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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista 

ACum 0000394-90.2019.5.05.0611 

RECLAMANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE BENS E 

SERVICOS DE VITORIA DA CONQUISTA 

RECLAMADO: CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

SENTENÇA 

 

Vistos etc. 

RELATÓRIO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE BENS E SERVICOS DE VITORIA DA 

CONQUISTA apresentou RECLAMAÇÃO TRABALHISTA contra CASA FERREIRA MATERIAL DE 

CONSTRUCAO LTDA, narrando os fatos e fundamentos e formulando os pedidos constantes da petição de 

id. 2ecd15f, acompanhada da procuração e demais documentos. 

Devidamente notificado, o reclamado não apresentou defesa, sendo declarada a sua revelia, com aplicação da 

pena de confissão (certidão de id. 9cd9db0). 

Sem mais provas, a instrução foi encerrada. Prejudicada proposta de conciliação. Autos conclusos para 

julgamento. 

FUNDAMENTAÇÃO 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

De logo, esclareço que os benefícios epigrafados são distintos. No Processo do Trabalho, a assistência judiciária 

gratuita é prestada pelo sindicato da categoria, a teor da Lei nº 5.584/70; a Gratuidade da Justiça, por seu turno, 

é o benefício deferido mediante o preenchimento das hipóteses do art. 790, §3º da CLT, alcançando a isenção 

de custas e despesas do processo. 

No caso, necessário frisar que o autor é ente sindical, atuando na condição de substituto processual. Desta feita, 

a hipossuficiência econômica dos substituídos não se lhe estende. A condição de pobreza, nos termos jurídicos, 

dos membros da categoria apenas tem influência no deferimento ou não dos honorários advocatícios de 

sucumbência, observado o teor do item III da Súmula 219 do E. TST. 

Altero, contudo, meu posicionamento anterior, no que toca à concessão da Gratuidade aos entes sindicais. 

Primeiro porque, embora o §3º do art. 99 da CLT positive o entendimento de que apenas a pessoa natural goza 

de presunção de hipossuficiência pela mera declaração, o §2º deste mesmo artigo informa que o juiz somente 

indeferir o benefício caso haja, no processo, elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a sua 

concessão. 

Ademais, na Lei nº 13.467/2017, o próprio legislador trouxe uma série de presunções de hipossuficiência, ao 

excluir, parcial ou integralmente, determinados empregadores, inclusive pessoas jurídicas, da necessidade de 

recolhimento do depósito recursal (art. 899, §§9º e 10 da CLT). 

Ainda, um dos fundamentos pelos quais entendia que aos entes sindicais era inviável a concessão da Gratuidade 

era o fato de congregarem todos os membros de dada categoria, auferindo, por força de lei, a contribuição 

sindical obrigatória, hoje extinta. 

Nesse contexto, alijados de sua maior fonte de receita e até que a situação se reestruture, é de conhecimento 

público e notório1 que os sindicatos se encontram, no momento, em dificuldades financeiras. 
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Por fim, e talvez de modo mais relevante, invoco as regras dos arts. 87 do CDC e 18 da Lei de Ação Civil 

Pública que isentam a associação autora de despesas do processo, inclusive honorários, salvo caso em de 

comprovada má-fé. 

Por esses motivos, defiro o benefício pleiteado ao sindicato-autor REVELIA E 

EFEITOS. 

A acionada, apesar de regularmente notificada, não apresentou a sua defesa. Declarada, assim, a revelia, com 

a consequente aplicação da pena de confissão. 

O alcance da presunção de veracidade será objeto de análise em cada tópico específico. 

INAPLICABILIDADE DA MP 873/2019. 

O autor alega a inconstitucionalidade da Medida Provisória 873, de 1o de março de 2019, que estabeleceu que 

qualquer contribuição ou mensalidade paga a sindicato será exigida apenas se o trabalhador autorizar de forma 

prévia, voluntária, individual e expressa, ainda que exista definição diferente na assembleia da categoria ou no 

estatuto do sindicato. Esta cobrança somente poderia ocorrer por boleto bancário ou sistema eletrônico. 

Fundamenta a inconstitucionalidade na violação ao art. 8o, I, da Constituição Federal, que positiva o princípio 

da liberdade sindical e da não interferência do Estado. Relata que, na forma como trazida a regulamentação, o 

sindicato tem a sua forma de atuação tolhida e direcionada por ato estatal. 

Aduz, outrossim, não haver preenchimento de um dos requisitos autorizadores para a edição de Medida 

Provisória, qual seja, a urgência. Aponta que a observância rigorosa do quanto previsto no art. 62, I, 'a', é 

imposição do princípio da separação dos Poderes, haja vista, atuar o Executivo, no caso, em função atípica. 
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Alega, ainda, que a modalidade de pagamento adotada pela MP geraria um ônus financeiro demasiado ao 

Sindicato, haja vista a necessidade de contratar serviços bancários para geração de boletos, além de impressão 

e postagens, sem qualquer contrapartida, prejudicando, dessa forma, a própria classe trabalhadora, já que o 

Sindicato presta serviços em benefício de seus filiados que demandam despesas ordinárias. 

Reitero, nesta oportunidade, toda fundamentação utilizada na Decisão que deferiu a suspensão da aplicação da 

MP 873/2019 (id. b92b013). 

Friso, por oportuno, que a Medida provisória 873/2019, objeto da presente ação, perdeu a validade em 28 de 

junho de 2019, inexistindo razões para se manter a dinâmica determinada pela mesma. 

Em razão do exposto defiro os seguintes pedidos: 

Contribuições assistenciais em aberto referente aos meses de vencimento: abril/2019, totalizando o valor de R$ 

43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos) 

Aplicação da multa do artigo 32 da CCT/2019: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMA TRABALHISTA. 

Tratando-se de demanda ajuizada após a vigência da Lei n º 13.647/2017, devidos os honorários advocatícios 

de sucumbência, na forma do art. 791-A da CLT. 

I. o zelo dos profissionais em questão foi o normal, revelador dos cuidados que oprofissional de Direito 

deve, ordinariamente, empregar na defesa dos interesses da parte que representa em Juízo; 

II. a atuação dos profissionais se limitou à área de jurisdição deste Juízo, nada havendo de particular, 

quanto ao local da prestação dos serviços; 

III. a natureza da causa tampouco possui particularidades, tendo importância comum e sem reflexos 

além dos limites subjetivos da lide, na qual está sendo proferida a decisão; 



https://pje.trt5.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do... 

5 de 6 02/08/2019 10:46 

IV. o trabalho dos profissionais ocorreu em patamar de normalidade, até diante da simplicidade da 

causa; 

V. o tempo exigido não justifica a fixação do percentual além do limite mínimo legal. 

Tendo em vista que a demanda foi julgada procedente, condeno o réu a pagar ao advogado do autor o percentual 

de 15% incidente sobre o valor atualizado da causa. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE CUMPRIMENTO ajuizada por 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS DE VITORIA DA 

CONQUISTA em face de CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, conforme 

fundamentos supraesposados, a pagar ao autor, no prazo de 48 horas, o valor de R$ 1.041,92, referente a: 

Contribuições assistenciais em aberto referente aos meses de vencimento: abril/2019, totalizando o valor de R$ 

43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos) 

Aplicação da multa do artigo 32 da CCT/2019: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Condeno o réu a pagar ao advogado do autor o percentual de 15% incidente sobre o valor atualizado da causa. 

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 23,82 calculadas sobre o valor de R$ 1.191,20, valor da causa. 

INTIMEM-SE AS PARTES. 

1   https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-em-queda-pode-levar-a-fusao-

desindicatos,70002212375;   https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,seis-meses-aposreforma-

trabalhista-arrecadacao-de-sindicatos-desaba-88,70002336300; 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/defensores-da-reforma-trabalhista-sindicatospatronais-
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demitem-para-sobreviver-cx30usjziu6jii7qp24iup5zl; https://www.redebrasilatual.com.br 

/trabalho/2018/05/com-reforma-trabalhista-sindicatos-perdem-80-das-receitas-no-1o-trimestre; 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/04/seis-meses-apos-reformatrabalhista-

arrecadacao-de-sindicatos-desaba-88.htm, todos os acessos em 20/07/2018. 

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de Julho de 2019 

RAFAEL YOSHIDA ROCHA 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 

Assinado eletronicamente por: [RAFAEL 

YOSHIDA ROCHA] - 2492a2e 
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