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Vistos, etc.

O sindicato autor ajuíza a presente demanda sustentando que as convenções coletivas das quais é
signatário preveem contribuições sindicais e/ou assistenciais em seu favor, contribuições estas que devem
ser efetuadas pelos empregados da empresa reclamada, mediante descontos nos respectivos salários,
cabendo à parte ré efetuar estes descontos e o respectivo repasse ao requerente.

Narra que a recente medida provisória 873/2.019 alterou "artigos da CLT para tratar sobre fontes de
custeio da organização sindical, especialmente em relação à contribuição sindical", afirmando que a
sistemática adotada pela norma citada dispõe que "deve haver autorização prévia e expressa individual do
empregado ou empresa para o pagamento destas [contribuições sindicais]" e também que "devem ser
pagas via boleto bancário".

Defende a inconstitucionalidade da medida provisória mencionada sob fundamento de que não há
qualquer urgência ou relevância na edição da norma citada, invocando as disposições do art. 62 da
Constituição da República. Argumenta que "a urgência e a relevância da matéria tratada na medida
provisória deve ser de toda significativa, a ponto de justificar o afastamento do rito convencional do
processo legislativo". Pondera também que é "forçoso concluir que a Presidência da República quando
publicou a Medida Provisória n. 873/2019 usurpou a competência do Poder Legislativo, além de causar
imenso prejuízo de ordem organizacional às entidades sindicais".

Pretende, em sede de urgência, a concessão de comando liminar que determine à reclamada obrigação de
fazer "consistente em realizar o desconto das contribuições sindicais/assistenciais e a repassar os valores
das contribuições aos cofres da entidade sindical, na forma normatizada (ACT/CCT), cláusula 10º, sob
pena de multa diária por descumprimento..."

Os autos vêm imediatamente conclusos para análise.

Antes de adentrar no exame da denunciada inconstitucionalidade da medida provisória em questão,
impõe-se tecer considerações acerca do objeto da cláusula normativa que prevê os descontos dos salários
dos trabalhadores representados pelo sindicato autor. De longa data este magistrando entende ser ilegal
qualquer previsão normativa que determine, a título de constribuições assistenciais à entidade sindical,
descontos nos salários de trabalhadores que não sejam associados da entidade respectiva. Isto porque,
embora o sindicato necessariamente represente a totalidade da categoria profissional ou econômica, por
expressa determinação constitucional, ainda assim não há amparo legal ou constitucional que permita a
cobrança (ou descontos) de quaisquer valores dos trabalhadores que não mantenham vinculação
associativa com a respectiva entidade de classe. Este entendimento sempre encontrou guarida na
jurisprudência uniforme do Eg. Supremo Tribunal Federal, expresso em sua súmula 666, : "Ain verbis
contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao
sindicato respectivo." Posteriormente, este entendimento supra transcrito ainda restou convertido na
súmula vinculante n. 40 daquela Eg. Corte.

Como sabido, a lei 13.467/17, a chamada "reforma trabalhista", trouxe inúmeras modificações nas normas
da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive a alteração do seu art. 578, que passou a viger com a
seguinte redação : "As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas
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ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a
denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo,
desde que prévia e expressamente autorizadas." Assim, o até então chamado imposto sindical deixou de
ser obrigatório e passou a ser designado como contribuição sindical, sendo certo que tal contribuição deve
ser efetuada apenas e tão-somente quando "prévia e expressamente" autorizada. Posteriormente, o
Colendo STF declarou a constitucionalidade do dispostivo legal em questão, no julgamento que proferiu
nos autos da ADI 5794 e em outras 18 acões de idêntico objeto.

É público e notório o imenso impacto financeiro que isto acarretou às entidades sindicais. Porém, não
havendo mais possibilidade de questionar a constitucionalidade da alteração em comento, dada a decisão
final da nossa Corte Suprema, passou a ocorrer tentativa dos sindicatos de buscar recursos mediante
inclusão, em suas negociações coletivas, de cláusulas como aquela objeto desta demanda, pela qual fica
previsto que a contribuição sindical é devida por todos os representados pelo ente sindical, associados ou
não, mediante descontos de seus salários e respectivo repasse pelos empregadores. Também é certo que a
cláusula em comento assegura o direito de oposição do trabalhador, não existindo caráter de
obrigatoriedade, portanto.

Entretanto, sendo certo que anteriormente este magistrado, respaldado pelas decisões da Suprema Corte,
entendia que a negociação coletiva não podia criar obrigações de pagar para aqueles não-sindicalizados,
do mesmo modo agora, permanece o entendimento de que a associação também não pode criar obrigações
de fazer para aqueles que não lhe são associativamente vinculados. Trata-se, em síntese, da mesma
conclusão a que se chegava anteriormente. Nem a entidade representativa, nem a negociação coletiva,
detêm poder jurídico de criar obrigações para os trabalhadores que não desejam ser associados daquela
entidade. Assim, é certo que prever que a contribuição sindical é devida por todos os trabalhadores da
categoria, exceto por aqueles que manifestarem oposição, significa criar obrigação para pessoas que não
mantém qualquer vínculo associativo com a entidade, em evidente afronta à lei.

Em suma, o que se pretende é substituir o antigo imposto sindical, extinto pela lei 13.467/17, por
contribuição sindical prevista em norma coletiva, devida por todos os trabalhadores, impondo ao obreiro
não-sindicalizado o ônus de manifestar oposição se assim o desejar. E também deve ser ponderado, e
certamente o autor não ignora tais fatos, que exigir dos trabalhadores, muitas vezes pessoas humildes, que
busquem tomar conhecimento do conteúdo de cláusulas normativas, de negociações coletivas que jamais
participaram, que compareçam em assembléias de categoria, comparecimento que não tem nenhum cunho
de obrigatoriedade, que tomem ainda conhecimento de prazos para lançar oposição (sendo que muitas
vezes terão que tomar conhecimento até mesmo do que é oposição), significa impor obrigações que na
maioria das vezes se tornarão inexequíveis. E isto, certamente, acarretaria incremento de arrecadação da
entidade sindical, malgrado não representar a vontade do trabalhador atingido pela cláusula normativa.

A sistemática de custeio da entidade sindical deve observar raciocínio justamente oposto. A contribuição
não pode ser devida por todos, exceto pelo empregado que manifesta oposição, pela singela razão de que
o trabalhador não tem obrigação jurídica alguma de manifestar oposição e muito menos de produzir
documentos. Ao contrário, a contribuição só pode ser devida por aquele trabalhador que manifestar
intenção de fazer esta contribuição, como expressamente previsto no art. 578 da CLT, tanto na redação
que lhe deu a lei 13.467/17, quanto na recentíssima redação conferida pela MP 873.

Este juízo não ignora as insuperáveis dificuldades financeiras enfrentadas pelas entidades sindicais,
dificuldades estas advindas da atual legislação, elaborada e aprovada com nítido conteúdo ideológico
contrário ao da proteção do trabalho e das entidades que o representam. Também não se ignora o risco
concreto e iminente de completa inviabilização, pela simples falta de arrecadação, da continuidade das
atividades que são a razão de existir destas entidades sindicais. Fiquem as partes certas de que, no
entender deste magistrado, tal inviabilização acarretará verdadeiro desastre para as relações de trabalho e,
como consequência lógica, para todas as relações sociais e para a própria estabilidade destas relações. O
que, por fim, representará imenso perigo para a frágil democracia Brasileira. No entanto, entendimento ou
vontade alguma podem prevalecer frente à Lei, ainda que não seja uma boa Lei. E neste caso, a Lei me
parece clara, ainda que não me pareça a melhor.

Dito tudo isto, deflui a conclusão de que a urgência e a relevância que justificam a edição da medida
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provisória atacada residem, justamente, no fato de que, malgrado a expressa previsão legal insculpida no
art. 578 da CLT, com redação da lei 13.467/17, que exige claramente prévia e expressa autorização do
trabalhador para o desconto de contribuições sindicais, as normas coletivas têm, amiúde, previsto o
contrário. Criando obrigações, autorizando e exigindo descontos salariais de todos os trabalhadores,
exigindo destes manifestação de oposição. Como já dito, à luz da lei, deveria haver manifestação expressa
apenas daqueles que querem contribuir. Aqueles que não desejam sofrer descontos em favor de sua
entidade sindical, não têm obrigação jurídica nenhuma. E apesar disto, deles se está exigindo a produção
de documentos ou deles se está efetuando descontos salariais. Em resumo, a atacada Medida Provisória
pretende apenas criar mecanismos para tornar eficaz as previsões que já estavam claras e expressas pela
Lei.

Ressalto mais uma vez: este juízo é solidário com as dificuldades, talvez insuperáveis, enfrentadas pelo
sindicato autor. Porém, à toda evidência me parece, nesta nova sistemática jurídica, introduzida pelas
recentes alterações legislativas, que não há outra forma de as entidades sindicais encontrarem suas fontes
de custeio, senão a tomada de consciência de classe pelo trabalhador brasileiro, a sua efetiva vida
associativa e a consequente participação dos integrantes das categorias profissionais naquilo que mais lhes
atinge, o cotidiano de suas rotinas laborais. Por fim, faço questão de registrar que todas as recentes
alterações legislativas que citei foram feitas dentro do legítimo processo democrático e elaboradas pelos
representantes democraticamente eleitos pela população brasileira. Como disse anteriormente, mesmo que
não seja boa a Lei, deve ela ser respeitada e cumprida como manifestação da vontade popular,
independentemente de juízos de valor ou de posições ideológicas. Deve ser respeitada e cumprida,
inclusive, se nefastas forem as suas consequências, eis que representa a autêntica vontade popular, fruto
da nossa democracia representativa.

Por todas estas razões, rejeito o pedido liminar formulado.

Intime-se o autor. Após, cite-se o réu para contestar, querendo, no prazo legal.

 

SAO LEOPOLDO, 13 de Março de 2019

MAURICIO DE MOURA PECANHA
Juiz do Trabalho Substituto
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