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Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Bariri, contra ato do Juiz do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de

Pederneiras em Bariri, que na reclamação trabalhista n. 0010319-77.2019.5.15.0144, indeferiu

pedido de tutela provisória de natureza antecipada, para que o reclamado Município de Bariri,

cumpra obrigação de fazer pertinente à continuidade de desconto em folha de pagamento de

servidores públicos municipais filiados ao sindicato,  de valor correspondente à contribuição

associativa regularmente fixada em assembleia geral, nos seguintes termos (fls. 45/50):

"Vistos etc.

Em  apertada  síntese,  o  Sindicato  Autor  pleiteou  "TUTELA  DE  URGÊNCIA
COMANDO INAUDITA ALTERA PARS", nos termos do artigo 842 da CLT e dos
artigos  300  e  319  do  CPC,  liminarmente,  para  que  seja  determinada  a
suspensão da eficácia da Medida Provisória n. 873/2019, na íntegra, bem como
determinar  que  o  Município  cumpra  o  disposto  na  lei  municipal  2042/1990,
artigo  106,  §  1º,  inciso  I,  em  conjunto  com  o  artigo  8º,  IV,  da  Constituição
Federal, mantendo-se ainda os descontos em folha das contribuições sindicais
mensais  devida  pelos  filiados/associados,  devendo  tais  descontos  serem
repassados pela demandada à entidade sindical, sob pena de multa.

Requer a imediata ordem para desconto nos salários e depósitos dos valores à
disposição do Autor.
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Vejamos.

...

Explico.  Trata-se,  em  verdade,  de  uma  ação  de  cobrança,  com  pedido  de
declaração  de  inconstitucionalidade  da  Medida  Provisória  873/2019,  que  o
Sindicato  Autor  pretende  ver  antecipada  os  seus  efeitos  para  recebimento
imediato da contribuição sindical.

Assim, não há como se adiantar o procedimento de uma ação complexa, com
discussão  de  inconstitucionalidade  de  tal  medida,  para  que  seja  deferida  a
antecipação de tutela, como pretende o Autor.

Contudo,  não bastasse a complexidade da matéria,  constata-se,  de pronto,  a
improcedência do pedido, porquanto, pleiteia o Sindicato Autor a declaração da
inconstitucionalidade  da  MP 873/2019,  e  efetivação  dos  depósitos,  tudo  em
termos de tutela antecipada, o que não se pode acolher.

Por primeiro, anoto que não se verifica a "probabilidade do direito",  já que as
alterações  introduzidas  pela  Lei  13.467/2017,  não  são  de  flagrante
inconstitucionalidade como alega o Autor.

De  efeito,  não  vislumbro,  em  tese,  qualquer  vício  ou  ilegalidade  quanto  ao
alegado pelo Sindicato Autor.

...

Assim, reputo ausente o requisito da "probabilidade do direito" para a concessão
da tutela de urgência, na forma do art. 300 do NCPC.

No mesmo sentido, não restou demonstrado o "periculum in mora", porquanto,
não comprovado perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo,
lembrando que,  se procedente o pedido principal,  o  desconto será efetivado
diretamente na folha  de pagamento  dos empregados,  não havendo risco de
prejuízo ou não recebimento das contribuições.

Ademais,  o Sindicato Autor  possuí  outras  fontes  de custeio,  sendo este fato
notório, que não necessita de comprovação.

Por  fim,  intime-se o  Sindicato  Autor  para  que,  em  cinco dias,  sob pena de
indeferimento da inicial, cumpra o disposto no parágrafo 4o., do artigo 303, do
NCPC, indicando  o  valor  da  causa  de  forma  correta,  levando-se  em
consideração o pedido de tutela final.

No mesmo prazo e com a mesma cominação, deverá apresentar a emenda
da petição inicial (parágrafo 6o., do artigo 303, do CPC).

Intimem-se as partes.

BARIRI, 26 de Março de 2019.

Gabriel Calvet de Almeida

Juiz do Trabalho"

O impetrante alega ofensa a direito líquido e certo decorrente da

previsão constitucional,  bem como na lei  orgânica do Município,  de desconto em folha de

pagamento, do valor correspondente a contribuição de seus associados.

Através do inciso I do artigo 8º  a Constituição Federal  veda ao

Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. E, através do inciso IV,

define o desconto em folha, do valor correspondente a contribuições associativas em favor de
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entidade sindical representante de categoria profissional, quando fixadas em assembleia geral.

No mesmo sentido a Lei Orgânica do Município de Bariri,  artigo

106, § 1º, I:

"§ 1º-  É garantido ao servidor  público municipal  o direito à livre associação
sindical, nos termos do artigo 8º, da Constituição da República.

I- As entidades de caráter sindical, que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, será assegurado desconto em folha de pagamento das contribuições dos
associados, aprovados em assembléia geral."

Em 1º de março de 2019 foi editada a Medida Provisória n. 873,

que alterou o artigo 582, da CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação:

"Art.  582.  A  contribuição  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."

Diante da nova redação do artigo 582, da CLT, o Município de Bariri

deixou de descontar em folha de pagamento, os valores pertinentes a mensalidade sindical

devida por seus servidores ao sindicato impetrante,  cuja arrecadação mensal  importava em

R$11.647,99 (relatório de fls. 218/230).

A ata de assembleia geral  de fls.  134/137 demonstra a regular

definição da  contribuição associativa  dos  servidores  filiados  ao  sindicato  impetrante.  E  as

propostas de associação de fls.  138/146 demonstram autorização individual,  expressa e por

escrito, dos respectivos servidores quanto ao desconto em folha de pagamento.

Esses elementos evidenciam a probabilidade de reconhecimento

de ato jurídico perfeito e direito adquirido do impetrante, que devem ser respeitados ante o

disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O extrato de conta bancária de fl. 231 demonstra o potencial  da

ausência das referidas mensalidades obstar, de forma iminente, as atividades do sindicato.

E o dissenso entre a nova redação do artigo 582, da CLT, com as

disposições constitucionais a respeito da matéria, demonstra fundamento relevante quanto à

alegação de  direito  líquido  e  certo  ao  desconto  em  folha  de  pagamento  da  contribuição

associativa dos servidores filiados ao sindicato, regularmente fixada em assembleia geral antes

mesmo da alteração legislativa, mediante autorização individual, expressa e por escrito.

Constatado  fundamento  relevante  do  direito  líquido  e  certo

alegado, e também perigo de ineficácia da medida, se deferida somente ao final, com fulcro no
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artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar requerida e concedo ao impetrante a

tutela provisória de natureza antecipada postulada nos autos principais, determinando que o

MUNICÍPIO DE BARIRI, reclamado naqueles autos, continue efetuando os recolhimentos de

contribuições  associativas  em  favor  do  SINDICATO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS

MUNICIPAIS  DE  BARIRI,  através  de  desconto  em  folha  de  pagamento  dos  servidores

municipais a ele filiados, em conformidade com o quanto estabelecido em assembleia geral da

entidade sindical, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para tanto, sob pena de

multa diária de 10% (dez por cento) do valor de cada mensalidade não recolhida, limitada ao

valor desta.

Ciência à autoridade impetrada, para prestar informações no prazo

legal,  bem como para que providencie a citação do reclamado dos autos principais, para o

cumprimento da liminar ora deferida.

Intime-se o impetrante e cite-se o litisconsorte passivo.

Após, à D. Procuradoria Regional do Trabalho.

Campinas, 8 de abril de 2019.

MANOEL LUIZ COSTA PENIDO

Juiz do Trabalho

Assinado eletronicamente.
A Certificação Digital
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COSTA PENIDO]

https://pje.trt15.jus.br
/segundograu/Processo
/ConsultaDocumento
/listView.seam

Documento assinado pelo Shodo

19040814041252300000041012470

https://pje.trt15.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

4 de 4 08/04/2019 19:04


