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Processo nº 356/2019

Trata-se de ação proposta pelo SINTHORESP - Sindicato dos Empregados em Hotéis,

Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo em face de Deville Hotéis e Turismo Ltda

em que postula a concessão de liminar para que a empresa continue a descontar as

contribuições  sindicais  nos  holerites  dos  seus  empregados,  conforme  procedido  em

fevereiro de 2019. Pede, ainda, que os efeitos da medida liminar perdurem até o trânsito

em julgado da presente ação ou, sucessivamente, até o trânsito em julgado das ADI's que

discutem a constitucionalidade da Medida Provisória n. 873/2019 perante o E. STF.

O sindicato demandante sustenta que medida provisória não é o meio adequado para

tratar da questão do desconto em folha. Diz que esta matéria tem previsão constitucional

e somente poderia ser discutida mediante emenda à Constituição. Afirma também que a

MP 873/19 configura  intervenção estatal  na  organização sindical,  prática  vedada pelo

artigo 8º, I da Constituição Federal e que esta medida provisória foi objeto de ação direta

de inconstitucionalidade ADI 6098.

DECIDO

1) A entidade sindical nominou a presente ação como Ação de Obrigação de Fazer com

pedido de tutela de urgência. Trata-se, portanto, de ação trabalhista - rito ordinário. No

entanto,  junto  a  Pje,  o  feito  foi  cadastrado  como  ação  de  cumprimento.  Evidente  o

equívoco.  Corrija-se  o  tipo  de  ação  para  constar  AÇÃO  TRABALHISTA  -  RITO

ORDINÁRIO.

2) A concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo

Civil,  exige  o  preenchimento  de  dois  requisitos:  elementos  que  evidenciem  a

probabilidade do direito  e o perigo de dano ou o  risco ao resultado útil  ao processo.

Ademais,  a  tutela  de  urgência  não  será  concedida  quando  houver  perigo  de
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irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em suma, exige-se para a concessão desta tutela, a fumaça do bom direito (fumus boni

iuris) e o perigo da demora (periculum in mora).

No caso em apreço, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a

concessão da tutela de urgência.

O  documento  de  fls.  71  evidencia  que  a  ré  realmente  deixou  de  descontar  dos

empregados valores que seriam destinados  à  entidade sindical,  em razão da Medida

Provisória nº 873 de 01/03/2019.

A Medida Provisória n. 873/2019, atribuindo nova redação ao art. 582 da CLT, dispõe que

"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."

No entanto, o inciso IV do art. 8º da Carta Política de 1988 dispõe expressamente 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, independentemente da contribuição prevista em lei."

Depreende-se, portanto, que a Medida Provisória n. 873/2019 ao alterar a redação do art.

582 da CLT, viola o texto constitucional de que a contribuição será descontada em folha

de pagamento.

Não bastasse, a vedação do desconto em folha e a instituição da forma de cobrança por

boleto bancário ou equivalente, faz com que a entidade sindical, inopinadamente, tenha

que reformular seu sistema de arrecadação junto à instituição financeira, para o empenho

dos referidos boletos de cobrança a fim de viabilizar  o recebimento das contribuições
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devidas, sem prazo hábil para tanto.

Presentes  os  requisitos  legais,  concedo  a  tutela  provisória  para  determinar  que  a

requerida mantenha os descontos das contribuições sindicais de seus empregados, em

folha de pagamento, tal como procedido em fevereiro de 2019, independentemente da

emissão de boletos bancários ou equivalente.

Expeça-se Mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, dando-se ciência à requerida

do teor  da presente decisão, para imediato cumprimento,  sob pena de pagamento de

multa única de R$ 2.000,00 a ser revertida em prol da entidade sindical. Cumpra-se com a

necessária urgência.

Intime-se o  requerente  e  cite-se  a  requerida,  também por  oficial  de  justiça,  quanto  à

audiência designada, com as cautelas de estilo.

Após, aguarde-se a audiência já designada.

Guarulhos, 29 de março de 2019

ANNETH KONESUKE - Juíza do Trabalho Titular
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GUARULHOS, 29 de Março de 2019

ANNETH KONESUKE
Juiz(a) do Trabalho Titular

Assinado
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