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EMENTA

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. SUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO

DE EDITAIS NA FORMA DO ARTIGO 605 DA CLT. INDIVIDUALIZAÇÃO

DO SUJEITO PASSIVO E INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO EDITAL.

DESNECESSIDADE. A cobrança judicial da contribuição sindical urbana

prescinde do encaminhamento prévio de comunicação direta ao sujeito passivo,

tendo como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular a

publicação de editais na forma do art. 605 da CLT, não se exigindo neles a

indicação do nome do devedor e do valor do débito.

 

 

RELATÓRIO

 

 

Pelo v. acórdão proferido na sessão de julgamento publicado em 10/06/2019, o

Plenário deste Eg. Tribunal admitiu este incidente de resolução de demandas repetitivas, a fim de que seja

firmada tese jurídica vinculante a ser aplicada no julgamento das lides pendentes e futuras que versem

sobre a necessidade de ciência pessoal e a necessidade de publicação de editais com indicação do nome

do devedor e do valor do débito nas ações de cobrança da contribuição sindical urbana (ID. d80178e).

 

No aresto, foi determinado o registro eletrônico do incidente no Conselho

Nacional de Justiça (CNJ); a comunicação a todos os órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho neste

Estado para a suspensão dos feitos que tratam da matéria e a intimação dos litigantes dos processos

adotados como causas-piloto, informando-os da convolação do incidente e esclarecendo que lhes seria

concedido prazo para manifestação, oportunamente.

 

Notificado da instauração do incidente, o d. Ministério Público do Trabalho

(MPT) reservou-se o direito de exarar parecer após a manifestação dos demais interessados, nos termos

do art. 983 do Código de Processo Civil (CPC).
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Passo seguinte, foram intimadas as partes dos recursos afetados, para que

juntassem os documentos que entendessem pertinentes e solicitassem as diligências necessárias à

elucidação da questão de direito e publicado edital dando notícia da instauração do Incidente a pessoas,

órgãos e entidades interessadas, para se manifestarem sobre o respectivo tema, justificando a utilidade da

sua eventual intervenção, exibindo os documentos e requerendo as diligências que reputassem oportunas.

 

Em consequência, o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE

FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DO ESTADO DE GOIAS - SINDIFEIRANTE

manifestou-se (ID. ad2f87f), alegando, em síntese, que o art. 605 da CLT estabelece como requisito de

validade para a cobrança da contribuição sindical urbana apenas a publicidade da cobrança, não exigindo

a ciência pessoal do devedor ou sua individualização nos editais.

 

Destaca que (ID. ad2f87f - Pág. 12):

 

"a individualização do lançamento através de notificação individual ou fazer

constar o nome de cada um dos contribuintes no edital para lançamento da

contribuição sindical é exigência desmedida, contrária ao Princípio da

Economicidade, visando apenas criar barreiras burocráticas para as Entidades

Sindicais Patronal Urbanas.

 

Ressalta-se o §2º do Artigo 8º da CLT:

 

'Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal

Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão

restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam

previstas em lei.'

 

Desse modo, a exigência de notificação pessoal do devedor não se justifica

quando se trata de contribuição sindical urbana, sendo suficiente a publicação do

edital nos jornais de maior circulação local, nos termos do art. 605 da CLT"
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A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE GOIÁS -

FECOMÉRCIO/GO requereu seu ingresso no feito, na condição de terceiro interessado, argumentando

que o art. 605 da CLT não estabelece como requisito de validade para a cobrança da contribuição sindical

urbana a ciência pessoal do devedor nem que este seja individualizado no edital, exigindo tão somente a

publicidade da cobrança, a fim de dar ciência ao contribuinte.

 

Sustenta que (ID. 81cc7a9):

 

"A exigência do lançamento da contribuição sindical urbana individualizado

destoa da jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece

como requisito essencial para a constituição do crédito aquilo que prescreve o

texto celetista.

 

Com diferentes decisões proferidas sobre mesmo assunto, o tema/tese precisa ser

pacificado em um único e verdadeiro sistema, onde Superior Tribunal, Tribunais

Regional e Juízos inaugurais, com as ressalvas particulares do caso concreto em

análise, norteiem com exatidão a atuação sindical."

 

PRISCILA SILVA MACHADO também requereu seu ingresso no feito como

"amicus curiae", ID. 8039d7b, apontando que os feirantes, réus nas ações de cobrança, são pessoas

humildes que desconhecem a consequência do seu não comparecimento à audiência inaugural e, até

mesmo, o motivo pelo qual são citados.

 

Argumenta que a contribuição sindical tem natureza tributária, exigindo-se o

regular lançamento, nos termos dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional (CTN), razão pela qual

os editais publicados pelo sindicato autor, uma vez genéricos e impessoais, não cumprem sua finalidade

de ciência pessoal, tornando inexistente o crédito tributário.

 

Acresce que (ID. 8039d7b - Pp. 14/15):

 

"A norma insculpida no artigo 605 da CLT visa dar efetividade ao princípio da
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publicidade, razão pela qual constitui requisito legal que integra a essência do ato

de cobrança, sem o qual não se pode proceder à sua exigência judicial, sendo certo

que a finalidade é garantir ao devedor o direito de ser notificado de qualquer

lançamento tributário feito contra ele.

 

É inexigível a cobrança da contribuição sindical patronal quando constatada a

publicação em jornais de editais genéricos de convocação para o recolhimento da

parcela em relevo, sem a discriminação dos valores do débito e seus respectivos

devedores.

 

A contribuição sindical, em razão de sua condição de tributo, submete-se ao

princípio da legalidade estrita. Dessa forma, todos os preceitos referidos em lei

precisam ser rigorosamente cumpridos para que se torne perfeita a formação do

crédito tributário. Por este motivo, não se pode considerar cumprida a exigência

de publicidade prevista no artigo 605 da CLT quando a publicação do edital

ocorreu de forma genérica, sem especificar o devedor ou os valores devidos."

 

A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS - FIEG requereu

sua admissão nos autos do presente processo, salientando que congrega 36 sindicatos industriais filiados,

que representam os mais diversos seguimentos produtivos do Estado de Goiás.

 

Defende que não há norma que determine a ciência pessoal do devedor, exigindo

o art. 605 da CLT apenas a publicação de editais. Sustenta que o mencionado dispositivo legal tampouco

demanda a individualização do sujeito passivo.

 

Pondera (ID. b0a8c1e - Pág. 15):

 

"Eméritos, de todo modo, não seria razoável entender-se que nos editais

publicados deveria constar a identificação nominal dos destinatários e dos valores

devidos, sob pena de inviabilidade gráfica e financeira das publicações.

 

Existem sindicatos filiados que contam com mais de cinco mil empresas na base,
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sendo, portanto, completamente inviável a publicação de tais nomes, além de ser

extremamente oneroso.

 

Há de se atentar também para uma potencial cobrança vexatória e para o

desrespeito ao sigilo fiscal, em caso de divulgação de maiores dados.

 

O apontamento indevido do nome do devedor em jornal acarreta lesão por danos

morais."

 

O SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DE

GOIÁS - SIAEG manifestou sua intenção de ingressar no feito na condição de "amicus curiae" (ID.

2b860fd).

 

Sustenta o Sindicato (ID. 2b860fd - Pp. 7/8):

 

"Desse modo, nas ações em que se busca o pagamento do imposto sindical

urbano, a publicação dos editais é suficiente à constituição da obrigação, pois os

editais tem por intuito cientificar, notificar o contribuinte da obrigação e

constitui-lo em mora, sendo verdadeiro pressuposto processual para a cobrança do

tributo.

 

Ademais, válido mencionar que o entendimento acerca da obrigatoriedade do

envio de notificação prévia para o lançamento do tributo atrai aos Entes Sindicais

ampla fragilidade, pois a entrega da notificação ocorre por meio de mensageiro

(motoboy) despido de qualquer autoridade, o que facilita a recusa no recebimento

da notificação extrajudicial por parte do contribuinte.

 

Com habitualidade, o contribuinte urbano recusa o recebimento da notificação

entregue via mensageiro (motoboy) com o único objetivo de esquivar-se de futura

ação judicial de cobrança do imposto sindical.
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Ademais, imperioso mencionar que os artigos 142 a 150 do CTN são artigos

destinados exclusivamente a agentes públicos, agentes dos erários dos diversos

entes com poder impositivo, pois determinam que a autoridade pública dará início

ao lançamento, ato administrativo de sua competência exclusiva.

 

Sendo assim, fácil perceber que tal exigência é impossível de ser assumida pelos

Sindicatos, na medida em que não são agentes públicos, de tal maneira que a

imposição do lançamento via notificação prévia acaba por impedir a arrecadação

dos Sindicatos dos contribuintes inadimplentes por meio de ação de cobrança.

 

Destaca que a contribuição sindical rural possui regramento próprio, eis que

criado pelo antigo estatuto do trabalhador rural (Lei 4.214/1963).

 

Alega, ainda (ID. 2b860fd - Pp. 11/19):

 

"Ademais, não há regulamentação que exija a individualização das empresas no

edital, porquanto a convocação abrange toda a categoria econômica e tampouco é

exigível a notificação pessoal dos contribuintes, uma vez que, como já exposto, se

trata de lançamento por homologação, ao contrário da contribuição sindical rural,

que possui legislação específica e cujo lançamento se dá na modalidade de ofício.

 

(omitido)

 

Desse modo, o manejo da ação ordinária de cobrança sindical urbana prescinde

das formalidades administrativas de expedição de guias e notificação pessoal do

sujeito passivo, já que este, no caso de categoria econômica, deve apurar o valor

da contribuição e fazer o recolhimento na forma dos arts. 580 e seguintes da

CLT."

 

Previamente, foi indeferido o pedido de admissão da ASSOCIAÇÃO DOS

FEIRANTES DA FEIRA HIPPIE E LIGA DOS AMIGOS DA PRAÇA DO TRABALHADOR, eis que

já havia decorrido o prazo fixado para tanto e encontrava-se encerrada a instrução processual.
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Posteriormente, foi reconsiderada a decisão, nos seguintes termos (ID. 47aaafd):

 

"No caso, encerrada a instrução processual, não se afiguraria possível a admissão

da requerente no feito. No entanto, considerando a representatividade da entidade,

que defende os interesses de feirantes que figuram como réus nas ações de

cobrança de contribuição sindical; a apresentação de argumentos ainda não

suscitados, como a necessidade de intimação pessoal do devedor; que o MPT não

foi ainda intimado para apresentar sua manifestação, não havendo, de fato,

prejuízo para qualquer das partes; que a participação da requerente pode

enriquecer o debate e colaborar efetivamente com o melhor julgamento da matéria

objeto do presente incidente e que é desejável a ampla participação de

representantes da sociedade em detrimento de questões formais, de cunho

processual, reconsidero a decisão ID. 5120988."

 

Admitida na condição de "amicus curiae", a ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES

DA FEIRA HIPPIE E LIGA DOS AMIGOS DA PRAÇA DO TRABALHADOR sustenta que (ID.

1fdf766):

 

"a cobrança da contribuição sindical, a par das exigências específicas previstas na

CLT (publicação de editais em jornais - art. 605 da CLT), submete-se, também, às

regras estabelecidas para o lançamento dos créditos tributários, nos moldes do art.

145 do CTN, as quais não prescindem da notificação do sujeito passivo tributário,

como pressuposto prévio para a exigibilidade do crédito.

 

Isto porque, para a constituição em mora do contribuinte, indispensável sua

notificação prévia e pessoal para pagamento do tributo, com a remessa das guias

da contribuição sindical para seu endereço.

 

O regramento garante, assim, a prévia ciência da existência do tributo por parte do

devedor, a fim de que possa exercer seu direito de defesa, se assim entender, ou

mesmo para que não seja surpreendido, a posteriori, com eventual cobrança de

crédito tributário cuja existência sequer tinha conhecimento.
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(omitido)

 

O lançamento tributário da contribuição sindical, portanto, só é válido se o

contribuinte for notificado, presumidamente, por editais (art. 605 da CLT), e,

pessoalmente pelo correio."

 

Embora regularmente intimados, os réus dos processos afetados deixaram

transcorrer o prazo assinalado sem manifestação.

 

Diante da natureza essencialmente jurídica da controvérsia que motivou a

instauração do incidente, e tendo em vista que os elementos existentes neste feito e no processo originário

são suficientes para a formação da tese jurídica a ser fixada no julgamento do mérito, foi considerada

desnecessária a realização de audiência pública, encerrando-se a instrução processual.

 

O d. Ministério Público do Trabalho (MPT), juntou seu parecer (ID. 11ff988), no

sentido da desnecessidade de ciência pessoal do devedor urbano e da necessidade de publicação de editais

constando a pessoa do devedor e os valores por ele devidos.

 

Argumenta que:

 

"Com efeito, a cobrança da contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT, por

possuir caráter tributário, deve ser revestida de publicidade, nos termos do art. 605

da CLT, que assim dispõe: 'As entidades sindicais são obrigadas a promover a

publicação de editais concernentes ao recolhimento de imposto sindical, durante 3

(três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada

para depósito bancário'.

 

A publicação de editais, a teor do dispositivo acima referido, é condição

necessária à eficácia do procedimento de recolhimento da contribuição sindical,

como medida de cumprimento do princípio da publicidade, acolhido no
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ordenamento jurídico pátrio.

 

A mera publicação de forma genérica dos editais, sem menção aos nomes dos

contribuintes, com o montante da dívida, não atinge a finalidade da lei, já que não

se torna efetiva a publicidade do ato.

 

A finalidade do referido artigo 605 da CLT é levar aos devedores o conhecimento

da necessidade de efetuar o recolhimento da contribuição sindical, de forma a

garantir o respeito ao princípio da publicidade.

 

Os editais genéricos não cumprem tal finalidade, tendo em vista o disposto no

artigo 142 do CTN, cuja norma determina que para validade do lançamento do

débito, é necessária, além da notificação pessoal do devedor, a identificação do

fato gerador da obrigação, o cálculo do montante do tributo devido e a

identificação do sujeito passivo.

 

A inobservância dessa formalidade legal, vale salientar, viola o princípio da

publicidade do ato, sendo que o próprio CTN, em seu artigo 145, caput, garante ao

sujeito passivo do tributo o direito de ser notificado regularmente de todo e

qualquer lançamento tributário contra ele, de forma a permitir a devida

impugnação do ato, em observância aos princípios da ampla defesa e do

contraditório (art. 5º, LV da CF/88).

 

Esse entendimento tem respaldo em reiteradas decisões do C. TST sobre o tema

(grifos acrescidos):

 

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO

REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E

ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS

GENÉRICOS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO.

NECESSIDADE. O Tribunal Regional consignou que foi feita a publicação

de editais genéricos, uma vez que não discriminavam o devedor, bem como
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o valor do débito. Logo, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria

o reexame do contexto fático-probatório, procedimento que encontra óbice

na Súmula nº 126 desta Corte, o que inviabiliza o prosseguimento do

recurso de revista. Ademais, sendo a contribuição sindical uma espécie de

tributo, a sua cobrança exige a regular constituição do crédito, sendo

indispensável a notificação pessoal prévia do sujeito passivo da contribuição

sindical, não sendo suficiente a publicação de editais genéricos Precedentes.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido'

(AIRR-10143-45.2017.5.03.0163, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de

Souza Agra Belmonte, DEJT 20/09/2019).

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS

TERMOS DO ART. 605 DA CLT. NECESSIDADE. O Tribunal Regional,

soberano na análise do conjunto probatório dos autos, manteve a sentença e

negou provimento ao pedido do Sindicato Reclamante, consignando que,

'Para a constituição em mora do devedor se faz necessária a publicação de

editais nos jornais de circulação local. Os documentos anexados aos autos

demonstram o descumprimento desta obrigação legal, pois, embora tenham

sido publicados em vários jornais, foram realizados de forma genérica, sem

apontar a pessoa do devedor ou até mesmo os valores devidos em cada um

dos anos' - premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. O

entendimento desta Corte é de que a notificação do lançamento do crédito

tributário configura condição de eficácia do ato administrativo tributário,

constituindo requisito legalmente fixado, sem o qual não se pode cobrá-lo

judicialmente. A necessidade de publicação editalícia em periódicos tem por

intuito cientificar o contribuinte da obrigação, notificando-o e constituindo-o

em mora, sendo verdadeiro pressuposto processual para a cobrança do

tributo. Julgados. Agravo de instrumento desprovido.

(AIRR-10283-91.2016.5.03.0138, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª

Turma, DEJT 16/3/2018)

 

'A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Publicação de editais. Notificação

. Consoante o acórdão recorrido, o Sindicato reclamantepessoal do devedor

não cumpriu com requisito legal para o ajuizamento da ação de cobrança,

qual seja a regular notificação do sujeito passivo da obrigação. Com efeito, 
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conforme se depreende do acórdão regional, as publicações de editais se

deram de modo genérico, na medida em que não houve a identificação do

devedor destinatário da cobrança da contribuição sindical e do valor do

débito, não alcançando a finalidade de garantir a efetividade dos princípios

da publicidade do ato e da não surpresa do contribuinte. Nesse contexto, não

 2.se divisa ofensa aos arts. 545, 605 e 606 da CLT e 142 e 145 do CTN.

JUSTIÇA GRATUITA. O recurso não está adequadamente fundamentado,

na medida em que não satisfeitos os requisitos constantes do art. 896 da

CLT, pois o reclamante não indica violação de lei e/ou da Constituição

Federal, nem contrariedade a OJ ou súmula desta Corte, súmula vinculante

do STF, tampouco divergência jurisprudencial relativamente à matéria.

Agravo de instrumento não provido. 3. HONORÁRIOS DE

SUCUMBÊNCIA. LEI Nº 13.467/17. Tendo em vista a demonstração de

possível má aplicação do art. 791-A da CLT, merece processamento o

recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B)

RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI Nº

13.467/17. Extrai-se do acórdão recorrido que a ação trabalhista foi ajuizada

antes do advento da Lei nº 13.467/17 e que a condenação aos honorários de

sucumbência teve por fundamento o novo regramento. Ocorre que o

Tribunal Superior do Trabalho, visando conferir segurança jurídica e

uniformidade na aplicação e interpretação das normas processuais previstas

na Lei nº 13.467/17, editou a Instrução Normativa nº 41 (resolução nº 221,

de 21 de junho de 2018). Segundo o art. 6º da IN nº 41, na Justiça do

Trabalho, a condenação a honorários de sucumbência, prevista no art. 791-

A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11

de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/17). Nas ações propostas

anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/70 e das

Súmulas nos 219 e 329 do TST. Recurso de revista conhecido e provido'

(ARR-357-34.2017.5.06.0020, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da

Costa, DEJT 31/05/2019).

 

'AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 -

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS

GENÉRICOS. SÚMULAS 126, 296 E 337 DO TST E ART. 896, 'A', DA

. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não lograCLT

desconstituir os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso

de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento'

(AIRR-11608-36.2014.5.03.0053, 8ª Turma, Relator Ministro Márcio Eurico

Vitral Amaro, DEJT 20/10/2017).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AÇÃO DE

COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO EM

DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS GENÉRICOS.

. I - Diante da premissa fática acerca da ausência deARTIGO 605 DA CLT

um pressuposto necessário para a regular constituição do crédito tributário -

publicidade dos editais de cobrança -, vê-se que, para firmar posição

conclusiva sobre a pretensa violação aos artigos 142 e 145 do CTN e 605 da

CLT, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos,

atividade refratária ao âmbito de cognição deste Tribunal, a teor da Súmula

nº 126/TST. II - Por outro lado, o entendimento do Regional, de que a

publicação de editais de notificação do contribuinte devedor deve ser

efetivada em jornais de circulação local, no âmbito de seu domicílio, nos

moldes do artigo 605 da CLT, com a correta designação dos destinatários, e

. III -não de maneira genérica, coaduna-se com a jurisprudência desta Corte

Com isso, avulta a convicção sobre o acerto da decisão agravada, pois o

recurso de revista não desafiava processamento, por óbice do artigo 896, §

7º, da CLT e da Súmula nº 333/TST, pela qual os precedentes desta Corte

foram erigidos à condição de requisitos negativos de admissibilidade do

apelo. IV - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(AIRR-10910-97.2015.5.03.0084, 5ª Turma, Relator Ministro: Antonio José

de Barros Levenhagen, DEJT 11/11/2016)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DE

COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO

. EXTINÇÃO DO FEITO SEMVÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

JULGAMENTO DO MÉRITO. À luz da atual e iterativa jurisprudência

desta c. Corte, a publicação de editais em jornal de grande circulação com a

identificação do devedor é pressuposto de constituição e de

desenvolvimento válido da ação de cobrança da contribuição sindical, sem o

qual decorre a extinção do processo sem julgamento do mérito, cuja

pretensão de adentrá-lo para aferir a existência ou não, dessa comprovação,

exigiria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 126 deste c.

. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.TST

(AIRR-2453-78.2013.5.03.0106, 3ª Turma, Relatora Desembargadora

Convocada: Vania Maria da Rocha Abensur, DEJT 19/06/2015)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AÇÃO

. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃODE COBRANÇA

AOS ARTIGOS 319, DO CPC, 142 E 145, DO CTN, 844, DA CLT. 1. Não

há como se demover a conclusão Regional, no sentido de que o

sindicato-autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em juízo, a

validade da constituição do débito cobrado, no tocante às contribuições

sindicais de 2012 e 2013, mediante a comprovação de que foram observados

os requisitos indispensáveis da publicidade e da pessoalidade, na forma

exigida pela lei. Nesse compasso, o Tribunal de origem assenta que a

publicação de editais, como prevista no art. 605, da CLT, havida em relação

às contribuições sindicais de 2012 e 2013, não preenche os requisitos

estabelecidos para cobrança do crédito pretendido, porquanto as respectivas

cópias, a fls. 28/39, demonstram que as publicações foram genéricas, sem

menção aos nomes dos contribuintes, deixando de cumprir a finalidade de

levar aos devedores o conhecimento da necessidade de efetuar o

recolhimento da contribuição sindical, de forma a garantir o respeito ao

princípio da publicidade, bem como de que não há comprovação do

. 2.recebimento, pelo reclamado, de qualquer das guias de recolhimento

Incide, in casu, a Súmula n.º 126, desta Corte, restando prejudicada a análise

do dissenso pretoriano, não se verificando as apontadas violações aos artigos

319, do CPC, 142 e 145, DO CTN, 844, da CLT. Agravo de instrumento

desprovido. (AIRR- 2136-68.2013.5.03.0013, 1ª Turma, Relator

Desembargador Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha,

DEJT 15/05/2015)

 

Portanto, por estas razões, e comungando do entendimento do c. TST, o Parquet

entende ser mais adequado para uniformização da jurisprudência desta Corte, a

fixação da tese no sentido de que, para a constituição do crédito decorrente da

contribuição sindical urbana, não é suficiente a mera publicação de edital

genérico, sendo necessário dele constar a indicação da pessoa do devedor e os

valores devidos em cada um dos anos.".

 

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Este incidente de resolução de demandas repetitivas foi admitido na sessão plenária virtual realizada de 27
a 31 de maio de 2019. Procedo, então, ao julgamento do mérito.

 

MÉRITO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL (ART. 145 DO CTN). PUBLICAÇÃO DE

EDITAIS (ART. 605 DA CLT) - INDICAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR E

VALOR DO DÉBITO

 

O presente incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objetivo a

formação de tese jurídica vinculante a ser aplicada aos feitos pendentes de julgamento e às demandas que

venham a ser ajuizadas perante as unidades judiciárias da 18ª Região da Justiça do Trabalho sobre a

questão de direito assim delimitada:

 

"Contribuição sindical urbana. Lançamento do crédito. Notificação pessoal (art.

145 do CTN) - necessidade ou não. Publicação editalícia (art. 605 da CLT) -

necessidade ou não de indicação do nome do devedor e valor do débito."

 

Em princípio, importa recordar que a contribuição sindical está disciplinada no

Título V, Capítulo III, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Transcrevo a redação anterior às

 que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical,alterações promovidas pela Lei 13.467/2017

tornando-a facultativa:

 

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das
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categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas

pelas referidas entidades serão, sob a denominação do 'imposto sindical', pagas,

recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

 

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aquêles que participarem de

uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão

liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou,

inexistindo êste, na conformidade do disposto no art. 591.

 

Art. 580 - A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e

consistirá:

 

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os

empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;

 

Il - para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais,

numa importância correspondente a 30% (trinta por cento) do maior

valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida

a contribuição sindical, arredondada para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a fração

porventura existente;

 

III - para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da

firma ou empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos

equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte tabela

progressiva:

 

Classe de Capital

1. até 150 vezes o maior valor-de-referência: alíquota de 0,8%;

2. acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor-de-referência: alíquota de 0,2%;

3. acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor-de-referência: alíquota de

0,1%;
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4. acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor-de-referência: alíquota de

0,02%.

 

§ 1º A contribuição sindical prevista na tabela constante do item III deste artigo

corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital

distribuído em cada classe, observados os respectivos limites.

 

§ 2º Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item III

deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo,

vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para Cr$1,00 (um

cruzeiro) a fração porventura existente.

 

§ 3º - É fixada em 60% (sessenta por cento) do maior valor-de-referência, a que

alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores,

independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo

modo, estabelecido o capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o maior

valor-de-referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a

Tabela progressiva constante do item III.

 

§ 4º Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais,

organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a

contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item III.

 

§ 5º As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital

social, consideração, como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela

progressiva constante do item III deste artigo, o valor resultante da aplicação do

percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o movimento econômico registrado

no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva

entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites

estabelecidos no § 3º deste artigo.

 

§ 6º Excluem-se da regra do § 5º as entidades ou instituições que comprovarem,

através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem
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atividade econômica com fins lucrativos.

 

Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte

do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas

fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica

do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações

econômicas, fazendo a devid a comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho,

conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências.

 

§ 1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma

delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva

categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical

representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes

sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo.

 

§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de

produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades

convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.

 

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.

 

§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância

a que alude o item I do Art. 580, o equivalente:

 

a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por

unidade de tempo;

 

b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração

for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
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§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado

receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um

trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a

contribuição do empregado à Previdência Social.

 

Art. 583 - O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e

trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos

agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês

de fevereiro.

 

§ 1º - O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções

expedidas pelo Ministro do Trabalho.

 

§ 2º - O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao

respectivo Sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau

superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho.

 

Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes

ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes

organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou

confederações coordenadoras da categoria.

 

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição

sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão,

desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas

registrados.

 

Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do

contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por

sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do

contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582.
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Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente

Capítulo, à Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil S. A. ou aos

estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos

tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho

Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias

arrecadadas.

 

§ 1º Integrarão a rede arrecadadora as Caixas Econômicas Estaduais, nas

localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo.

 

§ 2º Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou

profissionais liberais o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao

estabelecimento arrecadador.

 

§ 3º A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será

recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente.

 

Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á

no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se após

aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença

para o exercício da respectiva atividade.

 

Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada 'Depósitos

da Arrecadação da Contribuição Sindical', em nome de cada uma das entidades

sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das

ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades.

 

§ 1º Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante

ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do

tesoureiro da entidade sindical.
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§ 2º A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical,

um extrato da respectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos órgãos do

Ministério do Trabalho.

 

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os

seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que

forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

 

§ 1º O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a

central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição

sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo.

 

§ 2º A central sindical a que se refere a alínea b do inciso II do caput deste artigo

deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação

específica sobre a matéria.

 

I - para os empregadores:

 

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

 

b) 15% (quinze por cento) para a federação;

 

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e

 

d) 20% (vinte por cento) para a 'Conta Especial Emprego e Salário';

 

II - para os trabalhadores:
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a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

 

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;

 

c) 15% (quinze por cento) para a federação;

 

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e

 

e) 10% (dez por cento) para a 'Conta Especial Emprego e Salário';

 

III - (revogado);

 

IV - (revogado).

 

Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta

Consolidação caberá à federação representativa do grupo.

 

§ 1º (Revogado).

 

§ 2º (Revogado).

 

§ 3º Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central

sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à 'Conta Especial

Emprego e Salário'.

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: PAULO PIMENTA
http://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012311211297200000014619661
Número do documento: 20012311211297200000014619661 Num. c304201 - Pág. 22



§ 4º Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1º do art. 589 desta

Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à 'Conta Especial

Emprego e Salário'

 

Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e

na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à

federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional.

 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas

alíneas a e b do inciso I e nas alíneas a e c do inciso II do caput do art. 589 desta

Consolidação caberão à confederação.

 

SEÇÃO II

 

DA APLICAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

 

(omitido)

 

SEÇÃO V

 

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 603 - Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da

fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a

exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, os

seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses

pagamentos, sob pena da multa cabível.

 

Art. 604 - Os agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais são
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obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos que lhes

forem solicitados, inclusive exibição de quitação do imposto sindical.

 

Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais

concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos

jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito

bancário.

 

Art. 606 - Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da

contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação

executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades

regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

 

§ 1º - O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções

regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo das quais

deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a

designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto,

de acordo com o respectivo enquadramento sindical.

 

§ 2º - Para os fins da cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às

entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da Fazenda

Pública, para cobrança da dívida ativa."

 

Acerca do tributo, ensina o Desembargador Sérgio Pinto Martins em sua obra

Contribuições Sindicais: direito comparado e internacional; contribuições assistencial, confederativa e

sindical, 3ª edição, São Paulo: 2001, Editora Atlas, pág. 59:

 

"A atual contribuição sindical é o antigo imposto sindical. Como imposto, tinha a

natureza tributária, como espécie do gênero tributo.

 

O Decreto-lei nº 27, de 14-11-66, acrescentou o art. 217 ao Código Tributário

Nacional, mudando a nomenclatura do antigo imposto sindical. Este passou a se
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chamar contribuição sindical, mas a mudança em sua nomenclatura não mudou

sua natureza jurídica de tributo, pois o que importa é seu fato gerador, nos termos

do art. 4º do CTN.

 

A natureza jurídica da contribuição sindical é tributária, pois se encaixa na

orientação do art. 149 da Constituição, como uma contribuição de interesse das

categorias econômicas e profissionais, pois tal comando legal se inclui na

Constituição do Capítulo I (Do Sistema Tributário Nacional), do Título VI (Da

Tributação e do Orçamento)."

 

Tratava-se, então, de uma exação parafiscal de interesse dos sindicatos patronais e

de empregados. Cabe ressaltar que é da União a competência exclusiva para instituir contribuições

sociais, como na espécie, nos termos do art. 149 da Constituição da República.

 

Tal situação permaneceu inalterada até o advento da reforma trabalhista, com a

edição da Lei 13.467/2017, que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. Agora facultativa, as

decisões mais recentes do TST caminham no sentido de que só será permitida a cobrança mediante

autorização individual, prévia e expressa, que não pode ser substituída por autorização coletiva, ainda que

aprovada em assembleia geral.

 

Nesse sentido:

 

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI

Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO. AUTORIZAÇÃO

INDIVIDUAL, PRÉVIA E EXPRESSA TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA

RECONHECIDA. Com o advento da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017),

tornou-se facultativo o recolhimento da contribuição sindical, cujos descontos

dependem de prévia e expressa autorização do trabalhador. Muito embora o art.

579 da CLT, alterado pela reforma trabalhista, não tenha, inicialmente, feito

referência expressa à necessidade de a autorização ser dada de forma

individualizada, tal interpretação se coaduna com o espírito da lei, que, ao

transformar a contribuição sindical em facultativa, dependente de autorização

prévia e expressa, pretendeu resguardar o princípio constitucional da liberdade de

associação sindical, preconizado nos arts. 5º, XX, 8º, V, da Constituição Federal e

que, inclusive, já norteava as questões atinentes à cobrança de contribuição
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: PAULO PIMENTA
http://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012311211297200000014619661
Número do documento: 20012311211297200000014619661 Num. c304201 - Pág. 25



assistencial e confederativa em face de empregados não sindicalizados. Portanto, a

autorização coletiva, ainda que aprovada em assembleia geral, não supre a

autorização individual prévia e expressa de cada empregado. Recurso de revista

conhecido e não provido" (RR-373-97.2018.5.07.0028, 5ª Turma, Relator

Ministro Breno Medeiros, DEJT 16/08/2019).

 

"RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E

INDIVIDUAL DOS EMPREGADOS. NECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA.

O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de transcendência política,

entre outros, 'o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do

Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal'. Como o

dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência política quando

há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do

Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento não tenha sido objeto de

súmula. A matéria diz respeito à determinação dos descontos efetuados a título de

contribuição sindical, não obstante a inexistência de autorização expressa e

individualizada dos empregados da ré. O eg. Tribunal Regional decidiu que é

lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto da contribuição

sindical, 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. A causa apresenta

transcendência política, uma vez que a decisão regional contraria a jurisprudência

pacífica da Suprema Corte que, nos autos da ADI 5794 MC/DF, de efeito

vinculante, e também das Reclamações 34889 MC/RS e 35540/RJ, reconheceu a

constitucionalidade dos artigos dos dispositivos da Lei 13.467/2017, que

extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu

pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados, em face do princípio da

livre associação, sindicalização e expressão, consagrado pelos arts. 5º, IV, e XII, e

8º, caput da Constituição Federal. Em face do que ficou decidido pelo Supremo

Tribunal Federal, deve ser reformada a decisão regional. Transcendência política

reconhecida, recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento"

(RR-1000246-65.2018.5.02.0713, 6ª Turma, Relatora Desembargadora

Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT 13/09/2019).

 

Portanto, o desconto, antes compulsório, hodiernamente só se efetivará mediante a

autorização dos membros ou associados da entidade sindical. O fim da obrigatoriedade traduz-se na

alteração da natureza jurídica da contribuição sindical, que perde o seu caráter tributário.
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Tal conclusão encontra amparo em recente decisão do E. STF, na AÇÃO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.794 DISTRITO FEDERAL, que declarou a

constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória. Transcrevo do acórdão:

 

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA

TRABALHISTA. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.

DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À

ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE

DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO

(ARTIGOS 8º IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE

RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS

TRABALHADORES (ARTIGOS 1º, III E IV, 5º, XXXV, LV E LXXIV, 6º E 7º

DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE

SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO

DA ATUAÇÃO SINDICAL. PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE

ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5º,

INCISOS IV E XVII, E 8º, CAPUT, DA CRFB). GARANTIA DA LIBERDADE

DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA

PROCEDENTE.

1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e

contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a

edição de lei complementar para a temática, 'ex vi' do art. 146, III, alínea 'a', da

Constituição.

2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo

à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a

criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo

legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias

residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697,

Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).

3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não

demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de

'subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,

anistia ou remissão', bem como porque a exigência de lei específica tem por
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finalidade evitar as chamadas 'caudas legais' ou 'contrabandos legislativos',

consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias

completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência

no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que

trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652; AgR,

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em

17/12/2013).

4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia

e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da

contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da

, motivoscontribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais

pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150,

II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de

tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como

suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a

pagar a contribuição sindical.

5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da

contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei

a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua

vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que,

evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de

contribuições existentes.

6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o

princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º,

I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos

de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e

LXXIV, 6º e 7º da Constituição.

7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação

excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição

de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei

ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de

trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no

Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que,

somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra

de R$ 3,96 bilhões de reais.

8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma

oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda

social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos
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vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles

possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de

sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da

categoria.

9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria

incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada

com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por

escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser

orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a

fim de atraírem cada vez mais filiados.

10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da

contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos

sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em

08/06/2006.

11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de

associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º,

incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a

contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a

liberdade de associar-se a sindicatos.

12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas,

lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos

laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por

indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de

contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia

fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição.

Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American

Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e

Abood v. Detroit Board of Education (1977).

13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária

gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a

trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas

formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira

parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea 'e', da CLT) e

outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de

negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas

de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a

prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais
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(nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70,

em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à

Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.

14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do

legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem

inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo

Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das

leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais

garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.

15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação

Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a

compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna." - destaquei.

 

Impõe-se, portanto, que o julgamento da questão incidental contemple dois

momentos distintos, antes e após a reforma trabalhista.

 

PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.

 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - LANÇAMENTO - ART. 142 DO CTN

 

Ante a natureza tributária da contribuição sindical, há que observar a legislação

pertinente, ou seja, a CLT, notadamente o seu art. 605, já transcrito anteriormente, e os arts. 142 e 145 do

CTN, a saber:

 

"Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar

o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
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Art. 145 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser

alterado em virtude de:

 

I - impugnação do sujeito passivo;

 

II - recurso de ofício;

 

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo

149."

 

Fixadas essas premissas, verifico que a questão controvertida ora em debate diz

respeito, justamente, à extensão e ao alcance dos dispositivos legais em questão, ou seja, a interpretação

dos artigos 142 e 145 do CTN em cotejo com a CLT, norma instituidora e regulamentar do tributo,

especialmente o seu art. 605.

 

Adentrando no campo do Direito Tributário, é cediço que o fato gerador do tributo

constitui a obrigação tributária, da qual decorre o crédito tributário. Transcrevo excerto da obra de

Eduardo Sabbag, Manual de Direito Tributário, 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 698/790:

 

"O fato gerador ou 'fato imponível', nas palavras de Geraldo Ataliba, é a

materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de

sua realização, que se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede.

 

Caracteriza-se pela concretização do arquétipo legal (abstrato), compondo, dessa

forma, o conceito de 'fato'. Assim, com a realização da hipótese de incidência,

teremos o fato gerador ou fato jurígeno.

 

É importante enaltecer que da perfeita adaptação do fato ao modelo ou paradigma
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legal, despontará o fenômeno da subsunção. A partir dela, nascerá o liame jurídico

obrigacional, que dará lastro à relação intersubjetiva tributária.

 

(omitido)

 

O crédito tributário representa o momento de exigibilidade da relação

jurídico-tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento tributário (art. 142

do CTN), o que nos permite defini-lo como uma obrigação tributária 'lançada' ou,

com maior rigor terminológico, obrigação tributária em estado ativo.

 

(omitido)

 

Com efeito, o lançamento é o instrumento que confere a exigibilidade à obrigação

tributária, quantificando-a (aferição do 'quantum debeatur') e qualificando-a

(identificação do 'an debeatur'). Em outras palavras, esta, sendo ilíquida e

inexigível, carece dos atributos de certeza e liquidez que se dão pela atuação do

Fisco, por meio do lançamento. Com a formalização deste, não há que se falar em

'obrigação tributária', mas em crédito tributário.

 

Desse modo, o crédito tributário é a obrigação tributária tornada líquida e certa

por intermediação do lançamento. Portanto, memorize: para haver lançamento - e,

assim, crédito tributário - , é mister que exista fato gerador e, portanto, obrigação

tributária.

 

Nesse passo, diz-se seguindo a linha de entendimento do STJ, que 'o crédito

tributário não surge com o fato gerador. Ele é constituído com o lançamento (art.

142 do CTN)'. (REsp. 250.306/DF, 1ª T., rel. Min. Garcia Vieira, j. 06-06-2000)

 

O fato gerador apenas constitui a obrigação tributária da qual decorrerá o crédito

tributário. Observe o art. 139 do CTN:
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Art. 139 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma

natureza desta.

 

Nesse contexto, pode-se asseverar que a relação jurídico-tributária, vista pelas

lentes do contribuinte, ganha o status de obrigação tributária. De outro lado, se

vista pelas lentes do Fisco, passa a denominar-se crédito tributário.

 

O lançamento, por sua vez, trazendo certeza e liquidez à relação

jurídico-tributária, é o instrumento capaz de conferir ao Fisco a percepção do

importe tributário a que tem direito, em face da ocorrência do fato gerador que o

antecede. Com ele, o sujeito ativo fica habilitado a exercitar o ato de cobrança,

quer administrativa, em um primeiro momento, quer judicial, caso aquela se

mostre malsucedida."

 

Como visto, para a constituição do crédito é essencial o lançamento, ou seja, "o

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o

sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível", tal como previsto no art. 142 do

CTN, acima transcrito. Dispõe o mesmo dispositivo que "compete privativamente à autoridade

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento".

 

Relevante reconhecer que, no caso da contribuição sindical, não é possível alçar as

entidades sindicais beneficiárias da arrecadação ao status de autoridade administrativa, eis que são

entidades de direito privado, sem a prerrogativa de efetuar o lançamento, portanto.

 

Prossegue Eduardo Sabbag (pág. 793):

 

"O CTN deixa a cargo da legislação específica a definição sobre as autoridades

administrativas que deterão a competência  para o lançamento do créditoexclusiva

tributário. Vale a pena identificá-las na seara dos tributos em geral:

a) União: Auditor Fiscal da Receita Federal;

b) Estados e Distrito Federal: Agente-Fiscal de Rendas ou denominação
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equivalente;

c) Munícipios e Distrito Federal: Auditor Fiscal do Município ou denominação

equivalente.

 

À guisa de curiosidade, impende salientar que compete ao Auditor Fiscal da

, com base na nova configuração trazida pelaReceita Federal do Brasil

SUPER-RECEITA, os lançamentos de tributos federais, administrados pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB): impostos, taxas e contribuições

federais. Ademais, compete, ainda, no âmbito da União,  ao Auditor Fiscal do

 Trabalho os lançamentos de tributos federais, no âmbito das inspeções do trabalho

." - grifos nossos em sublinhado.(contribuição sindical e outras)

 

Contudo, veja-se que o CTN estabelece diversas formas de constituição do crédito

tributário. Nos termos dos arts. 147 a 150, há três modalidades de lançamento: o lançamento misto ou por

declaração; o lançamento direto ou de ofício e o autolançamento ou lançamento por homologação.

 

Verifica-se que os tributos mais importantes estão sujeitos ao lançamento por

homologação ou autolançamento, nos quais o próprio contribuinte é responsável pela apuração e pelo

recolhimento do tributo, sem qualquer intervenção do Fisco, ficando o crédito tributário sob uma

condição resolutiva, qual seja, a homologação pela autoridade fiscal, que pode ocorrer de maneira

expressa ou tácita. Quanto à contribuição sindical, cabe ao Auditor Fiscal do Trabalho verificar a exatidão

do recolhimento efetuado pelo sujeito passivo. Não havendo imprecisão ou procedimento fiscalizatório no

prazo de cinco anos, considera-se homologado o lançamento.

 

Sobre o tema, transcrevo da obra Manual de Direito Tributário, Alexandre Mazza,

São Paulo, Saraiva: 2015, pp. 530/531:

 

"14.6 LANÇAMENTO MISTO OU POR DECLARAÇÃO

 

Lançamento misto ou por declaração, nos termos do art. 147 do CTN, é aquele em

que o sujeito passivo ou o terceiro presta informações à autoridade administrativa

sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Exemplos de tributos por

declaração: Imposto de Exportação, ITCMD e ITBI.
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Cada vez mais raro na prática, o lançamento misto tende a ser abolido do

ordenamento pátrio por não ser nem tão infalível quanto o lançamento de ofício,

nem tão cômodo para o Fisco quanto como o por homologação.

 

(omitido)

 

14.7 LANÇAMENTO DIRETO OU DE OFÍCIO

 

Denomina-se lançamento direto ou de ofício aquele efetuado e revisto sem a

participação do contribuinte (art. 149 do CTN). Exemplos: IPTU, IPVA,

contribuição de melhoria e taxas.

 

(omitido).

 

14.9 AUTOLANÇAMENTO OU LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

 

O tributo é lançado por homologação, também conhecido como autolançamento,

quando, conforme disposto no art. 150 do CTN, a legislação atribua ao sujeito

passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de autoridade

administrativa.

 

São exemplos de tributos lançados por homologação: ICMS, ISS, IPI e Cofins.

 

O pagamento antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da posterior

aprovação do Fisco (§ 1º do art. 150 do CTN).

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: PAULO PIMENTA
http://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012311211297200000014619661
Número do documento: 20012311211297200000014619661 Num. c304201 - Pág. 35



A grande praticidade para o Fisco em atribuir ao contribuinte todo o trabalho de

realizar os cálculos, antecipar o pagamento e comunicar a autoridade, transformou

o lançamento por homologação na modalidade atualmente mais adotada pelo

legislador brasileiro. Pode-se dizer que o autolançamento tornou-se a regra geral

em nosso ordenamento, pois não exige esforço algum por parte da autoridade

administrativa para ser realizado, favorecendo as concepções tão em moda de

eficiência e o Estado mínimo."

 

O tributo mais conhecido do contribuinte pessoa natural, o imposto de renda, é um

exemplo de lançamento por homologação. Nesse sentido:

 

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS

A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - O acórdão recorrido

está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido

de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos

tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o Imposto de Renda, se dá

com a entrega da declaração pelo contribuinte. Neste sentido: REsp 1686024/PB,

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

03/10/2017, DJe 11/10/2017; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010. II - Agravo interno

improvido." (STJ. AgInt no AREsp 1156024/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

 

A contribuição sindical, da mesma forma, também está sujeita a essa modalidade

de lançamento. Confira-se a seguinte decisão do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:

 

"CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO.

PRAZO DECADENCIAL. A contribuição sindical tem natureza jurídica de

tributo, consoante previsão expressa no art. 217, I, do CTN, logo, obedece o

regime jurídico relativo à matéria, sendo o instituto da decadência disciplinado

pelo CTN. A referida contribuição é sujeita ao lançamento por homologação, ou

autolançamento, que é aquele efetivado quanto aos tributos cuja legislação prevê

que cabe ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame

da autoridade administrativa no que concerne a sua determinação (CTN, art. 150).

No lançamento por homologação, portanto, compete ao sujeito passivo verificar o
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'quantum' devido a título de tributo e efetivar o pagamento do mesmo, sob a

condição de ulterior homologação pelo FISCO. A lei determina que o sujeito

passivo efetive o pagamento antes de o FISCO aferir efetivamente a apuração do

crédito efetivada pelo sujeito passivo. Ademais, no lançamento dito por

homologação o marco inicial do prazo decadencial de 5 anos é a data da

ocorrência do fato gerador do tributo, posto que neste caso o lançamento se

resume a homologação pela Fazenda Pública da apuração feita pelo sujeito

passivo. E se não ocorreu o pagamento antecipado, lançar e inscrever o crédito

como dívida ativa. Se o Fisco não fizer isto o direito de lançar estará extinto pela

decadência, conforme dispõe o art. 150, § 4°, do CTN, no prazo de cinco anos a

contar da data do fato gerador. Todavia, se o sujeito passivo não presta as

informações pertinentes, aplicar-se-á o quanto disposto no art. 173, I, do CTN

(parte final do § 4°, do art. 150, do CTN), ou seja, o prazo decadencial tem início

no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício

poderia ter sido realizado. (TRT 2ª Região. Processo TRT/SP

0002045-28.2010.5.12.0201. 4ª Turma. Relatora: Desembargadora Ivani Contini

Bramante. Data da publicação: 24/05/2013).

 

A título de detalhamento, cumpre anotar que a contribuição sindical urbana é

efetuada exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU,

único documento hábil para tanto, conforme Portaria MTE 488, de 23 de novembro de 2005. O § 2º do

art. 583 da CLT estabelece, por seu turno, que cópia da GRCSU "será remetido ao respectivo Sindicato;

na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do

Trabalho".

 

Indene de dúvida, portanto, que a constituição do crédito da contribuição sindical

ocorria pelo autolançamento ou lançamento por homologação, sob a responsabilidade do próprio devedor,

não se exigindo, portanto, ato formal de lançamento para tanto.

 

Ademais, insisto que os sindicatos não exercem o papel de sujeito ativo, pois são

apenas destinatários dos recursos arrecadados. Ensina Eduardo Sabbag (Manual de Direito Tributário, 6ª

edição. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 524/525):

 

"Para o STF, a contribuição sindical é modalidade de contribuição parafiscal (ou

especial), na subespécie 'corporativa ou profissional' - um tributo federal de

competência exclusiva da União - , que tem, vulgarmente, recebido o impróprio
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nome de 'imposto sindical'. Observe-se o julgado:

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL (...) A contribuição é espécie tributária distinta, que não se

confunde com o imposto. É o caso da contribuição sindical, instituída no

interesse da categoria profissional (CF/67, art. 21, § 2º, I; CF/88, art. 149),

assim, não abrangida pela imunidade do art. 19, III, CF/67 ou o art. 150, VI,

CF/88. II. Recurso Extraordinário não conhecido. (RE 129.930/SP, 2ª T., rel.

Min. Carlos Velloso, j. 07-05-1991).

 

A contribuição sindical possui inafastável feição tributária e, sujeitando-se às

normas gerais de direito tributário, torna-se obrigatória a todos os trabalhadores

celetistas, integrantes da categoria, sindicalizados ou não. Naturalmente, não se

estende àqueles vinculados a regimes próprios de previdência, como os servidores

públicos

 

(omitido)

 

Assim, tais trabalhadores devem arcar com o pagamento do montante equivalente

à importância de um dia de trabalho, consoante o inciso I do art. 580, CLT,

segundo o qual 'a contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente,

e consistirá na importância correspondente à remuneração de 1 (um) dia de

trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração'.

 

Na condição de sujeito ativo, destaca-se o Ministério do Trabalho que, valendo-se

, impõe aos empregadores descontá-la de seusde lançamento por homologação

empregados e recolhê-la à Caixa Econômica Federal. Não perca de vista que o

sindicato é mero destinatário do produto de arrecadação, não podendo ocupar o

." - destaquei.plano da sujeição ativa

 

Nesse passo, resta patente que, para a cobrança judicial da contribuição sindical

urbana não recolhida pelo sujeito passivo, não há falar em exigir do ente sindical o lançamento do tributo

na forma do art. 142 do CTN, eis que, não havendo recolhimento, compete à autoridade administrativa
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(Auditor Fiscal do Trabalho) constituir o crédito pelo lançamento, cuja falta, todavia, não inibe a

possibilidade de ação de cobrança pelo ente sindical, a fim de obter o reconhecimento judicial do crédito.

 

Há que reconhecer, portanto, que a publicidade exigida pelo art. 605 da CLT não

tem o objetivo de constituir o crédito tributário, tampouco o ente sindical é sujeito ativo na relação

tributária, mas mero destinatário dos recursos, ou seja, os sindicatos não detêm o poder de constituir o

crédito tributário.

 

Por corolário, a publicação de editais prevista no art. 605 da CLT destina-se, tão

somente, a dar publicidade sobre o dever de recolhimento da contribuição (dependente da iniciativa do

contribuinte e cujo lançamento se dá por homologação) e o vencimento da obrigação.

 

INADIMPLÊNCIA - EXECUÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA

 

Na ausência do recolhimento devido, os sindicatos podem promover a sua

cobrança judicial. Dispõe o art. 606 da CLT que:

 

"Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição

sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva,

valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do

Ministério do Trabalho e Previdência Social."

 

É fato público e notório que o Ministério do Trabalho deixou de emitir a

mencionada certidão, sob o fundamento de que, preliminarmente, deveria definir obrigatoriamente o

enquadramento sindical, procedimento incompatível com a novel liberdade sindical preconizada na

Constituição Federal de 1988, embora o art. 606 da CLT tenha sido recepcionado, permanecendo em

plena vigência.

 

Cabe transcrever, por relevante, excerto do parecer

NOTA/MGB/CONJUR/MTE/Nº 30/2003, da Consultoria Jurídica do MTE, de 17 de junho de 2003:
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"13. Os sindicatos têm liberdade para sua formação, e sua atuação no mundo

jurídico é livre de qualquer interferência do Estado, pois atuam como pessoa

jurídica de direito privado. Vale ressalvar somente a necessidade do registro

sindical para adquirir a personalidade sindical prevista na legislação.

 

14. A certidão emitida pela autoridade pública, com natureza de título executivo

para cobrança da contribuição sindical, era uma prerrogativa dos sindicatos no

modelo sindical anterior, com interferência estatal. O fim dessa prerrogativa é

consequência da liberdade que as entidades sindicais adquiriram com a

Constituição Federal.

 

15. Saliente-se, por outro lado, que a certidão prevista no art. 606 da Consolidação

das Leis do Trabalho não é condição 'sine qua non' para o ingresso do sindicato

em juízo objetivando a cobrança dos valores que lhe são devidos a título de

contribuição sindical, pois há sempre a possibilidade de utilização de outros meios

processuais.

 

(omitido)

 

18. Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de o Ministério do Trabalho e

Emprego emitir certidão de débito de contribuição sindical tendo em vista que não

efetua enquadramento sindical e que, não obstante o art. 606 da Consolidação das

Leis do Trabalho não ter sido revogado, sua aplicabilidade encontra-se

prejudicada em face da liberdade sindical preconizada na Constituição Federal."

 

Sem a certidão prevista no art. 606 da CLT, esvaiu-se a possibilidade de cobrança

judicial mediante o ajuizamento da ação de execução na Justiça do Trabalho, remanescendo, contudo, a

possibilidade de intentar a ação de cobrança.

 

De fato, a possibilidade de ajuizamento da ação de cobrança sem a mencionada

certidão está sedimentada na jurisprudência do TST. Nesse sentido:
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"RECURSO DE REVISTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO DE

COBRANÇA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - DESNECESSIDADE. Tendo

em vista a natureza tributária da contribuição sindical, dispõe o art. 606 da CLT

que, caso não seja satisfeita a obrigação, o sindicato poderá cobrar a contribuição

sindical, via ação executiva, desde que o crédito tributário já esteja devidamente

constituído pelo órgão administrativo competente, devendo a certidão da dívida

ativa acompanhar a petição inicial. Todavia, caso haja omissão da autoridade

administrativa no lançamento e constituição da contribuição sindical, o sindicato

pode ajuizar ação de conhecimento, pelo rito ordinário, visando obter provimento

judicial declaratório e condenatório contra eventuais devedores da obrigação

tributária, e provocando o Poder Judiciário a se manifestar sobre o direito em

questão. Portanto, a ação cognitiva de cobrança é o meio adequado para o

sindicato exigir o pagamento das contribuições sindicais, sendo prescindível na

ação de conhecimento a juntada da certidão da dívida ativa emitida pelas

autoridades públicas. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido"

(RR-1610-69.2010.5.02.0002, 7ª Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de

Mello Filho, DEJT 03/06/2016).

 

A ação de cobrança demanda que o autor demonstre a prévia ciência do sujeito

passivo, nos termos dos arts. 605 da CLT e 145 do CTN, não para constituição do crédito, como dito, mas

para dar publicidade ao vencimento do prazo para o recolhimento da contribuição.

 

A ação de cobrança, portanto, é a via disponível e adequada que permite ao ente

sindical a constituição de um título executivo judicial, no qual se garante à parte ré o pleno exercício do

direito à ampla defesa e ao contraditório.

 

NECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO

 

A ação de cobrança tem como pressuposto de constituição e de desenvolvimento

válido e regular do processo a prévia publicação de editais, nos termos do art. 605 da CLT.

 

Não há consenso na jurisprudência acerca do tema ora em debate. Há quem

defenda que, além da ciência via edital, seria imprescindível a comunicação pessoal do devedor. Outra

corrente sustenta que a ciência pessoal só teria lugar na contribuição sindical rural. Tratando-se de

contribuição sindical urbana, bastaria a publicação dos editais. Terceira corrente, por fim, entende que
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seria dispensável a ciência pessoal, mas a publicação de editais genéricos, contudo, não satisfaria o

imperativo de dar ciência ao devedor, exigindo que neles constasse o nome do sujeito passivo e o valor do

débito.

 

A 7ª Turma do TST, no julgamento do processo

TST-AIRR-2131-43.2013.5.03.0111, cujo objeto é a cobrança de contribuição sindical urbana,

manifestou seu entendimento no sentido de ser obrigatória a ciência pessoal do devedor, transcrevo:

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE

DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.

AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PUBLICAÇÃO DOS

EDITAIS NA FORMA DO ARTIGO 605 DA CLT. O pedido de cobrança de

contribuição sindical deve ser instruído com a prova de notificação do sujeito

passivo, , em jornais dede forma pessoal e por meio de publicação de editais

grande circulação, por três e até dez dias antes da data consignada para o depósito

bancário, tal como preceitua o artigo 605 da CLT e em respeito aos princípios da

publicidade e da vedação da surpresa fiscal. Conforme entendimento doutrinário e

jurisprudencial, o ato de notificação visa dar eficácia ao lançamento, constituindo,

pois, pressuposto de exigibilidade do crédito tributário. Assim, a demonstração da

eficaz publicação dos editais consubstancia pressuposto de constituição e

desenvolvimento válido da ação de cobrança intentada pela agravante, sem a qual

não é possível o julgamento da demanda. Correta, portanto a decisão regional que

manteve a improcedência dos pedidos formulados na ação de cobrança. Agravo de

instrumento a que se nega provimento" (AIRR-2131-43.2013.5.03.0111, 7ª

Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 04/05/2015) -

destaquei.

 

As decisões mais recentes do TST espelham que ainda há dissenso sobre o tema.

Transcrevo abaixo duas decisões recentes e contraditórias entre si:

 

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO

SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 -

PROVIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

URBANA. FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Diante de

potencial violação do art. 605 da CLT, merece processamento o recurso de revista,
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na via do art. 896, "c", da CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido. II -

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos

13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO

SUJEITO PASSIVO. 1. A existência de previsão expressa quanto à forma de

notificação do sujeito passivo da contribuição sindical, como requisito para sua

cobrança, tal como estabelecida no art. 605 da CLT, afasta a possibilidade de

interpretação extensiva ou analógica. Não há que se ampliar a exigência legal,

, nos moldesestabelecendo-se a necessidade de notificação pessoal do devedor

preconizados pelos arts. 142 e 145 do CTN, concomitantemente com o

cumprimento da obrigação de publicação de editais nos jornais de maior

circulação local, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II). 2.

Mostra-se suficiente, portanto, a publicação de editais nos jornais de maior

circulação local, na forma prevista no art. 605 consolidado. 3. Precedentes do TST

e do STJ. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-11014-49.2017.5.03.0010,

3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT

22/02/2019).

 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. Embargos de declaração

providos a fim de sanar o equívoco e a omissão no acórdão embargado imputados

ao agravo de instrumento interposto pelos autores, procedendo ao exame da

possibilidade do processamento do recurso de revista diante dos argumentos nele

contidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº

13.015/2014. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. AUSÊNCIA DE

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU. Discute-se, no caso, a necessidade de

prévia notificação do sujeito passivo da contribuição sindical para o regular

processamento da ação de cobrança. A jurisprudência prevalecente nesta Corte

superior firmou entendimento no sentido de que a contribuição sindical constitui

uma espécie de tributo, razão pela qual a sua cobrança depende da regular

constituição do crédito tributário, por meio do ato administrativo denominado

lançamento, , além dasendo imprescindível a notificação pessoal do devedor

publicação de editais em jornais de grande circulação, como determina o artigo

605 da CLT. No caso, tendo em vista que a entidade sindical não comprovou a

notificação pessoal da ré, conforme asseverou o Regional, premissa insuscetível

de ser revista nesta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 126

do TST, inviável o processamento da ação em apreço, porquanto não satisfeito o

regular lançamento do crédito tributário. Intacto o artigo 605 da CLT.

Precedentes. Agravo de instrumento desprovido"

(ED-AIRR-20223-33.2016.5.04.0662, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto

Freire Pimenta, DEJT 11/10/2019).
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Pondero que a obrigatoriedade da ciência pessoal do sujeito passivo é uma

construção jurisprudencial do TST que diz respeito à contribuição sindical RURAL, levando-se em conta

que o indivíduo que reside no campo não tem as mesmas facilidades de acesso aos meios de

comunicação, especialmente aos jornais, tanto em sua forma física quanto eletrônica.

 

Nesse sentido:

 

"EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL RURAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO

SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança de

contribuição sindical rural, em que se discute a necessidade de notificação pessoal

do devedor para constituição do crédito referente a esse tributo, ou se a publicação

de editais em jornais de grande circulação seria suficiente para atender aos

pressupostos processuais de cobrança, previstos no artigo 605 da CLT.

Considerando que a contribuição sindical rural constitui uma espécie de tributo, a

sua cobrança depende da regular constituição do crédito tributário, por meio do

ato administrativo denominado lançamento, sendo imprescindível a notificação

pessoal do devedor, ante o difícil acesso aos meios de comunicação na zona rural.

Assim, a mera publicação de editais em jornais de grande circulação não é

suficiente para atender ao comando previsto no artigo 605 da CLT. Precedente

desta SBDI-1. Embargos conhecidos e desprovidos"

(E-RR-1158-68.2010.5.05.0651, Subseção I Especializada em Dissídios

Individuais, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 12/09/2014) -

destaquei.

 

A mesma razão de decidir, "a contrario sensu", implica reconhecer que no meio

urbano há facilidade de acesso aos jornais de maior circulação local, não se justificando, portanto, a

exigência de ciência pessoal do devedor.

 

De fato, tratando-se de matéria de natureza tributária e parafiscal, exige-se

interpretação sistemática da legislação vigente, que não comporta interpretação extensiva ou por analogia.

 

Peço vênia para transcrever a clássica lição de Carlos Maximiliano (Hermenêutica
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e Aplicação do Direito, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1991, pág. 332):

 

"Explicado o modo de entender a faculdade de distribuir pelo pelo povo os

encargos pecuniários do erário, cumpre fazer saber agora como se interpretam os

textos em que o legislador usa daquela prerrogativa soberana.

 

I. Pressupõe-se ter havido o maior cuidado ao redigir as disposições em que se

estabelecem impostos ou taxas, designadas, em linguagem clara e precisa, as

pessoas e coisas alvejadas pelo tributo, bem determinados o modo, lugar e tempo

do lançamento e da arrecadação, assim como quaisquer outras circunstâncias

referentes à incidência e à cobrança. Tratam-se as normas de tal espécie como se

foram rigorosamente taxativas; deve, por isso, abster-se o aplicador de lhes

restringir ou dilatar o sentido."

 

Há que concluir, portanto, que no caso da contribuição sindical urbana não é

obrigatória a ciência pessoal do sujeito passivo, bastando a publicação de editais nos jornais de maior

circulação local, na forma preconizada pelo art. 605 da CLT.

 

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO

DEVEDOR E DO DÉBITO

 

Assente que o pressuposto requerido no art. 605 da CLT e 145 do CTN, no que

tange à contribuição sindical urbana, é satisfeito com a publicação de editais, resta decidir se nestes

devem constar o nome do devedor e o valor do débito, ou seja, se é necessária a individualização do

devedor e do débito que se pretende receber.

 

Em princípio, quanto à alegada possibilidade de que os editais de cobrança

possam configurar constrangimento ilegal do devedor, pondero que, embora o art. 42 do Código de

Defesa do Consumidor (CDC) disponha que "Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça", ato passível

de indenização por danos de ordem moral, fato é que a própria legislação trabalhista confere aos entes

sindicais os privilégios da Fazenda Pública.
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Conquanto os entes sindicais sejam entidades de direito privado e, como tal, não

figurem como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, cabe ressaltar que, para os fins da cobrança

judicial, gozam os entes sindicais dos privilégios da Fazenda Pública, na forma do § 2º do art. 606 da

CLT e que a publicação de editais precede eventual ação judicial de cobrança, constituindo pressuposto

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

 

Nesse contexto, afasta-se a hipótese de que a publicação de editais, tal como

exigido na CLT, possa ser interpretada como um constrangimento ilegal ao devedor.

 

Avançando, não há consenso sobre a necessidade de individualização do sujeito

passivo. A 6ª Turma do TST, recentemente, decidiu que ela não é necessária:

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL URBANA. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.

.INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE

TRANSCENDÊNCIA. O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de

transcendência política, entre outros, 'o desrespeito da instância recorrida à

jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo

Tribunal Federal'. Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a

transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do

Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o

entendimento não tenha sido objeto de súmula. A matéria diz respeito à

declaração de invalidade da publicação do edital para cobrança da contribuição

sindical urbana, sem que haja individualização do sujeito passivo. A causa

apresenta transcendência política, uma vez que a decisão regional contraria a

jurisprudência pacífica desta Corte que, em relação à contribuição sindical urbana,

reconhece como requisito essencial para a constituição do crédito apenas a

publicação de editais em jornais de grande circulação, nos termos do art. 605 da

CLT. Reconhecida a transcendência política e demonstrada possível divergência

jurisprudencial, deve ser processado o recurso de revista. Agravo de instrumento

de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. LEI

13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. AÇÃO DE

COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO

SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA. O art. 605 da

CLT não estabelece como requisito de validade para a cobrança da contribuição

sindical urbana a necessidade de notificação pessoal do devedor ou de

individualização do sujeito passivo da contribuição; apenas exige que seja dada
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publicidade à cobrança da contribuição sindical, a fim de cientificar o contribuinte

. Apenas em relação à contribuição sindical rural, esta c. Corteda obrigação

Superior adota o posicionamento de ser necessária a notificação pessoal do sujeito

passivo, considerando a particularidade do ambiente rural em que vive o

contribuinte, como requisito imprescindível para a constituição do crédito das

ações de cobrança das contribuições sindicais, não sendo suficiente a mera

publicação de editais em jornais. Assim, tendo o eg. TRT registrado que 'o

Sindicato Autor publicou os Editais a que se refere o art. 605 da CLT em janeiro

dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (...) notificando todas as

empresas da Categoria', deve ser reformada a decisão regional. Transcendência

política reconhecida, Recurso de revista de que se conhece e a que se dá

provimento" (RR-11008-21.2017.5.03.0114, 6ª Turma, Relatora Desembargadora

Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT 13/06/2019). - destaquei.

 

A 8ª Turma, em 31/05/2019, manifestou entendimento contrário:

 

"A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NOTIFICAÇÃO

PESSOAL DO DEVEDOR. Consoante o acórdão recorrido, o Sindicato

reclamante não cumpriu com requisito legal para o ajuizamento da ação de

cobrança, qual seja a regular notificação do sujeito passivo da obrigação. Com

efeito, conforme se depreende do acórdão regional, as publicações de editais se

deram de modo genérico, na medida em que não houve a identificação do devedor

destinatário da cobrança da contribuição sindical e do valor do débito, não

alcançando a finalidade de garantir a efetividade dos princípios da publicidade do

. Nesse contexto, não se divisa ofensa aosato e da não surpresa do contribuinte

arts. 545, 605 e 606 da CLT e 142 e 145 do CTN. 2. JUSTIÇA GRATUITA. O

recurso não está adequadamente fundamentado, na medida em que não satisfeitos

os requisitos constantes do art. 896 da CLT, pois o reclamante não indica violação

de lei e/ou da Constituição Federal, nem contrariedade a OJ ou súmula desta

Corte, súmula vinculante do STF, tampouco divergência jurisprudencial

relativamente à matéria. Agravo de instrumento não provido. 3. HONORÁRIOS

DE SUCUMBÊNCIA. LEI Nº 13.467/17. Tendo em vista a demonstração de

possível má aplicação do art. 791-A da CLT, merece processamento o recurso de

revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE

REVISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI Nº 13.467/17. Extrai-se

do acórdão recorrido que a ação trabalhista foi ajuizada antes do advento da Lei nº

13.467/17 e que a condenação aos honorários de sucumbência teve por

fundamento o novo regramento. Ocorre que o Tribunal Superior do Trabalho,
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visando conferir segurança jurídica e uniformidade na aplicação e interpretação

das normas processuais previstas na Lei nº 13.467/17, editou a Instrução

Normativa nº 41 (resolução nº 221, de 21 de junho de 2018). Segundo o art. 6º da

IN nº 41, na Justiça do Trabalho, a condenação a honorários de sucumbência,

prevista no art. 791- A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações

propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/17). Nas ações propostas

anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/70 e das Súmulas

nos 219 e 329 do TST. Recurso de revista conhecido e provido"

(ARR-357-34.2017.5.06.0020, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa,

DEJT 31/05/2019).

 

Recentemente, a 3ª Turma proferiu decisão adotando a tese de que a publicação de

editais de forma genérica não supre o pressuposto processual de constituição e válido e regular

desenvolvimento do processo, transcrevo:

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB

A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APELO DESFUNDAMENTADO. 2.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO

SUJEITO PASSIVO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS TERMOS DO ART.

605 DA CLT. NECESSIDADE. O Tribunal Regional, soberano na análise do

conjunto probatório dos autos, manteve a sentença e negou provimento ao pedido

do Sindicato Reclamante, sob o fundamento de que a publicação dos editais não

observou os ditames estabelecidos no art. 605 da CLT, uma vez que realizados de

forma genérica, sem indicação do sujeito passivo e o valor da dívida. O

entendimento desta Corte é de que a notificação do lançamento do crédito

tributário configura condição de eficácia do ato administrativo tributário,

constituindo requisito legalmente fixado, sem o qual não se pode cobrá-lo

judicialmente. A necessidade de publicação editalícia em periódicos tem por

intuito cientificar o contribuinte da obrigação, notificando-o e constituindo-o em

mora, sendo verdadeiro pressuposto processual para a cobrança do tributo.

Julgados. Agravo de instrumento desprovido" (AIRR-10098-19.2017.5.03.0138,

3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 11/10/2019).

 

À primeira vista, pode causar perplexidade a cobrança de dívida em juízo sem a

demonstração cabal de que o devedor foi cientificado da obrigação. A publicação de editais sem o nome

do devedor e o valor do débito aparenta, em princípio, não comprovar que a parte ré tinha ciência da
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obrigação de pagar que ora se lhe apresenta em juízo. Em suma, fazer constar o nome do devedor e o

valor devido pode parecer indispensável, pela própria natureza do ato.

 

Entretanto, melhor apreciação da matéria revela o contrário. Como já visto, a

constituição do crédito, na espécie, não demanda lançamento formal e, por outro lado, os entes sindicais

não ocupam a posição de sujeito ativo, mas de mero destinatário dos recursos, não sendo possível afirmar,

portanto, que os princípios da publicidade e não surpresa inscritos nos arts. 142 e 145 do CTN exigiriam a

individualização do devedor.

 

É da essência do ato, isso sim, que o próprio sujeito passivo apure o valor devido e

efetue o devido recolhimento, tal como previsto na CLT, sem a necessidade de prévia intimação. Afinal,

ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art. 3º da Lei de Introdução às normas

do Direito Brasileiro).

 

É o que ocorre com o imposto de renda, que o contribuinte deve recolher, quando

devido, e apresentar a declaração anual de ajuste, sem qualquer espécie de cientificação, seja pessoal ou

mediante a publicação de aviso ou edital. Relembro que, tal como a contribuição sindical, o imposto de

renda também está sujeito ao lançamento por homologação, ou autolançamento.

 

A meu sentir, cabe às entidades sindicais dar ampla ciência a todos os sujeitos

passivos da contribuição sindical até 10 dias da data fixada para o recolhimento, na forma prescrita no art.

605 da CLT, sem outros requisitos que não a publicação durante 3 dias nos jornais de maior circulação

local, sem a necessidade de individualização, portanto.

 

As regras de natureza tributária, como dito, não comportam interpretação

extensiva. Fato é que, em se tratando de tributo cujo lançamento se dá por homologação, nem a CLT nem

o CTN exigem a individualização do sujeito passivo. Tampouco há regulamento, portaria ou qualquer

outro tipo de normativo que contenha determinação nesse sentido.

 

Veja-se que, com o ajuizamento da ação de cobrança, o ente sindical indicará,

forçosamente, na petição inicial a qualificação do réu, os fatos e os fundamentos jurídicos, o pedido, "que

deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor", na forma da nova redação do § 1º do art. 840

da CLT. Citado, o réu poderá exercer amplamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório. É
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somente com o processo, portanto, que se afigura indispensável a individualização do sujeito passivo e do

débito, com a respectiva citação.

 

Ademais, cabe lembrar que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, nos exatos

termos do art. 240 do CPC.

 

Por fim, há que considerar que o edital previsto no art. 605 deve ser publicado

ANTES do vencimento da obrigação, daí seu caráter genérico, já que nesse momento não há falar, ainda,

em devedores inadimplentes. Conclui-se, portanto, que não é adequado exigir a individualização do

sujeito passivo, já que o sindicato sequer tem conhecimento de quem não recolherá a contribuição sindical

urbana.

 

Nessa esteira, é mesmo razoável que o sentido e o alcance do art. 605 da CLT

interpretado em cotejo com os arts. 142 e 145 do CTN limita-se ao de dar ampla publicidade quanto a

uma obrigação futura, não se compatibilizando com a obrigatoriedade de individualização do sujeito

passivo.

 

Cabe acrescentar que, embora atualmente seja possível questionar a utilidade da

publicação em jornais para dar publicidade a uma obrigação parafiscal, é imprescindível lembrar que o

art. 605 da CLT remanesce com a sua redação original de 1º de maio de 1943. À época, antes do advento

da televisão e quando o rádio ainda ensaiava seu futuro apogeu como veículo de comunicação de massa,

era a imprensa escrita o meio de comunicação mais importante e, naturalmente, os editais eram a forma

mais eficaz de dar publicidade à existência do então denominado imposto sindical - e a obrigatoriedade do

seu recolhimento.

 

Tenho, portanto, que para satisfazer princípio da publicidade e não surpresa do

contribuinte, nos termos do art. 605 da CLT, basta a publicação de editais na forma do artigo consolidado

retromencionado, sem o nome do sujeito passivo e o valor devido.

 

PERÍODO POSTERIOR A 10/11/2017
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Como dito, a reforma trabalhista afastou a compulsoriedade da contribuição

sindical, suprimindo sua natureza tributária, o que afasta a aplicação dos arts. 142 a 145 do CTN a partir

da vigência da Lei 13.467/2017.

 

Nesse contexto, em caso de eventual ação de cobrança, com maior razão, a

publicação de editais durante três dias nos jornais de maior circulação local, até dez dias antes do

vencimento da contribuição sindical urbana, basta para satisfazer o pressuposto de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo.

 

Não há falar, portanto, na necessidade de ciência pessoal do devedor ou da

individualização do sujeito passivo e inserção do valor devido nos editais neste período.

 

 

CONCLUSÃO

1. Diante dos fundamentos expostos no julgamento do mérito, assenta-se a

seguinte tese jurídica vinculante, aplicável às lides pendentes e futuras no âmbito da jurisdição desta Eg.

Corte:

 

A cobrança judicial da contribuição sindical urbana prescinde do encaminhamento

prévio de comunicação direta ao sujeito passivo, tendo como pressuposto de

constituição e de desenvolvimento válido e regular a publicação de editais na

forma do art. 605 da CLT, não se exigindo neles a indicação do nome do devedor

e do valor do débito.

 

2. Concluído o julgamento do incidente, cessa a suspensão dos processos que

tratam do tema objeto da tese jurídica ora assentada, os quais devem retomar sua tramitação,

independentemente do transcurso do prazo recursal, nos termos do art. 8º, § 2º, da Instrução Normativa 39

do TST.
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É o meu voto.

 

 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros do egrégio

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão plenária telepresencial hoje realizada, por

maioria, vencidos os Excelentíssimos Desembargadores Mário Sérgio Bottazzo, que juntará suas razões,

Elvecio Moura dos Santos e Gentil Pio de Oliveira, em assentar a seguinte tese jurídica vinculante,

aplicável às lides pendentes e futuras no âmbito da jurisdição desta Eg. Corte, nos termos do voto do

relator:

 

A cobrança judicial da contribuição sindical urbana prescinde do
encaminhamento prévio de comunicação direta ao sujeito passivo, tendo
como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular a
publicação de editais na forma do art. 605 da CLT, não se exigindo neles a
indicação do nome do devedor e do valor do débito.

 

Participaram do julgamento, presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Paulo

Pimenta (Presidente do Tribunal), os Excelentíssimos Desembargadores Daniel Viana Júnior

(Vice-Presidente e Corregedor), Platon Teixeira de Azevedo Filho, Elvecio Moura dos Santos, Gentil Pio

de Oliveira, Mário Sérgio Bottazzo, Geraldo Rodrigues do Nascimento, Eugênio José Cesário Rosa,  Iara

Teixeira Rios, Silene Aparecida Coelho e  Rosa Nair da Silva Nogueira Reis. Presente também o

Excelentíssimo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, Tiago Ranieri de

Oliveira. Não participou do julgamento o Excelentíssimo Juiz Convocado César Silveira (em substituição

no Tribunal, conforme Resolução Administrativa nº 138/2019). Ausente, em virtude de férias, os

Excelentíssimos Desembargadores Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque e Welington Luis Peixoto.

Sustentaram oralmente, na condição de amicus curiae, os advogados Priscila Silva Machado e Wesley

Batista e Souza, este em nome da Associação dos Feirantes da Feira Hippie e liga dos amigos da Praça do

Trabalhador. Presentes na sessão os advogados Raphael Guevara Jayme Tavares de Morais,
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representando o Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes e Vendedores Ambulantes do Estado de

Goiás, e Lorena Blanco Nunes, em nome do Sindicado das Indústrias da Alimentação no Estado de Goiás.

Goiânia, 23 de junho de 2020.

 

 

 

 

PAULO PIMENTA  
Relator

Voto vencido
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ADVOGADA : LORENA BLANCO NUNES

AMICUS CURIAE : SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS

ADVOGADA : LORENA BLANCO NUNES

AMICUS CURIAE : ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA HIPPIE E LIGA DOS AMIGOS
DA PRACA DO TRABALHADOR

ADVOGADO : HELIO DIAS MORATO

ADVOGADO : WESLEY BATISTA E SOUZA

CAUSA-PILOTO : ROPS-0011287-80.2018.5.18.0008

CAUSA-PILOTO : ROPS 0011373-51.2018.5.18.0008

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 2020-10-02

SALA: PLENO

DIVERGÊNCIA

De acordo com o princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre

a lei geral. O CTN (Código Tributário Nacional) estabelece normas gerais em relação aos tributos mas a

CLT é instrumento específico, pois dedica capítulo próprio à contribuição sindical, estabelecendo os

sujeitos ativos e passivos, como será feito o cálculo da contribuição, o mês de incidência desta, a forma de

recolhimento, dentre outras.

Daí que a matéria deve ser inteiramente regulada pelo artigo 605

consolidado, .inclusive quanto à contribuição sindical rural

No entanto, a jurisprudência do TST inclinou-se majoritariamente pela

exigência de obrigação da notificação pessoal do devedor no caso de contribuição urbana.

O exame da jurisprudência do TST revela o seguinte: duas turmas não

pacificaram entendimento (3ª e 6ª) e todas as demais são pela obrigatoriedade da notificação pessoal do

devedor no caso de contribuição urbana (ou pela vedação de editais genéricos).

Eis, em primeiro lugar, as seis turmas que fixaram entendimento pela

obrigatoriedade da notificação pessoal do devedor no caso de contribuição urbana:

1ª Turma (OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL

DO DEVEDOR)

"RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. GUIA DE
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: PAULO PIMENTA
http://pje.trt18.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20012311211297200000014619661
Número do documento: 20012311211297200000014619661 Num. c304201 - Pág. 54



CUSTAS PROCESSUAIS. PREENCHIMENTO INCOMPLETO . AUSÊNCIA DO
NÚMERO DO PROCESSO A QUE SE REFERE. Consoante a Instrução Normativa n.º
20, com a redação dada pela Resolução Administrativa n.º 902/2002 desta Corte superior,
que dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento de custas e emolumentos devidos
à União no âmbito da Justiça do Trabalho (DJU de 13/11/02), exige-se, tão somente, que
o pagamento das custas seja efetuado no prazo recursal e no valor estipulado na sentença.
Nas hipóteses em que incontroversamente verificado o efetivo recolhimento das custas
em favor da União, não cabe perquirir a existência de irregularidades no preenchimento
de dados do comprovante de pagamento da guia DARF, sob pena de incorrer-se em
ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Recurso de
Revista não conhecido, com ressalva de entendimento pessoal do Relator .
ENQUADRAMENTO SINDICAL. MATÉRIA FÁTICA. É insuscetível de revisão, em
sede extraordinária, a decisão proferida pelo Tribunal Regional à luz da prova carreada
aos autos. Somente com o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos seria
possível afastar a premissa sobre a qual se erigiu a conclusão consagrada pela Corte de
origem, no sentido de que a empresa demandada pertence à categoria empresarial
representada pelo sindicato autor (Sindicato dos Armazéns Gerais no Estado do Paraná).
Incidência da Súmula n.º 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista não
conhecido. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PUBLICAÇÃO
DE EDITAIS. ARTIGO 605 DA CLT. Em caso de ausência de pagamento da
contribuição sindical, pode a entidade sindical promover a respectiva cobrança judicial.
Contudo, faz-se imprescindível a observância das formalidades legais exigidas para a
constituição do crédito, como é o caso da publicação de editais na forma prevista no art.
605 consolidado. Recurso de Revista conhecido e provido"
(RR-972800-44.2007.5.09.0013, 1ª Turma, Relator Desembargador Convocado Marcelo
Lamego Pertence, DEJT 15/04/2016).

2ª Turma (OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL

DO DEVEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO RÉU. Discute-se no caso a necessidade de prévia notificação do sujeito passivo da
contribuição sindical para o regular processamento da ação de cobrança. A jurisprudência
prevalecente nesta Corte superior firmou entendimento de que a contribuição sindical
constitui uma espécie de tributo, razão pela qual a sua cobrança depende da regular
constituição do crédito tributário, por meio do ato administrativo denominado
"lançamento", sendo imprescindível a notificação pessoal do devedor, além da publicação
de editais em jornais de grande circulação, como determina o artigo 605 da CLT. No
caso, tendo em vista que a entidade sindical não comprovou a notificação pessoal da ré,
conforme asseverou o Regional, premissa insuscetível de ser revista nesta instância
recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, inviável o processamento
da ação em apreço, porquanto não satisfeito o regular lançamento do crédito tributário.
Intacto o artigo 605 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR -
1349-83.2016.5.06.0002, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT
30/08/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI
13.467/2017 . TRANSCENDÊNCIA SOCIAL RECONHECIDA. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS . NECESSIDADE.
ART. 605 DA CLT (SÚMULA 333 DO TST) . Não merece ser provido agravo de
instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos
contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido "
(AIRR-11015-95.2017.5.03.0022, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes,
DEJT 18/10/2019).

"(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA . RECURSO DE
REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL URBANA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
Discute-se, no caso, a necessidade de prévia notificação do sujeito passivo da
contribuição sindical para o regular processamento da ação de cobrança. A jurisprudência
prevalecente nesta Corte superior firmou entendimento no sentido de que a contribuição
sindical constitui uma espécie de tributo, razão pela qual a sua cobrança depende da
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regular constituição do crédito tributário, por meio do ato administrativo denominado
lançamento, sendo imprescindível a notificação pessoal do devedor, além da publicação
de editais em jornais de grande circulação, como determina o artigo 605 da CLT. No
caso, tendo em vista que a entidade sindical não comprovou a notificação pessoal da ré,
conforme asseverou o Regional, premissa insuscetível de ser revista nesta instância
recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, inviável o processamento
da ação em apreço, porquanto não satisfeito o regular lançamento do crédito tributário.
Intacto o artigo 605 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido "
(ED-AIRR-20223-33.2016.5.04.0662, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire
Pimenta, DEJT 11/10/2019).

4ª Turma (OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL

DO DEVEDOR)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. ART. 145 DO CTN 1. A jurisprudência desta Corte é
reiterada, nos termos dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional, no sentido de
que a regular notificação pessoal do sujeito passivo é pressuposto de constituição do
crédito tributário, diante da natureza tributária da contribuição sindical. 2. Firmou-se,
desse modo, o entendimento de que a publicação de editais concernentes ao recolhimento
da contribuição sindical em jornais de maior circulação, prevista no art. 605 da CLT, não
legitima o procedimento de constituição do crédito. 3. Agravo de instrumento interposto
pelo Sindicato Reclamante de que se conhece e a que se nega provimento"
(AIRR-54000-04.2009.5.03.0073, 4ª Turma, Relator Ministro João Oreste Dalazen, DEJT
30/09/2016).

5ª Turma (OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL

DO DEVEDOR)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NÃO
PROVIMENTO. Esta Corte Superior tem firmado entendimento de que, por se tratar de
tributo, a contribuição sindical submete-se aos ditames do artigo 145 do CTN, o qual
estabelece que a regular constituição do crédito tributário depende da notificação pessoal
do devedor sobre o lançamento, não suprindo a referida exigência a mera publicação de
editais em jornais de grande circulação. Incidência dos óbices do artigo 896, § 7º, da CLT
e da Súmula nº 333. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento"
(AIRR-2113-88.2014.5.03.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo
Bastos, DEJT 04/03/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 3. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE.
IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. Segundo o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, a contribuição sindical, por se tratar de tributo,
submete-se aos ditames do artigo 145 do CTN, o qual estabelece que a regular
constituição do crédito tributário depende da notificação pessoal do devedor sobre o
lançamento, não suprindo a referida exigência a mera publicação de editais, que na
hipótese dos autos, inclusive, foi feita uma única vez a cada ano, desatendendo às
exigências previstas no artigo 605 da CLT. Assim, descumpridas as exigências quanto à
publicação dos editais e à notificação pessoal do contribuinte, há de se manter o r.
decisum quanto extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes. Incidência da
Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. (...)" (AIRR-1573-78.2010.5.02.0087, 5ª Turma, Relator Ministro Guilherme
Augusto Caputo Bastos, DEJT 12/02/2016).

7ª Turma (OBRIGATORIEDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL

DO DEVEDOR)
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"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE
DECISÃO PUBLICADA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AÇÃO
DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. IRREGULARIDADE DE LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. Tratando-se de modalidade de
tributo, a cobrança da contribuição sindical pressupõe o regular lançamento para a
constituição do crédito tributário. Indispensável que o sujeito passivo seja notificado, nos
termos do artigo 145 do CTN. Dessa forma, os créditos exigidos são inexistentes.
Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento"
(AIRR-2080-17.2014.5.03.0137, 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas
Brandão, DEJT 24/03/2017).

INVALIDADE DE EDITAIS GENÉRICOS

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM
JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO LOCAL. ART. 605 DA CLT. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que a publicação dos editais de cobrança em
jornal de maior circulação local é requisito para a ação de cobrança da contribuição
sindical, consoante o art. 605 da CLT. Precedentes. 2. No acórdão recorrido, ficou
consignado que as publicações efetuadas pela demandante " não atendem ao fim
legalmente previsto porquanto realizadas de forma genérica e inespecífica, sequer
apontando o destinatário da convocação ou o valor do débito cobrado, razão pela qual não
permitem afirmar que a exigência legal foi validamente cumprida ". 3. Incidência do art.
896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST, a obstar o trânsito do apelo revisional.
Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-1540-14.2013.5.03.0004, 7ª
Turma, Relator Desembargador Convocado André Genn de Assunção Barros, DEJT
27/11/2015).

8ª Turma

"RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E
PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. Segundo a jurisprudência desta Corte, deve ser
demonstrado o cumprimento do disposto no art. 605 da CLT como requisito essencial
para constituição do direito em que se baseia a ação de cobrança. Importa acrescentar que
a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que, para a constituição do crédito tributário, é necessária a notificação do sujeito passivo,
na forma do artigo 145 do Código Tributário Nacional. Recurso de revista conhecido e
provido" (RR-12179-66.2016.5.18.0005, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da
Costa, DEJT 20/09/2019).

Destaca-se, do RR-972800-44.2007.5.09.0013, a primeira das ementas

citadas, o seguinte excerto: "Entendo caber ainda à entidade sindical a obrigatória notificação pessoal

prévia do sujeito passivo, questão adimplida pela recorrida nestes autos".

Na fundamentação do RR-12179-66.2016.5.18.0005, a última das ementas

acima transcritas, constou o seguinte:

Importa acrescentar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que, para a constituição do crédito tributário, é necessária a notificação do sujeito passivo,
na forma do artigo 145 do Código Tributário Nacional.

Por fim, ressalte-se que não prevalece o entendimento do Regional no sentido de que as
exigências acima se aplicam apenas à contribuição sindical rural, porquanto esta Corte
adota o mesmo entendimento para decidir a controvérsia que envolva cobrança de
contribuições sindicais urbanas.

Ainda sobre o RR-12179-66.2016.5.18.0005: ele foi julgado pela 3ª Turma
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deste Regional, minha relatoria.

A seguir, julgados da 3ª e 6ª turmas:

3ª Turma (questão jurídica não pacificada na Turma)

INVALIDADE DE EDITAIS GENÉRICOS

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA . PROCESSO SOB A
ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO.
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS TERMOS DO ART. 605 DA CLT. NECESSIDADE
. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, manteve a
sentença e negou provimento ao pedido do Sindicato Reclamante, consignando que, "
Para a constituição em mora do devedor se faz necessária a publicação de editais nos
jornais de circulação local. Os documentos anexados aos autos demonstram o
descumprimento desta obrigação legal, pois, embora tenham sido publicados em vários
jornais, foram realizados de forma genérica, sem apontar a pessoa do devedor ou até

" - premissa fática inconteste à luz damesmo os valores devidos em cada um dos anos
Súmula 126/TST. O entendimento desta Corte é de que a notificação do lançamento do
crédito tributário configura condição de eficácia do ato administrativo tributário,
constituindo requisito legalmente fixado, sem o qual não se pode cobrá-lo judicialmente.
A necessidade de publicação editalícia em periódicos tem por intuito cientificar o
contribuinte da obrigação, notificando-o e constituindo-o em mora, sendo verdadeiro
pressuposto processual para a cobrança do tributo. Julgados. Agravo de instrumento
desprovido" (AIRR-10283-91.2016.5.03.0138, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio
Godinho Delgado, DEJT 16/03/2018).

HÁ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, NÃO SERVINDO PARA A
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS GENÉRICOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL
PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIORMENTE À LEI Nº
13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO
DE EDITAIS GENÉRICOS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO.
NECESSIDADE. O Tribunal Regional consignou que foi feita a publicação de editais
genéricos, uma vez que não discriminavam o devedor, bem como o valor do débito.
Logo, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento que encontra óbice na Súmula nº 126 desta Corte, o que
inviabiliza o prosseguimento do recurso de revista. Ademais, sendo a contribuição
sindical uma espécie de tributo, a sua cobrança exige a regular constituição do crédito,
sendo indispensável a notificação pessoal prévia do sujeito passivo da contribuição
sindical, não sendo suficiente a publicação de editais genéricos Precedentes. Agravo de
instrumento conhecido e desprovido" (AIRR-10143-45.2017.5.03.0163, 3ª Turma,
Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 20/09/2019).

NÃO HÁ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - PROVIMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. FORMA DE
NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Diante de potencial violação do art. 605 da
CLT, merece processamento o recurso de revista, na via do art. 896, "c", da CLT. Agravo
de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB
A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. FORMA DE NOTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. 1. A existência de previsão expressa quanto à forma de
notificação do sujeito passivo da contribuição sindical, como requisito para sua cobrança,
tal como estabelecida no art. 605 da CLT, afasta a possibilidade de interpretação
extensiva ou analógica. Não há que se ampliar a exigência legal, estabelecendo-se a
necessidade de notificação pessoal do devedor, nos moldes preconizados pelos arts. 142 e
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145 do CTN, concomitantemente com o cumprimento da obrigação de publicação de
editais nos jornais de maior circulação local, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade (CF, art. 5º, II). 2. Mostra-se suficiente, portanto, a publicação de editais nos
jornais de maior circulação local, na forma prevista no art. 605 consolidado. 3.
Precedentes do TST e do STJ. Recurso de revista conhecido e provido.
(RR-11357-67.2018.5.18.0018, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, DEJT 13/09/2019).

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - PROVIMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. FORMA DE
NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Diante de potencial violação do art. 605 da
CLT, merece processamento o recurso de revista, na via do art. 896, "c", da CLT. Agravo
de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB
A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. FORMA DE NOTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. 1. A existência de previsão expressa quanto à forma de
notificação do sujeito passivo da contribuição sindical, como requisito para sua cobrança,
tal como estabelecida no art. 605 da CLT, afasta a possibilidade de interpretação
extensiva ou analógica. Não há que se ampliar a exigência legal, estabelecendo-se a
necessidade de notificação pessoal do devedor, nos moldes preconizados pelos arts. 142 e
145 do CTN, concomitantemente com o cumprimento da obrigação de publicação de
editais nos jornais de maior circulação local, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade (CF, art. 5º, II). 2. Mostra-se suficiente, portanto, a publicação de editais nos
jornais de maior circulação local, na forma prevista no art. 605 consolidado. 3.
Precedentes do TST e do STJ. Recurso de revista conhecido e provido "
(RR-11014-49.2017.5.03.0010, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, DEJT 22/02/2019).

6ª Turma (questão jurídica não pacificada na Turma)

NÃO HÁ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.

 O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevêDESNECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA.
como indicação de transcendência política, entre outros, "o desrespeito da instância
recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo
Tribunal Federal". Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a
transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal
Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento não
tenha sido objeto de súmula. A matéria debatida diz respeito à declaração de invalidade
da publicação de editais, em jornais de grande circulação, para fins de cobrança da
contribuição sindical urbana, sem que haja a individualização do sujeito passivo por meio
de sua notificação pessoal. A causa apresenta , uma vez que atranscendência política
decisão regional contraria a jurisprudência pacífica desta Corte que, em relação à
contribuição sindical urbana, reconhece como requisito essencial para a constituição do
crédito apenas a publicação de editais em jornais de grande circulação, nos termos do art.
605 da CLT. Reconhecida a transcendência política e demonstrada possível violação do
art. 605 da CLT, deve ser processado o recurso de revista. Agravo de instrumento de que
se conhece e a que se dá provimento.

RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.
PUBLICAÇÃO DA COBRANÇA DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA. O art. 605 da CLT não estabelece como
requisito de validade para a cobrança da contribuição sindical urbana a necessidade de
notificação pessoal do devedor ou de individualização do sujeito passivo da contribuição;
apenas exige que seja dada publicidade à cobrança da contribuição sindical, a fim de
cientificar o contribuinte da obrigação. Apenas com relação à contribuição sindical rural,
esta c. Corte Superior adota o posicionamento de ser necessária a notificação pessoal do
sujeito passivo, considerando a particularidade do ambiente rural em que vive o
contribuinte, como requisito imprescindível para a constituição do crédito das ações de
cobrança das contribuições sindicais, não sendo suficiente a mera publicação de editais
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em jornais. Assim, tendo o eg. TRT registrado que "o autor comprovou a publicação de
editais em jornais de grande circulação (id's. 6513185 e seguintes)", deve ser reformada a
decisão regional. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
(RR-11815-40.2017.5.03.0179, 6ª Turma, Relatora Desembargadora Convocada

 DEJT 13/09/2019).Cilene Ferreira Amaro Santos,

HÁ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL

"(...) LEI 13.467/2017. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO.

. O processamento do recurso de revista na vigência da LeiTRANSCENDÊNCIA
13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de
natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e
previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). A matéria diz
respeito à invalidade da cobrança de contribuição sindical urbana por parte do sindicato
reclamante, em razão do não atendimento ao requisito da prévia notificação pessoal do
sujeito passivo nos moldes dos arts. 142 e 145 do CTN. O entendimento do TRT foi o de
que, embora o sindicato reclamante tenha cuidado de publicar a cobrança em jornais de
grande circulação local, a publicação de editais genéricos, sem nenhuma referência ao
nome da reclamada e ao montante de sua dívida, não observou o disposto nos artigos 142
e 145 do CTN, os quais estabelecem que, para fins de constituição do crédito tributário, o
lançamento é imprescindível e somente se aperfeiçoa com a notificação individualizada
do contribuinte. A matéria debatida não possui transcendência econômica, política,
jurídica ou social. Transcendência não reconhecida, recurso de revista de que não se
conhece" (RR-10670-72.2016.5.03.0020, 6ª Turma, Relatora Desembargadora

, DEJT 23/11/2018).Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos

Da fundamentação deste último acórdão: "(...) não se verifica decisão

contrária a Súmula do TST ou do STF, mas sim em consonância com a jurisprudência pacificada

desta c. Corte Trabalhista, que entende ser necessária a notificação pessoal do contribuinte para a

cobrança da contribuição sindical, do que decorre que o pedido de cobrança da contribuição deve

ser instruído com a prova da notificação do sujeito passivo, de forma pessoal, e por meio de

publicação de editais, nos termos do artigo 605 da CLT."

Os dois acórdãos da 6ª Turma são da mesma relatora, com lapso de

aproximadamente 10 meses entre os julgados.

De todo o exposto, , considerando que éressalvado o entendimento

irrelevante distinguir antes e depois da reforma, voto no sentido de que "É necessária a notificação

pessoal do contribuinte para a cobrança da contribuição sindical, do que decorre que o pedido de cobrança

da contribuição deve ser instruído com a prova da notificação do sujeito passivo, de forma pessoal, e por

meio de publicação de editais, nos termos do artigo 605 da CLT."

É o voto.
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