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Vistos etc.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHAO (SIMPROESEMMA) pretende a
concessão de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE TIMBIRAS / MA, a fim de que sejam
mantidos os descontos em folha das contribuições mensais devidas pelos trabalhadores filiados que
autorizaram de forma prévia e expressa referida dedução de seus pagamentos, com o repasse do montante
descontado à conta bancária de titularidade da agremiação. Para tanto, alega que a Medida Provisória nº
873, de 1º de março de 2019: não se aplica aos filiados a sindicatos de servidores públicos estaduais,
distritais e municipais, pois ela altera tão-somente dispositivos da CLT e da Lei nº 8.112/90 (Estatuto dos
Servidores Públicos Federais); padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material, conforme
argumentos lançados na peça inicial.

A parte adversa não foi instada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, pelo que se passa de
imediato à sua análise.

Com efeito, ressaem do art. 300 do CPC/2015 os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

Note-se que por se tratar de medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e a instrução da
causa, a lei condiciona a antecipação dos efeitos da tutela a certas precauções de ordem probatória e no
caso dos autos, a norma atacada (MP 873/2019) padece de vícios evidentes e irremediáveis, capazes de
causar enormes e manifestos prejuízos ao autor.

Conforme o "caput" do Art. 62 da CF/1988, a medida provisória é instrumento legislativo excepcional,
que pode ser utilizado apenas em casos restritos de "relevância e urgência". Aqui vou passar ao largo
destes aspectos, pois segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, a apreciação destes critérios
possui caráter político.

Contudo, mesmo sem avaliar esses requisitos (urgência e relevância), percebe-se que há ofensas graves e
diretas à Constituição Federal perpetradas pela MP referida, senão vejamos.

Segundo dicção do art. 8º da Constituição Federal/1988:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
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que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - 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, independentemente da contribuição prevista em
lei;

Dos dispositivos supra transcritos extrai-se o princípio da liberdade de associação profissional ou sindical,
o qual, além de assegurar a livre organização sindical, proíbe a intervenção do Estado no funcionamento
dessas agremiações, estabelecendo a vedação de interferência estatal como uma garantia assegurada ao
sindicato e à própria coletividade representada como categoria.

Ora, constitui direito de todo trabalhador brasileiro manter-se associado ou filiado a um determinado
Sindicato, já que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inciso XVII do art. 5º c/c art. 8º inciso
V, ambos da Constituição Federal de 1988.

Da mesma forma, também constitui um direito subjetivo das entidades associativas e sindicais que o
Poder Público não interfira e nem intervenha na sua organização administrativa. De outra ponta,
caracteriza um dever jurídico imposto ao Poder Público de abster-se de intervir nessas instituições.

Assim, se é verdade que as contribuições dos associados constituem parcela do patrimônio das
associações e sindicatos, vide art. 548, letra "b" da CLT, observados notadamente os parâmetros legais,
não pode o Administrador Público causar nenhum embaraço à organização ou administração sindical,
inclusive a que interfira no modo de arrecadar tais contribuições.

E mais. No texto constitucional restou expresso também (até como uma das maneiras de resguardar a
liberdade sindical) que a assembleia geral de trabalhadores fixará a contribuição que "será descontada

, para custeio da representação sindical", no caso das categorias profissionais ( ).em folha destacou-se

Ressalta-se que a presente ação não trata do imposto sindical compulsório, que foi revogado com a
reforma trabalhista implementada pela Lei nº 13.467/2017, mas da mensalidade facultativa dos filiados,
fixada em assembleia, com autorização constitucional para desconto em folha (art. 8º, IV).

Nesse sentido, a MP 873/2019, ao proibir a negociação de cláusula obrigacional para desconto da
contribuição em folha, com autorização do empregado, representa grave e evidente violação dessa norma
constitucional específica, traduzindo-se em intervenção estatal na organização dos sindicatos, o que se
revela como ato político eivado de desvio de finalidade, posto que, ao fim e ao cabo, termina por inibir até
a atuação e funcionamento dos sindicatos, quando era o próprio Estado quem deveria resguardar sua
liberdade, sob a ótica da proteção aos princípios democráticos e respeito à sociedade organizada.

Sem falar que a Medida Provisória em comento ainda viola o Princípio da Autonomia Privada Coletiva,
expresso no Art. 7º, XXVI da Constituição Federal, o qual reconhece a validade dos ajustes negociais
coletivos, dentre os quais está abrangida a obrigação de fazer o desconto em folha e o repasse do valor
descontado, relativo às contribuições sindicais autorizadas pelo trabalhador.

Portanto, resta caracterizada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, este se manifesta na medida em que a contribuições mensais descontadas dos
empregados filiados asseguram não só o sustento das atividades sindicais, mas também o pagamento de
várias obrigações de naturezas variadas, inclusive das remunerações dos trabalhadores da agremiação,
situação que ocasiona prejuízo irreparável até mesmo ao seu funcionamento mínimo.
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Exatamente por isso, sendo a Antecipação dos Efeitos da Tutela medida eficaz para prevenir lesão ou
ameaça a direitos, pode o juiz deferi-la a fim de inibir um mal maior, impondo à parte infratora da norma
ou da obrigação um  ou um .facere non facere

Pelo exposto,  em parte o pedido de  formulado pelo Autor para:DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA

1 - determinar ao Réu que mantenha a sistemática de desconto em folha de pagamento das contribuições
sindicais voluntárias, devidas pelos trabalhadores filiados ao autor, que prévia e expressamente o
autorizaram, nos mesmos moldes e critérios praticados anteriormente à edição da MP 873/2019 e em
observância às disposições do estatuto da categoria, bem assim com o regular repasse dos montantes
descontados aos cofres da parte autora (via transferência para a conta bancária por ela indicada),
garantindo, ainda, a normalidade dos descontos e repasses nos meses subsequentes, até que ulterior
decisão judicial venha a dispor em sentido contrário, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00
(dois mil reais);

2 - impor multa, de caráter pessoal e no mesmo valor, ao responsável pelo cumprimento da decisão,
inclusive se a medida for descumprida ou se forem criados embaraços à sua efetivação, até o limite de
20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 77, §2º, do CPC/2015.

Expeça-se MANDADO DE CUMPRIMENTO.

Prossiga-se com a instrução regular do feito, devendo a Secretaria designar data para audiência inaugural,
intimando-se as partes, com as cautelas de praxe.

Registre-se. Publique-se. Notifiquem-se as partes.

CAXIAS, 28 de Maio de 2019

FABIO RIBEIRO SOUSA
Juiz do Trabalho Substituto
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