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13/03/2019 10:17 Decisão Decisão



 

 

Seção Judiciária do Estado do Pará 
5ª Vara Federal Cível da SJPA

PROCESSO: 1001047-97.2019.4.01.3900
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7)
AUTOR: SINDICATO TRABALHADORES TECNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCACAO NO
AMBITO DAS INSTITUICOES FEDERAIS E DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO PARA -
SINDTIFES-PA.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA DANTAS DE SOUSA - PA011013
RÉU: UNIÃO FEDERAL
LITISCONSORTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARÁ, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO
SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA, SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO)
  

  

DECISÃO

  

  

 
Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência,

cujo pedido restou formulado nos seguintes termos:

 
 

 
a)  a Concessão de Liminar em Tutela de Urgência,  para inaudita altera parte, suspender os efeitos     

da Medida Provisória nº 873/2019, em especial da alínea “b” do artigo 2º da referida medida provisória e
para que as Requeridas sejam compelidas a proceder as formalidades necessárias, para que as mensalidades
sindicais dos filiados na forma da entidade Autora continuem a ser descontadas em folha prevista inciso IV
do art. 8º da Constituição Federal , bem como nos termos do Art 45, § 1º da Lei até o julgamento do mérito
da presente demanda;8112/90,

 
b)  ou, alternativamente, que seja determinada a suspensão dos efeitos da Medida Provisória nº          

873/2019 por prazo determinado, a ser fixado pelo ilustre Magistrado, com a determinação para que as
Requeridas cumpram o acesso da Autora as consignações nos termos do Art 45, § 1ª da lei 8112/90.
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Narra, em suma, que em 01/03/2019, o Presidente da República publicou a Medida 

Provisória nº 873/2019, cujo artigo 2º revogou a alínea ‘c’ do artigo 240 da Lei 8.112/90, que prevê o direito
de servidores públicos de descontarem valores de mensalidades e contribuições ao sindicato ao qual sejam
filiados por meio de consignação em folha de pagamento, em afronta ao que dispõe o artigo 8º, inciso IV, da
Constituição Federal e ao artigo 45, §1º, da Lei 8.112/90, em evidente inconstitucionalidade.

 
Alega também a necessária observância ao ato jurídico perfeito decorrente do contrato

celebrado em 05/07/2016, nos termos da Portaria nº 110/2016, do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, entre o Sindicato-autor e o SERPRO visando citado fim, cujo item 16.1 dispõe o
período de 60 meses como prazo de vigência, à vista do que dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição
Federal.

 
Ademais, relata que inexistiu urgência/relevância para a edição da medida Provisória em

comento, o ato impugnado consiste em interferência indevida no que tange à liberdade sindical.

 
Defende a existência de  considerando, que caso suprimido o descontopericulum in mora

em folha de pagamento aos Sindicatos, haveria claro prejuízo financeiro ficando impedida de adimplir seus
compromissos cotidianos. 

 
Esses os fatos. .Decido

 

Para o deferimento da tutela de urgência antecipada, necessária se faz a presença
simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, sendo vedada a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(art. 300, caput, e §3º, ambos do NCPC). Portanto, tais pressupostos são cumulativos.

 

No caso presente, examinados os termos da inicial, ao menos em juízo de cognição
provisória, próprio desta sede, concluo que a parte autora merece acolhida em seu pleito.

 
A insurgência da autora decorre notadamente do disposto no artigo 2º, b, da Medida 

Provisória nº 873/2019, publicada em 01/03/2019. Transcrevo:

 
  

 
 Art. 1º  A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de

1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 
“Art. 545.   As contribuições facultativas ou as mensalidades devidas ao sindicato, previstas no

estatuto da entidade ou em norma coletiva, independentemente de sua nomenclatura, serão recolhidas,
cobradas e pagas na forma do disposto nos art. 578 e art. 579.” (NR)
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“Art. 578.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou

profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão recolhidas, pagas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, sob a denominação de contribuição sindical, desde que
prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado pelo empregado.” (NR)

 
 “Art. 579.  O requerimento de pagamento da contribuição sindical está condicionado à autorização

prévia e voluntária do empregado que participar de determinada categoria econômica ou profissional ou de
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, na inexistência do
sindicato, em conformidade o disposto no art. 591.

 
§ 1º  A autorização prévia do empregado a que se refere o  deve ser individual, expressa e porcaput

escrito, não admitidas a autorização tácita ou a substituição dos requisitos estabelecidos neste artigo para a
cobrança por requerimento de oposição.

 
§ 2º  É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de

recolhimento a empregados ou empregadores, sem observância do disposto neste artigo, ainda que
referendada por negociação coletiva, assembleia-geral ou outro meio previsto no estatuto da entidade.” (NR)

 
“Art. 579-A.  Podem ser exigidas somente dos filiados ao sindicato:

 
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do  do art. 8º da Constituição;caput

 
II - a mensalidade sindical; e

 
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto do sindicato ou por

negociação coletiva.” (NR)

 
“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
, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipóteseequivalente eletrônico

de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa.

 
§ 1º  A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação do disposto no art. 598.

 
§ 2º  É vedado o envio de boleto ou equivalente à residência do empregado ou à sede da empresa, na

hipótese de inexistência de autorização prévia e expressa do empregado.

 
§ 3º   Para fins do disposto no inciso I do  do art. 580, considera-se um dia de trabalho ocaput

equivalente a:
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I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado ser feito por unidade
de tempo; ou

 
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a remuneração ser paga

por tarefa, empreitada ou comissão.

 
§ 3º  Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba,

habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que
tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR) 

 
Art. 2º  Ficam revogados:

 
 a) o parágrafo único do art. 545 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e

 
 b) a alínea “c” do  do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990caput .

 
Art. 3º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília, 1º de março de 2019; 198º da Independência e 131º da República. 

 
 

 
O texto revogado em questão (artigo 240 da Lei 8.112/90)  dispunha o seguinte: 

 
 

 
Art. 240.  Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre

associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:  

 
(..)

 
c)  de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das

  mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria.     (Revogado pela Medida
Provisória nº 873, de 2019)
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Nesse contexto, transcrevo o arcabouço normativo constitucional afeto à matéria em

questão:

 
 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

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

 
 (...)

 
IV - a assembléia 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;

 
 (...)

 
 

 

 
Pois bem.

 
De início, consigno que não cabe ao juízo de primeiro grau apreciar controle abstrato de

inconstitucionalidade de lei/ato normativo, podendo, todavia, afastar os efeitos concretos de norma reputada
inconstitucional, se for o caso.

 
Na hipótese, analisando as normas supracitadas, verifico aparente violação de direito

 afeto à liberdade de associação sindical, à medida em que o desconto da mensalidade na folha de pagamento
 é um dos direitos garantidos pela Constituição (CF, artigo 8º, IV).

 
Ressalte-se, outrossim, que a alteração normativa acaba por incidir em relações jurídicas

decorrentes de contrato vigente, celebrado mediante autonomia da vontade das partes, indo a medida contra a
finalidade de tais contratos, assim como à organização sindical, mediante intervenção estatal desarrazoada.
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Vislumbro, também, vulneração ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, visto que a
referida forma de pagamento (desconto em folha) é comumente utilizada no ordenamento jurídico pátrio, não apenas por sindicatos,
mas, também, associações e instituições financeiras; estas últimas, no que se refere a pagamento de parcelas de empréstimos
contraídos pelos servidores ou empregados. Não há razão para tolher dos sindicatos a referida forma de pagamento de
suas mensalidades, ainda mais quando a referida forma de pagamento encontra previsão constitucional.

 
Por fim, entendo presente a verossimilhança das alegações, assim como o risco de dano,

à medida em que a ausência de receita de tais contribuições de forma iminente pode acarretar prejuízos
diversos à manutenção do sindicato, não tendo havido tempo hábil à melhor organização do sindicato ante a
iminência da alteração normativa.

 
Nesse sentido, já vem se manifestando outros juízos (

 ).https://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2019/03/justica-mantem-descontos-para-sindicatos-em-folha/

 
Ante   para que aso exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

entidades rés, notadamente o SERPRO, se abstenham de suprimir da folha de pagamento dos sindicalizados o
numerário concernente às contribuições voluntárias destinadas ao sindicato autor - salvo, evidentemente,
requerimento do sindicalizado, como já vinha sendo feito na legislação pretérita.

 
1. Defiro o pedido para que as intimações do sindicato autor ocorram em nome da

advogada indicada no doc. 39300534, Pág. 26.

 
2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, comprove o pagamento das

custas iniciais, porquanto o doc. 39314468 não comprova o efetivo pagamento, que deve inclusive ser
efetuado no valor máximo da Tabela de Custas, considerando o valor da causa, sob pena de cancelamento da
distribuição.

 
3. Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão, notadamente as rés, para

cumprimento da ordem judicial.

 
4. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 
5. Citem-se.

 
6. Caso alegadas preliminares e/ou apresentados documentos, vista à parte autora, pelo

prazo de 15 dias.

 
7. Após, conclusos para sentença (mérito), tendo em vista se tratar de matéria de direito.

 
Belém-PA, 13 de março de 2019.
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JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

 
Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Pará
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