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DECISÃO PJe-JT

Vistos etc.
 
 

Trata-se de  movida por Ação Cautelar Antecedente SINDICATO DOS EMPREG.EM EMPRESAS DE ASSEIO E
,requerendo a declaraçãoCONSERV.E TRABALHADORES NA LIMP.URBANA E AREAS VERDES DE PIRAC.E REG.

incidental de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 873, de 2019 e determinar que as requeridas se abstenham
de cumprir a Medida Provisória em referência, aguardando-se a resolução da mesma pelo STF e/ou Congresso Nacional,
cumprindo a CCT 2018/2019 DO SIEMACO PIRACICABA. Argumenta que a Medida Provisória atacada ofende o inciso
IV do art. 8º da Constituição Federal e a soberania das assembleias sindicais.

Pois bem.

O artigo 2º, "b" da MP 873, de 2019, revogou o disposto no artigo 240-c da Lei 8.112, de 1990, permitia que o sindicato
pudesse "descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e

 e, alterando o disposto no art. 582, da CLT que "A contribuiçãocontribuições definidas em assembleia geral da categoria"
dos empregados que autorizarem, prévia e expressamente, o recolhimento da contribuição sindical será feita
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será encaminhado obrigatoriamente à
residência do empregado ou, na hipótese de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa."

Defiro a liminar pretendida.

A probabilidade do direito reside no fato de o artigo 62 da Constituição Federal autoriza edição de medidas provisórias
em caso de relevância e urgência, hipótese que não se verifica no caso presente, pois não vislumbro a existência de
urgência da alteração do modelo de transferência de recursos para as entidades sindicais. Além disso, a Medida
Provisória em referência colide com o artigo 8º da Constituição Federal, que prevê que a assembleia geral fixará a
contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema
confederativo da representação sindical".
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O "  também se encontra presente em face dos evidentes prejuízos financeiros e administrativos que apericulum in mora"
media provisória causará às entidades sindicais, que há décadas vêm descontando as contribuições sindicato em folha
de pagamento e o rompimento abrupto, certamente, causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação até que se faça
a sua substituição por outra sistemática de arrecadação ou que se aguarde o normal processamento e julgamento desta
ação.

Assim sendo, defiro a liminar pretendida para suspender os efeitos da Medida Provisória nº 873/19 com relação aos
requerentes, a fim de que as cobranças das contribuições sindicais devidas permaneçam sendo realizadas por meio de
desconto em folha de pagamento, na forma pleiteada na inicial, sob multa de R$ 300,00 para cada desconto não
efetuado, sendo que certo que se o prazo já tiver sido ultrapassado quando da ciência desta decisão, que se efetive a
obrigação de fazer no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da decisão, sob a mesma cominação.

 

 
 

.PIRACICABA, 11 de Abril de 2019

 

 

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: BRUNA MULLER STRAVINSKI
http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19041111371351700000105312614
Número do processo: TutCautAnt-0010417-50.2019.5.15.0051
Número do documento: 19041111371351700000105312614
Data de Juntada: 15/04/2019 15:59

ID. 4be3b82 - Pág. 2


