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RECLAMANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS AGENTES AUTONOMOS DO COMERCIO E EMPRESAS DE

ASSES.,PERICIAS,INFORMACOES E PESQUISAS, E DE SERVICOS CONTABEIS DE GUARULHOS E R

RECLAMADO: SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA

CONCLUSÃO

Nesta data, faÃ§o o feito concluso ao(a) MM(a) Juiz(a) da 13Âª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP.

GUARULHOS, 30 de Abril de 2019.

MARCIO CARRASCO ALMEIDA

DECISÃO

Trata-se de pedido de antecipaÃ§Ã£o de tutela no qual o Sindicato Autor pleiteia a suspensÃ£o dos
efeitos da Medida ProvisÃ³ria nÂº 873 de 01Â°/03/2019 para que sejam mantidos pela RÃ© os descontos
em folha para pagamento de mensalidade associativa, previstos em norma coletiva.

A ConstituiÃ§Ã£o Federal assegura em seu art. 8Âº, a liberdade de associaÃ§Ã£o profissional ou
sindical como direito social dos trabalhadores, bem como, estabelece no inciso IV do mesmo artigo, in
verbis, que a assembleia geral fixarÃ¡ a contribuiÃ§Ã£o que, em se tratando de categoria profissional,
serÃ¡ descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representaÃ§Ã£o sindical
respectiva, independentemente da contribuiÃ§Ã£o prevista em lei.

A Medida ProvisÃ³ria 873 de 01Âº/03/2019 pretendeu alterar os artigos 545, 578, 579 e 582 da CLT, a
fim de estabelecer que as contribuiÃ§Ãµes facultativas e as mensalidades devidas ao sindicato serÃ£o
recolhidas exclusivamente por meio de boleto bancÃ¡rio ou equivalente eletrÃ´nico, encaminhado pela
entidade sindical Ã  residÃªncia do empregado ou Ã  sede da empresa, pretendendo afastar o desconto em
folha das respectivas contribuiÃ§Ãµes.

Todavia, conforme se extrai da clara redaÃ§Ã£o do inciso IV do art. 8Âº da CF, o desconto em folha de
pagamento das referidas contribuiÃ§Ãµes Ã© previsÃ£o constitucional, tratando-se de norma de eficÃ¡cia
plena, que nÃ£o depende de regulamentaÃ§Ã£o.

Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ como se exigir da entidade sindical a emissÃ£o de boletos bancÃ¡rios ou
equivalente eletrÃ´nico para cobranÃ§a das contribuiÃ§Ãµes facultativas e mensalidade sindical, sendo o
desconto em folha previsto em norma constitucional, cuja alteraÃ§Ã£o sÃ³ Ã© possÃvel atravÃ©s do
procedimento prÃ³prio de emenda Ã  constituiÃ§Ã£o.

Em cogniÃ§Ã£o sumÃ¡ria, verifico estarem presentes os requisitos necessÃ¡rios para a concessÃ£o da
tutela de urgÃªncia previstos no art. 300 do CÃ³digo de Processo Civil, ante a probabilidade do direito
invocado, qual seja a manutenÃ§Ã£o do desconto em folha previsto em norma constitucional, havendo
perigo de dano Ã   entidade sindical em razÃ£o da possÃvel perda na arrecadaÃ§Ã£o, que acarretaria
dificuldades na manutenÃ§Ã£o e atuaÃ§Ã£o da entidade, com prejuÃzos ao sindicato e aos integrantes
da categoria.

Assim, de forma incidental e em anÃ¡lise sumÃ¡ria, suspendo por ora os efeitos da MP 873 de
01Âº/03/2019, quanto Ã  alteraÃ§Ã£o trazida ao caput do art. 582 da CLT, e defiro a tutela antecipada
requerida determinando Ã   RÃ©, SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA, que
mantenha o desconto em folha de pagamento da mensalidade associativa, na forma jÃ¡ praticada
anteriormente Ã   ediÃ§Ã£o da referida medida provisÃ³ria, sem Ã´nus para o Sindicato Autor e sem
qualquer outra exigÃªncia adicional, sob pena de aplicaÃ§Ã£o de multa de R$25.000,00 em caso de
descumprimento.
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Intime-se o Sindicato Autor, via DiÃ¡rio Oficial, do teor da presente decisÃ£o.

Providencie a Secretaria da Vara a expediÃ§Ã£o de mandado de intimaÃ§Ã£o e citaÃ§Ã£o, para
ciÃªncia pela RÃ© dos termos da presente aÃ§Ã£o e da tutela deferida.

Nada mais.

Â 

Â 

GUARULHOS, 30 de Abril de 2019

CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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