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a edição de lei complementar para tratar sobre matéria relativa a
contribuição compulsória vinha gerando oferta excessiva e artificial de
contribuições. Também não se aplica ao caso a exigência de lei específica
associações sindicais, o que configura perda social em detrimento dos
prevista no art. 150, § 6º (2), da CF, pois a norma impugnada não
trabalhadores. Esse número estratosférico de sindicatos não se revertia em
disciplinou nenhum dos benefícios fiscais nele mencionados, quais sejam,
aumento do bem-estar de nenhuma categoria. Nesse contexto, as entidades
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
sindicais frequentemente se engajam em atividades políticas, lançando e
presumido, anistia ou remissão. Sob o ângulo material, o Tribunal
apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços
asseverou que a Constituição assegura a livre associação profissional ou
com partidos políticos. Ocorre que o discurso político é o núcleo por
sindical, de modo que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado
excelência da liberdade de expressão. Ao exigir que indivíduos financiem
a sindicato [CF, art. 8º, V (3)]. O princípio constitucional da liberdade
atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições
sindical garante tanto ao trabalhador quanto ao empregador a liberdade
compulsórias a sindicatos, o regime anterior certamente vulnerava a
de se associar a uma organização sindical, passando a contribuir
garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV
voluntariamente com essa representação. Ressaltou que a contribuição
(6), da Constituição. Por sua vez, a nova sistemática leva a um novo pensar
sindical não foi constitucionalizada no texto magno. Ao contrário, não há
da sociedade sobre como lidar com as categorias econômicas e
qualquer comando ao legislador infraconstitucional que determine a sua
trabalhistas e com as formas de atuação na sociedade, sem depender
compulsoriedade. A Constituição não criou, vetou ou obrigou a sua
necessariamente do Estado. Os sindicatos passarão a ser sustentados por
instituição legal. (...) Não se pode admitir que o texto constitucional, de um
contribuições voluntárias, do mesmo modo que as demais associações. O STF
lado, consagre a liberdade de associação, sindicalização e expressão [CF,
já reconheceu, inclusive, a constitucionalidade de normas que afastam o
artigos 5º, IV e XVII, e 8º, caput (6)] e, de outro, imponha uma contribuição
pagamento compulsório de contribuição sindical, por não configurar
compulsória a todos os integrantes das categorias econômicas e
interferência indevida na autonomia nem no sistema dos sindicatos (ADI
profissionais. Desse modo, a discussão a respeito do modelo de gestão
2.522). Por fim, a despeito de considerar conveniente a adoção de normas de
sindical a ser adotado no Brasil é eminentemente política, cujo protagonista é
transição entre o regime compulsório e o facultativo, entendeu que sua
o Congresso Nacional. O STF deve ser autocontido, de forma a respeitar as
ausência não é suficiente para tornar a legislação incompatível com o texto
escolhas políticas do Legislativo. Ademais, a reforma trabalhista busca a
constitucional
(INFORMATIVO STF Nº 908) (grifo nosso) DECISÃO
evolução de um sistema sindical centralizador, arcaico e paternalista
PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO EM 29/06/2018, ADI 5794/DF
para um modelo mais moderno, baseado na liberdade. O modelo de
ACÓRDÃO AINDA NÃO PUBLICADO.
contribuição compulsória não estimulava a competitividade e a
representatividade, levando a um verdadeiro negócio privado, bom
PENA MAUS ANTECEDENTES
apenas para sindicalistas. A sistemática anterior criou um associativismo
com enorme distorção representativa. No Brasil, são quase 17 mil
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO
sindicatos, enquanto em outros países apenas algumas centenas. A
PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO
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MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO
ou abusiva a ponto de justificar eventual concessão de ordem habeas
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
corpus de ofício. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez)
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Nos termos da
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 3. A
pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o
dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos
paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser
órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via
considerado reincidente. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega
estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e
provimento. (HC 149175 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185
Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda
DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)
Impetrado pela
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 4. O writ não pode ser
Observação: destaca-se que o tema ainda não está pacificado no âmbito da
manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 5. A reiteração
Primeira Turma, exemplo:
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR,
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC
PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS
122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016;
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
01/07/2015. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 155083 AgR,
ROL TAXATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018,
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018)
MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(grifo nosso)
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO
JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA À INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tema referente à consideração de
EXTRAORDINÁRIO
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus
antecedentes para efeito de fixação da pena-base encontra-se pendente de
Recurso extraordinário repercussão geral
julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, nesta Corte Tema
150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso. Desse modo, diante da
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
ausência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
o tema, não pode a decisão impugnada ser qualificada como teratológica
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