem ou deixem de pagar contribuições às entidades sindicais, lembramos: Se o Contador in-
siste para que a empresa pague a contribuição sindical patronal é porque ele sabe que o sindi-
cato é o único representante legal da categoria (Constituição Federal, art. 8º, inciso III) e que 
empresa inadimplente não se beneficia dos serviços prestados pela entidade. 


