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PROCESSUAL CIVIL.  SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. DESCONTO DE
MENSALIDADES  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  MEDIDA  PROVISÓRIA  873/2019.
 INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL INVIABILIZAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS .  OFENSA O PRINCÍPIO
DA LIBERDADE SINDICAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

                                                                                                          DECISÃO    

O  SINDJUF/SE -  SINDICATO  DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE, ajuíza a presente  AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADO COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA,  em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a concessão de
tutela de urgência, inaudita altera parte,  para suspender os efeitos do art. 2º, "b", da Medida
Provisória nº 873, de 2019, determinando à União que se abstenha de suprimir, da folha de
pagamento do mês de março corrente, assim como dos meses subsequentes, o desconto das
mensalidades dos substituídos, em favor do Sindicato autor, ou, caso já haja procedido a esta
supressão, que restabeleça, imediatamente, estes descontos, mantendo-os nos mesmos moldes
em que praticados na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019, até que ulterior decisão
judicial venha a dispor em sentido contrário, sob pena de multa diária, desde já fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Relata que:

" Diante MP Nº 873, DE 2019 que alterou a CLT e a Regime jurídico único, data vênia, de
forma inconstitucional e ilegal, no sentido de modificar a forma de desconto das mensalidades
das entidades sindicais, cabe propor a esta demanda.

A presente lide tem por finalidade a defesa dos interesses da própria categoria representada e da
entidade sindical autora, eis que se refere: a) ao direito da primeira de ver descontado em sua
remuneração, provento ou pensão o valor correspondente às mensalidades sindicais, mediante
expressa  autorização;  e,  b)  o  direito  do  ente  sindical  de  servir-se  desta  mesma  folha  de
pagamento para o recebimento dessas mensalidades, tudo conforme já vinha ocorrendo desde a
edição da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Conforme já mencionado, a entidade sindical autora é legitima representante dos servidores
públicos federais ativos, aposentados e pensionistas, vinculados funcionalmente a entidade ré no
Estado Sergipe.
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Nesta condição, tanto a entidade autora quanto os ora substituídos vinham fazendo uso - desde
dezembro de 1990 -, da garantia prevista no art. 240, "c", da Lei nº 8.112, de 1990, de modo que
as  mensalidades  devidas  pelos  segundos  à  primeira  vinham  sendo  regiamente  adimplidas
mediante desconto operado diretamente sobre a folha de pagamento destes substituídos, mercê
do cumprimento, pelo autor, de todas as exigências regulamentares para tanto.

Ocorre  que,  em 1º  de  março  de  2019,  às  vésperas  do  carnaval,  o Governo  Federal  fez
circular uma Edição Extra do Diário Oficial da União, trazendo a Medida Provisória nº
873, cujo art. 2º, b, assim veio estabelecer:

Art. 2º  Ficam revogados:

(...)

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

O resultado dessa modificação legislativa arbitrária e desarrazoada é que a partir do mês de
março em curso, as mensalidades sindicais que a respectiva categoria representada livremente
aprovou em favor do Sindicato Autor, e que vinham sendo realizadas em folha de pagamento
desde o ano de 1990, mediante expressas autorizações individuais, deixarão de ser realizadas.

Cabe observar a urgência desta demanda posto que o fechamento da folha de pagamento
ocorre no dia 15/03/2019 e a entidade ficará sem receber as mensalidade pois está obrigada
a buscar outra forma de obter os referidos descontos, o que não só acarretará difícil e lento
trabalho de coleta de autorizações junto aos milhares de servidores associados, espalhados pelo
Estado Sergipe (boa parte composta por aposentados e pensionistas), como a necessidade de
celebrar  contrato  com  agente  financeiro  para  o  processamento  dos  respectivos  boletos  de
cobrança, ou mediante pagamento diretamente na sede da entidade autora, tudo com pesados
ônus para o autor e, em última análise, para a própria categoria, eis que é ela quem financia a
respectiva atividade sindical.

Releva citar que desde dezembro de 1990, ou seja, a quase 30 (trinta) anos, o art. 240, "c",
da Lei n. 8112/90 vigeu sem quaisquer questionamentos, e mediante sucessivos convênios e
regulamentações  administrativas  que  asseguram  o  direito  dos  servidores  e  de  suas
entidades de ter descontado em folha suas mensalidades. Agora, sem qualquer urgência, é
editada tal MP sem possibilitar nenhum prazo de adequação das partes e em clara agressão aos
princípios e normas constitucionais sobre direito sindical.

São os fatos, em apartado resumo."

É o relatório.

Decido.

A antecipação dos efeitos da tutela é forma de tutela jurisdicional satisfativa, concedida no bojo
do processo de conhecimento ou de execução, quando se encontram presentes a probabilidade
da existência do direito alegado - ou, em outros termos, a verossimilhança da alegação - e o
perigo de morosidade para o direito substancial ou o manifesto intuito protelatório do requerido
(CPC, art. 300).

Trata-se  de  verdadeira  antecipação,  total  ou  parcial,  do  próprio  direito  material,  desde  que
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presentes os requisitos exigidos por lei:

Art.  300.  A tutela  de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em um primeiro momento, cumpre-me analisar se o ordenamento jurídico pátrio vem agasalhar
o direito invocado pela parte autora, para o fim de se aferir, em consonância com os elementos
probatórios já acostados aos autos,  a existência dos requisitos autorizadores da  concessão da
tutela ora requerida.

No dia 01/03/2019, foi editada, pelo Presidente da República, a Medida Provisória nº 873/2019,
que alterou a  CLT,  para  dispor  sobre  a  contribuição sindical,  e  revogou dispositivo da Lei
8.112/90.

Eis o que reza os artigos 1º e 2ª da MP 873, in verbis:

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)

"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 caput deve ser individual, expressa e
por 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 caput do art. 8º da Constituição;
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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
equivalente eletrônico, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou,
na hipótese 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

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 caput do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990."

Pois bem. A Constituição da República prevê, como direito básico do trabalhador, a liberdade
de  associação  profissional  ou  sindical,  estabelecendo  que  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 (art. 8º, inciso IV).

Eis o que reza o artigo 8º da Carta Magna:

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;

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;

Reza o artigo 37, VI, da CF o seguinte:

Art. 37 - (...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

A Convenção 151,  aprovada pela OIT em 1978,  prevê,  entre outros  princípios,  a  liberdade
sindical e o direito à negociação coletiva para servidores públicos nos três níveis de governo:
federal, estadual e municipal
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Neste diapasão, a norma provisória, em seu artigo 2º, viola a autonomia e liberdade sindical,
pois não cabe ao poder público interferir e intervir nas organizações sindicais.

A liberdade sindical compreende o direito de filiar-se ao sindicato ou organização de predileção
do  indivíduo.  Sua  idéia  abraça,  ainda,  a  liberdade  de  funcionamento,  autonomia  e
independência,  em  favor  dos  trabalhadores,  gerando,  inclusive,  o  direito  de  greve  e  da
negociação coletiva.

Ademais, a indigitada norma viola o  artigo 8º,inciso IV, da CF, que assim preceitua:

" 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;

 A contribuição confederativa, de natureza compulsória apenas para os filiados do sindicato (RE
198.092-  Min.  Carlos  Velloso,  2ª  Turma,  DJ  de  11/10/1996),  possui  súmula  vinculante,
conforme abaixo transcrita:

Súmula Vinculante 40 : A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, IV, da CF, só é
exigível dos filiados ao sindicato.

Do  ponto  de  vista  formal,  do  processo  legislativo,  a  MP  873/2019  padece  de
inconstitucionalidade por não observar os requisitos exigidos para edição da medida provisória,
quais  sejam,  a  presença  de  urgência  e  relevância  a  autorizar  tal  proposição  legislativa,
conforme exige o artigo 62 da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional." 

Mostra-se  evidente,  também,  que  a  MP 873,  de  2019,  atenta  contra  a  disponibilidade  dos
rendimentos do servidor, nos termos do artigo 45, § 1º, da Lei 8.112/90, assim redigido:

" Art. 45.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a
remuneração ou provento. 

§ 1o  Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em
favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em
regulamento."

 Os dispositivos normativos acima esposados, robustecem a fumaça do bom direito.

O periculum in mora encontra-se presente, haja vista que a folha de pagamento, relativa ao mês
de março, tem seu fechamento previsto para o próximo dia 15 de março,  de modo que a
supressão dos descontos sindicais em debate, voltados ao recolhimento das mensalidades dos
servidores, em favor das entidades sindicais, resultará em claro e irreparável prejuízo financeiro
à  entidade  sindical  autora,  pois  ficará  desprovida  de  condições  para  adimplir  com  seus
compromissos financeiros cotidianos, dentre os quais o pagamento das remunerações dos seus
próprios  empregados,  inclusive  prejuízos  coletivos  aos  sindicalizados,  eis  que  a  entidade
sindical representativa da categoria dos servidores públicos   ver-se-á imersa em dificuldades
financeiras para dar curso à sua principal razão de ser, qual seja, defender os interesses coletivos
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e individuais da categoria representada.

Ademais, se isso não fosse bastante, mostra-se claramente excedente do razoável impor-se ao
sindicato, em caráter de surpresa, a necessidade de se aparelhar para, em poucos dias, iniciar
cobrança  de  mensalidades  pela  custosa  e  problemática  via  do  "boleto  bancário",  a  gerar
imaginada lacuna na arrecadação em prejuízo à classe de trabalhadores, cujos direitos são pelo
primeiro tutelados.

POSTO ISSO, CONCEDO a antecipação de tutela pleiteada para determinar a suspensão
dos efeitos do art. 2º, "b", da Medida Provisória nº 873, de 2019, determinando a União que se 
abstenha de suprimir da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas
do mês de março do corrente ano, assim como dos meses subsequentes,  o desconto das
mensalidades dos substituídos, em favor do Sindicato autor, ou, caso já haja procedido a esta
supressão, que  restabeleça, imediatamente, estes descontos, mantendo-os nos mesmos moldes
em  que  praticados  na  folha  de  pagamento  do  mês  de  fevereiro  de  2019,  em  relação  aos
representados vinculados ao Sindicato autor até o julgamento do mérito da ação, vez que não
vislumbro os requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Carta Magna.

Intime-se,  com  urgência,  a  União  Federal,  para  cumprir  a  presente  decisão,  entendendo
desnecessária  a  previsão  inicial  da  aplicação  de  multa,  vez  que  esta  não  é  substitutivo  do
cumprimento  de  decisões  judiciais,  devendo  ser  impostas,  excepcionalmente,  em  casos  de
recalcitrância, como medida punitiva a entidades ou agentes descumpridores de provimentos
emanados do Poder Judiciário.

Rejeito a prevenção apontada no PJe.

Cite-se União.

Intimem-se.

 Juiz Edmilson da Silva Pimenta
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