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DECISÃO PJe-JT

Vistos etc.
 
 

Pretende o sindicato-autor, mediante a propositura de Ação de Obrigação de Fazer, obter liminarmente o
deferimento em seu favor para que o requerido proceda imediatamente o recolhimento e repasse da
mensalidade sindical do mês de março de 2019 e vincendas, consoante cláusula 33ª, "b",  da Convenção
Coletiva de Trabalho 2018/2019, sob pena de multa diária, tendo em vista que a reclamada interrompeu o
repasse da mensalidade sindical do mês de março de 2019, alegou que diante da edição da MP 873/2019
suspendeu por sua conta e risco o desconto da mensalidade sindical na folha de pagamento dos empregados
sindicalizados.

O art. 300 do CPC, aplicável, subsidiariamente, ao processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, veio
ao encontro dos anseios da comunidade jurídica, no sentido de trazer efetividade à prestação jurisdicional, a
qual tem o decurso do tempo como inimigo.

É certo que o tempo é fundamental no processo, e o atraso na solução dos conflitos implica, por muitas vezes,
na impossibilidade prática de receber o valor devido. De outra parte, o provimento jurisdicional quando
efetivado pode não mais conferir a pretensão almejada.

Nesse sentido, o legislador possibilitou ao juiz a concessão de antecipação da tutela, se presentes os
requisitos que a autorizem.

Considerando que o artigo 611-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/17 dispõe que a negociação coletiva tem
prevalência sobre a lei, e a cláusula 33ª, "b" da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019, ID c7d4577,
que foi celebrada após a vigência de referida lei e antes da edição da Medida Provisória 873/2019, determina
que "A empresa fica notificada a descontar em folha de pagamento a mensalidade sindical de 2% (dois por
cento) da remuneração mensal dos empregados sindicalizados, previa e expressamente autorizado, com
vencimento dia 6 de cada mês, sendo pago pela empresa em boletos enviados pelo sindicato", defiro a tutela
pretendida para determinar que a parte reclamada deixe de suprimir da folha de pagamento o desconto da
mensalidade sindical dos empregados que se dispuseram a pagar tal contribuição em favor do Sindicato,
observando-se os termos da cláusula 33ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019, sob pena de
multa de R$ 500,00 por empregado cujo desconto em folha de pagamento tenha sido cancelado.
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Sem prejuízo, por se tratar de matéria de direito, reputo desnecessária a designação de audiência inicial e
determino a notificação do réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

A petição inicial e documentos poderão ser acessados apenas em meio eletrônico, mediante consulta ao
s e g u i n t e  e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t :
http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo
"número do documento" o(s) número(s) descrito(s) como chave(s) de acesso, abaixo identificado(s): A defesa
e os documentos deverão ser apresentados dentro do Processo Judicial Eletrônico (PJe), acessado com
assinatura digital .

Se V. S. não possuir equipamento para conversão ou escaneamento de documentos em formato PDF, deverá
comparecer à Unidade Judiciária para proceder à adequação dos documentos por meio dos equipamentos
disponíveis na Central de Atendimento.

A parte autora, no prazo sucessivo de 10 dias, após o vencimento do prazo para manifestação do réu,
conforme notificação que será expedida, se assim o quiser, poderá apresentar réplica, independentemente de
nova intimação.

Salvo quando se tratar de situação que efetivamente exija a adoção do procedimento, RECOMENDA-SE
NÃO UTILIZAR OPÇÃO "SIGILO" QUANDO DA JUNTADA DA CONTESTAÇÃO, DOCUMENTOS e
réplica, tendo em vista que a parte contrária não terá acesso a eles.

Não sendo requeridas outras provas estará encerrada a instrução processual, ocasião em que as partes deverão
ser intimadas para, querendo, no prazo de 05 dias, apresentar razões finais, e após, os autos deverão ser
encaminhados para julgamento.

Intimem-se, a reclamada diretamente pelo Sindicato autor, por meio da cópia da presente Decisão assinada
.eletronicamente, com o devido protocolo para comprovação da ciência

 
 

ATIBAIA, 23 de Abril de 2019.
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