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DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Vistos,

Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando, em suma, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos da CLT que tornaram facultativa a
contribuição sindical, com a finalidade de impor à requerida o dever de reter dos trabalhadores a contribuição sindical e recolher os valores retidos por Guia de
Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana.

A questão afeta a inconstitucionalidade do artigo 545 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, exaustivamente apreciada pelo
Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, Dr. Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Relator nos autos do mandado de segurança nº 0005652-
29.2018.5.15.0000, cujos trechos da decisão peço licença para transcrever, in verbis:

 

"Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados,
as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados".

Ocorre que sobredita norma é de evidente inconstitucionalidade.



Segundo dita o art. 149 da CF/1988: "Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo".

Portanto, são três tipos de contribuições que podem ser instituídas exclusivamente pela União: contribuições sociais, contribuições de intervenção
no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

A propósito, o referido art. 146, III, assim estabelece: "Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; c)
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. d) definição de tratamento diferenciado e favorecido
para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155,
II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)".

Noutra vertente, o art. 3º da Lei n. 5.172/1966 / CTN - diploma legal que tem eficácia de lei complementar - sem sofismar estabelece que tributo é
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

E dúvida não há que a contribuição sindical em questão, antigo "imposto sindical" - contribuição "de interesse das categorias profissionais ou
econômicas" (art. 149, CF) -, tem referida natureza, sendo aliás parte dela destinada aos cofres da União e revertida ao Fundo de Amparo do
Trabalhador - FAT, que custeia programas de seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de ações para o desenvolvimento econômico e
geração de trabalho, emprego e renda.

Bom consignar o disposto no art. 217 do CTN:

"Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º e 77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho
de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

I - da 'contribuição sindical', denominação que passa a ter o imposto sindical de que tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do
Trabalho, sem prejuízo do disposto no art. 16 da Lei 4.589, de 11 de dezembro de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)"



Definida tal contribuição, tendo feição de tributo, inafastável a conclusão de que tem caráter obrigatório ou compulsório, por outras palavras, não-
facultativo."

(TRT 15ª Região, MS 0005652-29.2018.5.15.0000, Seção de Dissídios Coletivos, DEJT: 21/03/2018)

 

E ainda, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência nacionais são uníssonas quanto à natureza tributária da contribuição sindical, tratando-
se de contribuição social. Nesse sentido, STF, AI692.369-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RE180.745/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE;
RE177.529/SP, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO, entre outros.

Portanto, a modificação e extinção de um tributo, inclusive na modalidade contribuição parafiscal, notadamente, a alteração da sua natureza, de
compulsória, para facultativa, é matéria reservada à lei complementar. Nesse sentido, RE 635.682, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2013; RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 27.2.2004; entre outros.

Assim , não poderia a Lei ordinária nº 13.467/2017 ter veiculado normas a respeito da obrigação e lançamento das contribuições sindicais, pois ao
fazê-lo, incorreu em inconstitucionalidade formal.

Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial, reconheço, em controle difuso de constitucionalidade, a
inconstitucionalidade da Lei nº 13.467/2017, nos pontos em que promoveu alteração nos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT.

Entretanto, entendo que o recolhimento das contribuições em guia própria, nesta fase processual, afigura-se impertinente diante do risco de tornar a
presente decisão irreversível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso posto, com esteio no artigo 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu promova a retenção de
um dia de trabalho de todos os trabalhadores no mês de março/2018, e dos anos subsequentes até prolação de decisão definitiva em última instância, assim como
também dos trabalhadores admitidos após o mês de março, correspondentes às contribuições sindicais devidas pelos empregados que integram a categoria
profissional representada pelo sindicato-autor, nos termos do artigo 582 da CLT, com a redação anterior à vigência da Lei n° 13.467/2017 e, ato contínuo,
promova o depósito dos valores retidos em juízo, mediante guia de depósito judicial, no prazo previsto em lei para o pagamento da guia de recolhimento da
contribuição sindical, sob pena de, em caso de descumprimento, aplicação de multa de R$100,00 por empregado relativo ao qual venha a ser demonstrado o
descumprimento da obrigação.



No mais, tendo em vista a natureza dos pedidos postulados, intime-se o réu para ciência da ação ajuizada, para o cumprimento da obrigação de fazer
imposta, bem como para apresentação de defesa escrita, acompanhada dos documentos que objetivem instruí-la, no prazo de 20 dias, sob pena de revelia e
confissão em relação à matéria de fato.

Cumpridas as providências supra, intime-se o autor para apresentação de réplica no prazo de dez dias.

Determino a imediata expedição de mandado de intimação a ser cumprido com urgência pelo Sr. Oficial de Justiça.

Campinas, 22 de março de 2018

 

MARINA DE SIQUEIRA FERREIRA ZERBINATTI

Juíza do Trabalho
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