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SENTENÇA

 

 

Vistos os autos.

 

 

I - RELATÓRIO

 

 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 852-I, da CLT.

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

 

Preliminar. Rito Sumaríssimo. Litisconsórcio
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O requerido aditou a defesa para requerer o arquivamento do feito, argumentando que a

formação do litisconsórcio necessário no presente caso é medida que se impõe, porquanto outras

entidades sindicais, de segundo grau, também são beneficiárias das contribuições, alteração não admitida

no procedimento sumaríssimo.

Sem razão. A cobrança da contribuição sindical foi procedida pelo sindicato réu, razão por

que é legítimo para integrar o polo passivo, sendo desnecessária a inclusão de outros entes sindicais.

Rejeito.

 

Cobrança de contribuição sindical

 

Aduz o autor que não é devida a contribuição sindical relativa ao ano de 2016, tendo em vista

que desde 11.10.2005 exerce o cargo de professor na Universidade Federal de Goiás (UFG), em regime

de dedicação exclusiva, pertencendo, portanto, à categoria dos professores das Universidades Federais,

porquanto não possui qualquer vínculo com o sindicato requerido.

Ao contestar o pedido, o Sindicato esclarece que a contribuição sindical é compulsória, sendo

o fato gerador da obrigação tão somente a existência de inscrição ativa no respectivo órgão de classe, o

que se verifica nos presentes autos.

Pois bem. Em depoimento pessoal, o autor admitiu que possui CRO.

Por se tratar de caso semelhante, peço vênia para transcrever as razões de decidir muito bem

lançadas na decisão proferida nos autos do processo 0010719-41.2016.5.18.0006, pelo Exmo. Juiz do

Trabalho Eduardo Tadeu Thon, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

 

 

"A jurisprudência da Corte Suprema se pacificou no sentido da natureza tributária das

contribuições ora exigidas, sendo, portanto, compulsórias, independentemente de

filiação à entidade sindical:

"Sindicato: contribuição sindical da categoria: recepção. A recepção pela ordem

constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 CLT e

exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao

sindicato resulta do art. 8º, IV, in fine, da Constituição; não obsta à recepção a

proclamação, no caput do art. 8º, do princípio da liberdade sindical, que há de ser

compreendido a partir dos termos em que a Lei Fundamental a positivou, nos quais a

unicidade (art. 8º, II) e a própria contribuição sindical de natureza tributária (art. 8º,
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IV) - marcas características do modelo corporativista resistente -, dão a medida da sua

relatividade (cf. MI 144, Pertence, RTJ 147/868, 874); nem impede a recepção

questionada a falta da lei complementar prevista no art. 146, III, CF, à qual alude o

art. 149, à vista do disposto no art. 34, §§ 3º e 4º, das Disposições Transitórias (cf. RE

146733, Moreira Alves, RTJ 146/684, 694). (STF, Primeira Turma, RE 180745, Relator

Min. SEPULVEDA PERTENCE, DJU DATA-08/05/98).

 

O Art. 579 da CLT estabelece que a Contribuição Sindical "é devida por todos aqueles

que participam de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma

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

profissão".

Profissional liberal é a pessoa que, mediante formação em curso universitário, técnico

ou profissionalizante, adquiriu habilitação para desenvolver uma atividade específica

de serviço, regulamentada ou não por lei, com total autonomia técnica.

 

O autor está inscrito no Conselho Regional de Odontologia de Goiás (Id. 6197c64 -

Pág. 1).

O registro do profissional no seu respectivo conselho viabiliza o exercício legal de sua

atividade (artigo 14 da Lei 4.324/64). Ou seja, com o registro o profissional passa a

participar da profissão liberal, que é o que constitui o fato gerador previsto no artigo

579 Consolidado, independentemente do efetivo exercício.

Aqueles que estão habilitados a exercer sua profissão liberal e também são

empregados, ficam sujeitos à múltipla contribuição sindical correspondente a cada

profissão.

Neste sentido, a doutrina:

"Em face de uma situação em que o trabalhador seja empregado de determinada

empresa e nela exerça funções referentes à sua profissão liberal, este possui a opção de

realizar o recolhimento da contribuição sindical para o sindicato representante da

categoria profissional. Contudo, caso não exerça as funções próprias da profissão

liberal para a qual está habilitado, deve recolher contribuição tanto para o sindicato de

profissionais liberais, como para o sindicato representante da categoria profissional."

(Renan Bernardi Kalil. A Inserção dos Profissionais Liberais na Estrutura da

Representação Sindical Brasileira. InJus Navegandi - 

https://jus.com.br/artigos/22775/a-insercao-dos-profissionais-liberais-na-estrutura-de-

epresentacao-sindical-brasileira).
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Com fulcro no artigo 579 da CLT, indefiro o pedido de declaração de inexistência de

débito relativo à contribuição sindical".

 

 

Da indenização por danos morais

 

Alega o autor que a cobrança indevida da contribuição sindical trouxe-lhe inúmeros prejuízos,

suscetíveis de reparação/indenização, principalmente porque foi obrigado a despender tempo e dinheiro

no ajuizamento da presente demanda.

Sem razão. Conforme já fundamentado em tópico anterior, não restou demonstrada a

inviabilidade da cobrança da contribuição sindical; ao contrário, fora reconhecida a existência de débito

do autor junto à entidade sindical.

A concessão de indenização por danos morais exige prova robusta dos supostos infortúnios

sofridos, na forma do artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, hábil a justificar a condenação

patronal na indenização reparatória, sob pena de banalização do instituto, o que não ocoreu no presente

caso.

Face ao exposto, indefiro o pedido de indenização por danos morais.

 

 

RECONVENÇÃO

 

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitas na contestação à reconvenção, uma vez que

encontra-se em conformidade com as exigências do novo CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do

trabalho, inclusive o reclamante/reconvindo procedeu à regular defesa, sem qualquer prejuízo ao

contraditório.

Indenização por danos morais

 

A ré/reclamada apresentou reconvenção pleiteando a condenação do reclamante em

indenização por danos morais, notadamente como forma de ressarcir as despesas e transtornos gerados
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pela negativa em quitar o débito junto à entidade sindical.

Contudo, razão não lhe assiste. O autor exerceu regularmente o seu direito de petição, sendo

que não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo relacionado à propositura da demanda, mais

precisamente qualquer violação ou lesão a direito da personalidade.

Face ao exposto, não há falar em indenização por danos morais, motivo pelo qual indefiro o

pedido.

 

Litigância de má-fé

 

As partes utilizaram os meios legais para defenderem seus direitos, não havendo provas nos

autos de que tenha agido com deslealdade ou má-fé que justifique a aplicação das penalidades previstas

no art. 81 do NCPC.

Indefiro.

 

Honorários advocatícios

 

Tendo em vista o indeferimento dos pedidos contidos na exordial e na reconvenção,

conclui-se que houve sucumbência recíproca e, portanto, não há falar em pagamento de honorários.

Indefiro.

 

 

Justiça gratuita

 

Fica deferido o pedido de benefício da justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 790, § 3º,

da CLT, cuja exigência para concessão, qual seja, declaração de que não teria condições de suportar os

custos da atuação em juízo, sem prejuízo próprio e de sua família, foi cumprida pela declaração feita por

seu patrono na exordial, que goza de presunção de veracidade.
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III - DISPOSITIVO

 

 

Ante o exposto, julgo  os pedidos formulados na reconvenção por IMPROCEDENTES

 em face de SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTAGO DE GOIÁS LAWRENCE

 nos termos da fundamentação acima que passa a fazer parte deste dispositivo.GONZAGA LOPES,

FACE AO EXPOSTO, julgo  os pedidos formulados pelo autor IMPROCEDENTES

 nos autos da Ação Trabalhista nº LAWRENCE GONZAGA LOPES 0010753-22.2016.5.18.0004

ajuizada em desfavor de  nosSINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIÁS,

termos da fundamentação retro que fica fazendo parte integrante do presente dispositivo.

Custas, pelo autor, no importe de R$ 240,00, calculadas sobre o valor dado à causa (R$

12.000,00), isento na forma da lei, uma vez deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Registre-se. Intimem-se as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Nada mais.

 

 

 

 

 

GOIANIA, 4 de Agosto de 2016

TAIS PRISCILLA FERREIRA RESENDE DA CUNHA E SOUZA
Juiz do Trabalho Substituto
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