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DECISÃO 

Vistos, etc. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA, na Ação movida em face de MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, formula pedido de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, inaudita altera pars, com a finalidade de que: 

1) Seja determinada a suspensão dos efeitos da MP 879/2019, até ulterior decisão; 

2) Seja determinada à Requerida a manutenção do desconto da mensalidade sindical dos 

associados ao Sindicato em suas respectivas folhas de pagamento. 

3) Seja arbitrada uma multa diária em caso de descumprimento para assegurar o cumprimento da 

liminar. 

Sustenta, entre outros argumentos, a inconstitucionalidade da Medida Provisória 873, de 1o de 

março de 2019, que estabeleceu que qualquer contribuição ou mensalidade paga a sindicato será 

exigida apenas se o trabalhador autorizar de forma prévia, voluntária, individual e expressa, ainda 

que exista definição diferente na assembleia da categoria ou no estatuto do sindicato. Esta cobrança 

somente poderia ocorrer por boleto bancário ou sistema eletrônico. 

Fundamenta a inconstitucionalidade na violação ao art. 8o, I, da Constituição Federal, que positiva 

o princípio da liberdade sindical e da não interferência do Estado. Relata que, na forma como trazida 

a regulamentação, o sindicato tem a sua forma de atuação tolhida e direcionada por ato estatal. 

Aduz, outrossim, não haver preenchimento de um dos requisitos autorizadores para a edição de 

Medida Provisória, qual seja, a urgência. Aponta que a observância rigorosa do quanto previsto no 
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art. 62, I, 'a', é imposição do princípio da separação dos Poderes, haja vista, atuar o Executivo, no 

caso, em função atípica. 

Alega, ainda, que a modalidade de pagamento adotada pela MP geraria um ônus financeiro 

demasiado ao Sindicato, haja vista a necessidade de contratar serviços bancários para geração de 

boletos, além de impressão e postagens, sem qualquer contrapartida, prejudicando, dessa forma, a 

própria classe trabalhadora, já que o Sindicato presta serviços em benefício de seus filiados que 

demandam despesas ordinárias. 

Passo a decidir. 

Exigia o diploma processual civil 1973, para o deferimento da tutela antecipada, que o Juízo se 

convencesse da verossimilhança das alegações da parte, em decorrência da existência de prova 

inequívoca. A doutrina ensinava, a fim de compatibilizar as expressões aparentemente contraditórias 

(verossimilhança das alegações e prova inequívoca), que deveria haver considerável probabilidade 

de que as alegações da parte fossem verdadeiras; ora, verossímil é aquilo que é bem próximo da 

verdade, que se confunde com a própria verdade. 

Havia, ainda, outro requisito para o instituto em tela: o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, que configuraria o periculum in mora. O legislador, por fim, elegeu um requisito 

alternativo para o periculum in mora, conforme constava do inc. II, do art. 273 do CPC/1973; a rigor, 

nada tem a ver com o perigo da demora, tratando-se mais de uma pena processual ao réu que atua 

de forma desleal. Segundo este segundo inciso do art. 273 do CPC, o Juízo poderia conceder a 

antecipação da tutela quando se convencesse da verossimilhança das alegações e houvesse abuso 

do direito de defesa do réu ou manifesto intuito protelatório. 

Atualmente, a questão é tratada no art. 294 do CPC/2015, sendo a tutela provisória baseada em 

urgência ou em evidência. A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC/2015, é deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. 
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No caso em tela, entendo preenchidos os requisitos acima destacados, conforme fundamentos que 

passo a expor. 

O art. 62, da CF, exige, para a edição de Medida Provisória pelo Chefe do Poder Executivo, o 

preenchimento dos requisitos, cumulados, da relevância e urgência, 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. 

Não fosse evidente apenas pela dicção da norma, a observância dos requisitos autorizadores de 

relevância e urgência é impositiva porque, ao legislar por meio de Medida Provisória, o Executivo 

atua em função atípica. Ignorar o preceito limitador importa em vulneração à Separação dos 

Poderes, cláusula pétrea, conforme art. 60, §4º da CRFB. 

E, nesse particular, o fundamento trazido na exposição de motivos, em especial em seu item 20, 

não convence. Transcrevo: 

20. A urgência e relevância decorrem da necessidade do dever estatal de não ingerência 

sobre as organizações sindicais e representativas, uma vez que o custeio das entidades deve 

ser realizado por meio de recursos privados, tendo em vista a inegável natureza privada 

dessas entidades, sem qualquer interferência, participação ou uso da Administração Pública, 

bem como evitar o ônus que atualmente recai sobre o estado para o processamento do 

desconto e repasse às entidades sindicais de tais valores, e ainda garantir que a autorização 

prévia do servidor ou empregado, no que diz respeito à contribuição social, 

independentemente da nomenclatura que as entidades utilizam, a exemplo de imposto 

sindical, mensalidade sindical, contribuição associativa, mensalidade associativa, etc, deve 

ser, obrigatoriamente, individual, expressa e por escrito, sendo nula a regra ou a cláusula 

normativa que fixar a compulsoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores, 

ainda que referendada por negociação coletiva, assembleia geral ou qualquer outro meio. 

(grifo nosso) 

Ora, a rigor, nenhum fundamento se extrai para justificar a urgência da medida. Quando muito, 

poder-se-ia falar na relevância. No caso dos autos, inclusive, o argumento relativo aos custos do 

Estado sequer é aplicável, porque a parte obrigada ao procedimento é ente privado. 
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Tal exposição de motivos, outrossim, termina por tornar evidente, sendo contraditória em seus 

próprios termos, a interferência do Estado na organização do ente sindical. De um lado, declara 

expressamente a impossibilidade de o Poder Público interferir na organização sindical e, de outro, 

determina a forma como as contribuições sociais devidas aos sindicatos deverão ser cobradas. 

Lembro que o art. 8o, inciso I, da Carta Magna, estabelece um dos princípios basilares das relações 

sindicais em nosso país, qual seja o da liberdade sindical, cujo texto transcrevo abaixo: 

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; 

A liberdade na organização sindical, por óbvio, abrange a forma de organização de suas finanças, 

modalidade de custeio e forma de pagamento, de acordo com as decisões tomadas pela Assembleia 

Geral, soberana na matéria, conforme inciso IV do mesmo art. 8o da CF, in verbis: 

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; 

E, nesse contexto, o Poder Executivo, ao editar Medida Provisória estabelecendo forma de 

autorização e parâmetros para pagamento das contribuições sindicais lato sensu, viola a liberdade 

sindical prevista constitucionalmente, interferido na forma de organização e gestão da entidade 

sindical, eliminando o direito da Assembleia Geral de fixar os parâmetros para pagamento da 

contribuição que lhe é devida. 
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Ignora, ainda, a previsão do art. 7º, XXVI da CRFB, que trata do reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho, já que qualifica como nula cláusula de norma coletiva que estabeleça 

autorização para desconto de contribuição sindical lato sensu, referendada por assembleia geral. 

Vai, a rigor, de encontra à própria Lei nº 13.467/2017, que trouxe o primado do negociado sobre o 

legislado, autorizando que mesmo questões antes tidas como infensas à negociação coletiva (por 

violarem o patamar civilizatório mínimo) pudessem ser trazidas a patamar inferior ao legal. 

Desta feita, preenchido está o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de 

urgência. 

Quanto ao perigo de dano, entendo-o igualmente presente. A exigência trazida na norma em análise 

gera custos excessivos e desnecessários ao Sindicato com a emissão de boletos bancários, 

impressão e postagens, não havendo sequer garantia do pagamento de tais valores pelos 

trabalhadores. 

Tal perda financeira prejudicará não só a entidade sindical, mas também seus próprios filiados, já 

que, evidentemente, serviços e benefícios concedidos sofrerão redução pelo comprometimento das 

finanças da entidade. 

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA requerido pelo 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA para determinar, de imediato, que o reclamado mantenha o desconto da mensalidade 

sindical dos associados do Sindicato autor em suas respectivas folhas de pagamento, da forma que 

já era realizada antes da edição da MP 873/2019. 

Como medida de apoio ao cumprimento imediato da obrigação de fazer acima imposta, nos termos 

dos arts. 536 e 537, do CPC, comino, como autoriza o art. 537 destacado, multa diária (astreintes) 

de R$ 200,00 (duzentos reais), por trabalhador e por empresa que descumprir a determinação. 
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Tratando-se de matéria exclusivamente de direito e diante do princípio da gestão eficiente do 

processo (art. 8º do CPC), determino a retirada do feito de pauta, devendo a reclamada ser 

citada para apresentar sua resposta, no prazo legal, por meio da Plataforma PJE. Fica 

facultado às partes requererem a designação de audiência, caso entendam necessária a 

produção de prova oral. 

INTIMEM-SE as partes, com urgência, sendo a reclamada para cumprimento. CITE-SE a 

reclamada para contestar o feito, no prazo legal, por meio da Plataforma PJE. 

VITORIA DA CONQUISTA, 28 de Abril de 2019 

RAFAEL YOSHIDA ROCHA 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 
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