
25/04/2019 https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/documentoHTMLProtegido.seam?idBin=bdaf82e994b4edba6…

https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/documentoHTMLProtegido.seam?idBin=bdaf82e994b4edba6e2e98d56ac3f… 1/2

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 
8ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

 ACum 0000241-82.2019.5.10.0008 
 RECLAMANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERV DE COMBUSTIVEIS E DERIV DE PET. DO

DISTRITO FEDERAL 
RECLAMADO: AUTO EIXO 208 NORTE LTDA - ME

CONCLUSÃO

Conclusão ao Exmo. Juiz do Trabalho feita pelo servidor REGINA CELIA ABRAO BARRETO, no dia 24/04/2019.

 

 

 

DECISÃO

 

 

 

Vistos.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO DISTRITO
FEDERAL - SINPOSPETRO/DF ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de POSTO EIXO 208 NORTE objetivando a concessão da tutela
antecipada para que se o reclamado efetue o recolhimento e o repasse, a partir de 2019 das Mensalidades Associativas, da contribuição de
Negociação Coletiva (quinquagésima sétima da CCT), e de qualquer outra contribuição associativa autorizada em assembleia, e seja
repassada ao Sindicato peticionário, com deferimento de multa diária em caso de descumprimento, para todos os efeitos legais e de direito.

Alega que o regular recolhimento e repasse à entidade sindical autora, das Mensalidades Associativas, da Contribuição de Negociação
Coletiva (clausula quinquagésima sétima da CCT) e de qualquer outra Contribuição Associativa prevista em assembleia, dos representados do
peticionário, isso porque, as referidas contribuições são os únicos meios de custeio da atividade Sindical do autor, sendo assim,
indiscutivelmente necessários para que o peticionário continue na defesa dos interesses da categoria.

Sustenta que as contribuições foram devidamente autorizadas pela categoria em assembleia realizada conforme disciplina seu estatuto social,
no entanto, a reclamada se nega a realizar os descontos em folha e consequente repasse ao suplicante.

Junta documentos.

O novo CPC prevê a possibilidade da concessão de medida de urgência quando forem demonstrados os elementos que evidenciem a
plausibilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ou seja, os requisitos são cumulativos.

Ressalto, também, o princípio da adstrição do juiz ao pedido, também consagrado na nova lei processual.

Analisando os fatos descritos na inicial e os documentos colacionados, verifico que há demonstração da plausibilidade do direito vindicado.
Isso porque a Constituição Federal assegura a liberdade de associação profissional ou sindical estabelecendo 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 respectiva" (art. 8º, inciso IV).

A Medida Provisória nº 873/2009 impõe uma obrigatoriedade de emissão de boleto bancário para o pagamento da contribuição sindical a cargo
dos sindicatos, o que torna a cobrança mais onerosa e com dificuldades técnicas para a sua implementação, o que revela afronta aos direitos
constitucionalmente garantidos.

Ademais, a regra estabelecida pela Medida Provisória nº 873/2019 viola o princípio da razoabilidade ao impor, de forma inesperada e
surpreendente, a necessidade de se aparelhar para, em poucos dias, iniciar a cobrança das contribuições via boleto bancário, ocasionando
futuros prejuízos gravosos a funcionalidade do sindicato em detrimento dos direitos trabalhistas.

Sendo assim, há de se considerar presente a plausibilidade do direito e o perigo na demora, fatores que autorizam a concessão da
tutela de urgência, determinando que a parte reclamada proceda aos descontos das mensalidades devidas ao sindicato autor em
folha de pagamento, mantendo o repasse dos valores descontados em favor do autor, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).

Intime-se a reclamada, com urgência, via mandado para cumprimento da decisão ora proferida.

Intime-se a parte reclamante.

Após, façam-me os autos conclusos para inclusão na pauta de audiência inaugural.

Brasília(DF), 24 de abril de 2019.

 

BRASILIA, 24 de Abril de 2019

 
PATRICIA GERMANO PACIFICO

 Juiz do Trabalho Substituto
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