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DIAP: decisão do STF
sobre Contribuição
sindical favoreceu o
interesse do capital
Pode-se dizer que o voto vencedor foi
menos constitucional e mais político;
alinhado com o mercado, que a lei
favorece e protege, e ao capital, que se
beneficia com a precarização das relações
de trabalho advinda da Reforma
Trabalhista, cujo principal ator social em
defesa dos trabalhadores (os sindicatos)
tenta-se escantear e até mesmo fazer
desaparecer política e fisicamente pela
asfixia financeira.
Marcos Verlaine*
O plenário do Supremo Tribunal Federal
(foto) concluiu, nesta sexta-feira (29), o
julgamento da ADI 5.794, que questionava o
comando da Lei 13.467/17 determinando que a
contribuição sindical seja facultativa. Foram 6
votos a 3. O resultado não deve nos causar
surpresas. Embora tenhamos torcido muito para
que fosse diferente. A vida é dura mesmo. Isto
porque, ultimamente, sempre que a Corte foi

provocada a mediar embates e conflitos entre o
capital e o trabalho prevaleceu o capital.
Esta análise preliminar está fundada num
histórico recente que não nos deixa ter outra
interpretação. O STF tem decidido, em geral, contra
o movimento sindical. Houve até confusões e
comparações esdrúxulas, como a que compara e
confunde a CLT com a Carta del Lavoro, fascista, de
Mussolini. Ora, a comparação não é só absurda nos
planos formal e legal. O é também do ponto de
vista histórico.
A CLT é 1 código de proteção ao trabalhador,
ou pelo menos era, antes da Reforma Trabalhista.
Quando foi promulgada, em 1943, tinha 921 artigos.
Tratava-se de 1 consolidação de leis. A Carta del
Lavoro continha apenas 30 comandos e nem lei era.
Desses, somente 11 “leis” estão em ambos os
documentos. Era, como foi chamada, 1 carta, de
“intenções”. Fazer comparações demonstra,
portanto, desconhecimento histórico ou má fé.
Como considerar fascista 1 lei que garante
direitos como férias, 13º salário, aposentadoria e
que proíbe o trabalho escravo e infantil? Não há
lógica ou coerência nessa comparação!
Votaram contra o relator, favorável a ADI
5.794, os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio
Mello e a presidente, Carmen Lúcia. Acompanharam
o relator os ministros Dias Toffoli e Rosa Weber.
Estavam ausentes Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski.
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Por que não houve surpresas?
Ao longo dos anos de 2014 a 2016, o
Supremo sempre que se deparou com demandas
coletivas dos trabalhadores decidiu contra esses e
em favor daqueles. Foi assim quando apreciou as
questões da ultratividade, do direito de greve e da
desaposentadoria.
Assim o fez quando admitiu a precarização
da Justiça do Trabalho, porque o órgão perdeu
recursos orçamentários. Permitiu a “prescrição
quinquenal de FGTS”, quando declarou a
inconstitucionalidade das normas que previam
prazo prescricional de 30 anos para ações relativas
a valores não depositados no fundo. E permitiu a
contratação por meio de organizações sociais (OS)
na Administração Pública. O que na prática se
configura como privatização de serviços públicos.
E também, antes de ser aprovado pelo Congresso,
no âmbito da Reforma Trabalhista, já havia
admitido que a negociação prevalecesse sobre a
lei.
Portanto, não há porque ficar surpreso
com mais esta decisão de hoje. Surpresa, boa,
seria se o sindicalismo tivesse imposto, na Corte
Suprema, revés ao capital e ao mercado, que ao
fim e ao cabo, querem enfraquecer o sindicalismo
e, se for possível, suprimi-lo da vida brasileira.
Sim, porque, com a extinção peremptória da
contribuição sindical obrigatória é isto que
desejam, apenas não confessam, pelo menos em
público.
Porque só assim terão mais condições de
impor a agenda econômica que está em curso,
cuja regressividade violenta os trabalhadores e o
povo.
Essa decisão do Supremo, via de regra,
atendeu à lógica do capital, que “quer ampliar seu
poder sobre o trabalho”, como bem delineou

Antônio Augusto de Queiroz, em seu artigo: Fim
da contribuição sindical tem apoio patronal. Por
quê?
O voto daqueles que consideraram a lei
constitucional, no quesito da facultatividade da
contribuição sindical, desconsiderou a Lei Maior
“à luz do tripé da Constituição de 1988 que dá
sustentação à organização sindical, formado pela
unicidade sindical (art. 8º, II), a representatividade
compulsória (art. 8º, III) e a contribuição sindical
(art. 8º, IV, parte final)”, analisou Antônio Queiroz
em artigo “Supremo Tribunal decidirá sobre
contribuição sindical”.
Assim, pode-se dizer que o voto vencedor
foi menos constitucional e mais político; alinhado
com o mercado, que a lei favorece e protege, e ao
capital, que se beneficia com a precarização das
relações de trabalho advinda da Reforma
Trabalhista, cujo principal ator social em defesa
dos trabalhadores (os sindicatos) tenta escantear
e até mesmo fazer desaparecer política e
fisicamente pela asfixia financeira.

Que fazer
Diante desse quadro de “terra arrasada” é
importante pensar saídas e alternativas jurídicas e
políticas ao fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical. Agora consolidado pelo STF.
E pensar juntos, pois caso não haja solidariedade
nesse processo tudo ficará mais difícil.
Isto é, aquele ambiente de disputas por
espaços, às vezes conseguido à custa de métodos
abomináveis, precisa ser substituído por ambiente
de unidade de ação, solidariedade e muita
reflexão conjunta.
Avalio que perdemos 1 batalha, não a
guerra! Há, ainda, muita água para passar debaixo
da ponte.
(*) Assessor Parlamentar do DIAP
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Contribuição sindical:
primeiras impressões
sobre o julgamento
Quando o Acórdão for publicado analisaremos o
seu inteiro teor para traçarmos quais os
caminhos que deverão ser seguidos pelas
entidades sindicais, ficando consignada a
prerrogativa da assembleia de cada entidade ter
a possibilidade legal de aprovar as contribuições
para toda categoria que representa.
Hélio Gherardi*
Pelo presente relato, ainda sem o Acórdão
devidamente publicado, com base nas pronuncias das
razões dos ministros, vamos tecer alguns comentários
visando elucidar o ocorrido.
O plenário do Supremo Tribunal Federal na
manhã desta sexta-feira (29), por 6 votos a 3,
entendeu pela constitucionalidade da Lei 13.467/17,
que promoveu alterações na forma de recolhimento
das contribuições sindicais.
O ministro relator Luiz Edson Fachin votou pela
total procedência das ADI, declarando inconstitucional
o fim da obrigatoriedade do recolhimento da
contribuição sindical, tendo sido acompanhado pela
ministra Rosa Weber e José Antonio Dias Toffoli.
Contudo, os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes,

Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio
Mello e a presidente Cármem Lúcia Antunes Rocha,
divergindo do relator, votaram pela improcedência das
ações e pela procedência da ADC 55, ou seja, pela
constitucionalidade das mencionadas alterações
promovidas pela Lei 13.467/17 em relação à não
compulsoriedade da contribuição sindical; não
estiveram presentes os ministro Celso Antônio
Bandeira de Mello e o Ricardo Lewandowski.
Muito embora o argumento vencedor tenha
sido o que torna facultativa a contribuição sindical,
durante o pronunciamento dos votos dos ministros
que divergiram do relator, pode-se perceber que as
palavras de ordem foram: LIBERDADE, AUTONOMIA
FINANCEIRA, NÃO INTERVENÇÃO DO ESTADO.
O próprio ministro Luiz Fux que votou pela
constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei
13.467/17 no que se refere à facultatividade da
contribuição sindical afirmou que os sindicatos ainda
dispõem de múltiplas formas de custeio, como as
contribuições confederativa e assistencial e outras
instituídas pela assembleia da categoria ou por meio
de negociação coletiva.
Já o ministro Alexandre de Moraes
fundamentou o seu voto a favor do fim da
obrigatoriedade invocando os princípios da liberdade
sindical e individual, com a consequente diminuição da
influência do Estado, deixando claro que o negociado
vale sobre o legislado, nos termos do artigo 611-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O ministro Marco Aurélio de Melo destacou a
importância das decisões das assembleias frente a
categoria a que representa em seu pronunciamento
assinalando claramente que a definição se dá pela
assembleia da respectiva categoria.
Há que se destacar, ainda, que a Lei 13.467/17,
conhecida como Reforma Trabalhista, embora tenha
alterado os artigos 545, 578, 579, 582, 587 e 602 da
CLT, em nenhum momento revela que a autorização
para o desconto das contribuições devidas ao sindicato
seja da forma escrita e individual.
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Nesse sentido, dispõe o artigo 545 da CLT:
“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”.
Da mesma forma, o artigo 582 da CLT em nada
se manifesta no sentido de ser necessário a
autorização individual de cada trabalhador:
“Art. 582. Os empregadores são obrigados a
descontar da folha de pagamento de seus
empregados relativa ao mês de março de cada ano a
contribuição sindical dos empregados que
autorizaram prévia e expressamente o seu
recolhimento aos respectivos sindicatos.”
Sendo assim, a aprovação pela categoria do
recolhimento da contribuição sindical de todos os
trabalhadores, conforme conste em Ata de Assembleia
Extraordinária, a nosso ver, é legitima e amparada por
nosso ordenamento jurídico.
Sabe-se que a Assembleia da entidade sindical
é soberana em suas resoluções de forma que a
expressão “a autorização prévia e expressa” referida
no alterado artigo 582 Consolidado; assim como a
“opção” mencionada no artigo 587 da CLT constituemse no permissivo legal para que o recolhimento da
Contribuição Sindical seja efetuado para toda
categoria.
Nesse sentido, é o Enunciado no. 38, que
ocorreu na Segunda Jornada da Reforma Trabalhistas
da Anamatra, de outubro de 2017, que assinala:
“ENUNCIADO Nº 38 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
I - É lícita a autorização coletiva prévia e expressa
para o desconto das contribuições sindical e
assistencial, mediante assembleia geral, nos termos
do estatuto, se obtida mediante convocação de toda
a categoria representada especificamente para esse
fim,
independentemente
de
associação
e
sindicalização.
II - A decisão da assembleia geral será obrigatória
para toda a categoria, no caso das convenções

coletivas, ou para todos os empregados das empresas
signatárias do acordo coletivo de trabalho.
III - O poder de controle do empregador sobre o
desconto da contribuição sindical é incompatível com
o caput do art. 8º da Constituição Federal e com o art.
1º da Convenção 98 da OIT, por violar os princípios da
liberdade e da autonomia sindical e da coibição aos
atos antissindicais.”
Ademais, o artigo 513 alínea “e” da CLT que
não foi revogado pela Lei 13.467/17, estabelece ser
prorrogativa dos sindicatos a imposição de
contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas, senão vejamos:
“Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades administrativas
e judiciárias os interesses gerais da respectiva
categoria ou profissão liberal ou interesses individuais
dos associados relativos á atividade ou profissão
exercida;
b) celebrar contratos coletivos de trabalho;
c) eleger ou designar os representantes da respectiva
categoria ou profissão liberal;
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e
consultivos, na estudo e solução dos problemas que se
relacionam com a respectiva categoria ou profissão
liberal;
e) impor contribuições a todos aqueles que
participam
das
categorias
econômicas
ou
profissionais
ou
das
profissões
liberais
representadas.”
Pensar de outra maneira é dizer que os
sindicatos só poderão atender a seus próprios
associados e, em assim sendo, as Normas Coletivas
somente poderiam ser aplicadas aos respectivos
associados. Assim, quando publicado o Acórdão,
analisaremos o seu inteiro teor para traçarmos quais
os caminhos que deverão ser seguidos pelas entidades
sindicais, ficando consignada a prerrogativa da
assembleia de cada entidade ter a possibilidade legal
de aprovar as contribuições para sua categoria.
(*) Advogado. É membro do corpo técnico do DIAP
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O presidente da CONTRICOM acompanhou as
sessões no STF com outras lideranças sindicais

Altamiro: mais do que
nunca nossa unidade é
fundamental
O presidente da CONTRICOM, Altamiro
Perdoná, acompanhou, ao lado de outras
lideranças sindicais e advogados, a discussão e
votação da ADI sobre a Contribuição Sindical no
STF.
Segundo o dirigente, “os votos contrários à
Ação Direta de Constitucionalidade não
conseguiram convencer pela ausência de
argumentos técnicos, enquanto o parecer do
ministro Fachin e os votos que o acompanharam
foram muito sólidos e demonstraram de forma
incontestável a inconstitucionalidade da mudança
feita na CLT, na forma e no conteúdo”.
O presidente da Confederação ressaltou
“que é fundamental, mais do que nunca, o
movimento sindical como um todo permanecer
unido diante dessa tentativa do grande capital de

esvaziar e até mesmo acabar com os sindicatos
laborais e suas representações de nível superior”.
Acrescentou ainda, diante da decisão do
STF, que “os sindicatos de base devem estar ainda
mais próximos do trabalhador, levando a ele a
consciência da importância do Sindicato, da
Federação, da Confederação e da Central Sindical,
pois, com essas ameaças aos direitos trabalhistas
que colocaram na Lei, só resta ao trabalhador a
sua entidade para lutar em seu favor. Por isso, a
sustentação material de nossas entidades deve
estar baseada principalmente no trabalhador ”.
“Faço um apelo a todos os nossos
companheiros dos Sindicatos e Federações do
plano da CONTRICOM que se mantenham
mobilizados e unidos. Perdemos uma batalha, mas
não perdemos a guerra e temos uma grande
oportunidade de mudar a situação política do país
nas eleições deste ano elegendo pessoas
comprometidas
com
as
causas
dos
trabalhadores”, afirmou Altamiro.
E concluiu: “a direção da CONTRICOM
estará providenciando, após se reuni com nossa
assessoria jurídica, orientações sobre como
devemos proceder em razão da decisão do STF
sobre a contribuição sindical”.
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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