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DECISÃO PJe

 

Vistos os autos.

 

Trata-se de ação de cumprimento ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO

, com base territorial em Matão/SP, Dobrada/SP e Taquaritinga/SP, em face de ,VESTUÁRIO DE MATÃO SCALINA S.A.

pleiteando seja a requerida compelida a se abster de observar a MP 873/19, mantendo-se o desconto em folha de

pagamento da contribuição e mensalidade associativa devida pelos trabalhadores associados e repasse dos valores ao

ente sindical autor, como já vinha ocorrendo, em cumprimento à convenção coletiva de trabalho vigente.

 

Aduz o requerente que a medida provisória em questão padece de inconstitucionalidade formal e material, bem

como afronta a normas convencionais da OIT, devendo seus efeitos serem suspensos até pronunciamento do Congresso

Nacional ou E. STF.

 

A requerida alega, em suma, que atendeu ao comando normativo da MP 873/19, eis que o descumprimento

acarretaria as penalidades no ato previstas.
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A medida provisória 873/19, publicada no D.O.U. de 1º/3/19, em edição extraordinária, prevê alteração da

sistemática de recolhimento das contribuições devidas pelos trabalhadores para custeio do sistema representativo

sindical, que passa a ser via boleto bancário ou equivalente eletrônico, exclusivamente, alterando-se a redação do art.

582 da CLT e outros dispositivos celetistas.

 

Ao lado das consistentes críticas ao preenchimento dos requisitos constitucionais para a edição da espécie

normativa, erigidos no art. 62 da CRFB, a MP 873 afronta de forma mais expressa normas materiais da Constituição, a

seguir detidamente analisadas.

 

A fim de conferir maior equilíbrio nas relações sociais, a Constituição prevê a livre associação como direito

fundamental do cidadão, salvo as de caráter paramilitar, no art. 5º, XVII, sendo vedada a interferência estatal em seu

funcionamento (inciso XVIII).

 

Na seara dos direitos sociais, especificamente do trabalho, a Lei Maior destinou um artigo próprio ao regramento

das associações sindicais (art. 8º), ciente da necessidade de garantir aos trabalhadores a organização representativa

com vistas à proteção dos interesses da categoria frente ao capital, bem como o incremento do rol de direitos na busca

pela melhoria da condição social da classe.

 

O  do art. 8º da CRFB repete a garantia de liberdade associativa, bem como a não interferência do Podercaput

Público na organização sindical (inciso I).

 

O inciso III do art. 8º, conjugado ao reconhecimento das normas coletivas (inciso XXVI do art. 7º), sustenta o que

se denomina autonomia da vontade coletiva no estabelecimento das condições e regramento autônomo das relações de

trabalho, modelo que ganhou prevalência quando do advento da Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).

 

Cumpre observar que o desconto das contribuições e mensalidade associativa possui amparo na norma coletiva

vigente, cláusula 61ª da CCT 2018/2019 (id. a390c80 - p. 13), inclusive quanto à previsão de desconto pelo empregador

em folha de pagamento dos empregados que o autorizaram por expresso (par. 2º).
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A fim de possibilitar o funcionamento dos entes representativos das categorias profissionais, a Constituição previu

no inciso IV do art. 8º que: "(...) a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 

, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,será descontada em folha

independentemente da contribuição prevista em lei; (...)" - destaque acrescentado.

 

Este dispositivo constitucional possui eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral, o que dispensa

norma infraconstitucional para complementar ou restringir seus efeitos.

 

No âmbito das convenções internacionais ratificadas perante a OIT, o Brasil é signatário da Convenção n.º 98,

aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Decreto n.º 33.196/53, a qual prevê no art. 2º que as organizações de

trabalhadores gozarão de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência em sua formação, funcionamento e

administração, o que inclui, por óbvio, as ações do Estado.

 

As alterações promovidas pela MP 873/19, assim, violam no plano constitucional a expressa previsão do inciso IV

do art. 8º, a liberdade de associação profissional, a vedação de interferência estatal no funcionamento dos entes sindicais

e o reconhecimento das normas coletivas (inclusive com prevalência sobre a legislação) como expressão da autonomia

da vontade coletiva. No plano convencional, a MP ora atacada viola a Convenção n.º 98 da OIT, ratificada e em plena

vigência no País.

 

O inegável intuito de flexibilização das relações laborais veiculado pela Lei 13.467/17, que demanda a participação

e serviços prestados pelas entidades representativas da categoria profissional, contrasta com a política de embaraço de

seu funcionamento através da imposição pelo Executivo de um sistema burocrático, oneroso e impraticável de

pagamento do custeio pelo associado.

Nesse sentido, nota-se clara e ilegal ingerência estatal na gestão financeira e administração dos sindicatos.

 

A emissão dos pretendidos boletos de cobrança das contribuições e mensalidade sindical, além de ser uma

medida que gera custos ao ente sindical, significa maior possibilidade de judicialização das relações

trabalhador-sindicato, eis que o não pagamento do documento ensejaria o protesto do título e cobrança judicial do débito.

A medida do Poder Executivo em nada contribui para a diminuição da litigiosidade na sociedade contemporânea,

pelo contrário, lhe serve de combustível.
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Portanto, a exigência de cobrança das contribuições e mensalidade sindical deveria ser facultativa, se assim

entender por bem a entidade sindical credora, eis que a norma constitucional expressamente prevê seu adimplemento

pelo desconto na remuneração do trabalhador que consentiu fazer parte da representação da categoria profissional.

 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TRT da 15ª Região manifestou-se em decisão recente proferida pelo Des.

Jorge Luiz Souto Maior no mandado de segurança autuado sob n.º 0005730-86.2019.5.15.0000, cujas peças

encontram-se anexadas sob id. bfb28f4.

 

Pelo exposto, a tutela pretendida pelo sindicato-autor preenche os requisitos da probabilidade do direito e perigo

de dano, este consistente na dificuldade de manutenção das atividades sindicais básicas, conforme preceitua o art. 300

do CPC.

 

Por conseguinte, defiro a tutela de urgência pretendida pelo requerente para exigir da requerida SCALINA S.A. o

pagamento das contribuições assistencial/sindical/confederativa e mensalidade sindical/associativa devidas,

expressamente autorizadas pelos trabalhadores representados, conforme a norma coletiva vigente, mediante desconto

em folha de pagamento, com repasse ao sindicato no prazo convencional ou, na ausência, até 5 dias após efetuado o

.desconto

Determino a suspensão dos efeitos da MP 873/19 quanto às alterações promovidas nos arts. 545, 578, 579 e

579-A e 582 da CLT, inclusive penalidades decorrentes, especificamente com relação às partes envolvidas e à exigência

de cobrança das contribuições e mensalidade sindical via boleto bancário ou equivalente eletrônico, devendo aquelas

observarem o regramento legal anterior ou convencional, inclusive no tocante às sanções, até pronunciamento final do

juízo neste feito.

 

A presente decisão deverá ser observada pela requerida já com relação às contribuições e mensalidade sindical

referentes a abril/2019, valendo-se do desconto no vale ou folha de pagamento extra daqueles empregados que o

autorizaram por escrito.

 

O descumprimento da obrigação pela requerida ensejará a aplicação de multa de R$500,00 por trabalhador a que

se refere esta decisão, com fulcro nos arts. 139, IV; 297 e 536, par. 1º, do CPC.

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ALAN CEZAR RUNHO
http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19041517555012400000105542540
Número do processo: ACum-0010284-15.2019.5.15.0081
Número do documento: 19041517555012400000105542540
Data de Juntada: 16/04/2019 07:10

ID. 51c79ab - Pág. 4



Inclua-se o feito na pauta de audiências.

 

Notifiquem-se as partes.

 

Matão, 15 de abril de 2019.

 

Alan Cezar Runho

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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