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AUTOS DE Nº. 593-25.2018.8.10.0105

D E C I S Ã O

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c

indenização por danos materiais e pedido de tutela provisória de

urgência  manejada  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  de

Parnarama  –  SINPROSEMP  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  PARNARAMA/MA,

representado na pessoa do Prefeito Sr.  RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA

SILVEIRA.

O autor requer a concessão de tutela provisória de

urgência  para  que  o  Município  réu  seja  compelido  a  reimplantar,

imediatamente,  na  folha  de  pagamento  o  desconto  da  contribuição

mensal associativa, tomando por base os dados constantes do mês de

janeiro  de  2018,  sem  prejuízo  de  novas  consignações  mediante  a

solicitação regular que se faça acompanhar da respectiva autorização

do servidor, bem como faça os repasses das próximas contribuições

associativas mensais em até 05 (cinco) dias úteis após o pagamento

dos  salários  dos  servidores  consignatários  mediante  depósito  dos

respectivos valores na conta bancária fornecida pelo autor, sob pena

de  multa  diária  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  a  ser  suportada

pessoalmente pelo Prefeito e revertida ao Sindicato.

Despacho  inicial  determinando  a  citação  do  réu  e

deixando  para  apreciar  o  pedido  de  tutela  de  urgência  após  a

contestação – fls.1338.

Contestação  apresentada  tempestivamente  –

fls.1348/1374. Anexou documentos – fls.1375/1376.

Réplica à contestação tempestiva – fls.1381/1393.
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Eis  breve  relato,  passo  a  decidir  o  pedido  de

concessão de tutela de urgência.

Preliminarmente,  o  requerido  impugnada  o  pedido  de

concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de que a

mera afirmação de hipossuficiência pela pessoa jurídica não goza da

presunção assegurada a pessoal natural. Afirma que o Sindicato não

demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo e

requer o indeferimento do pedido de benefício da justiça gratuita

com  a  consequente  determinação  do  recolhimento  das  despesas

processuais.

O Sindicato por seu turno afirma que o próprio objeto

da  demanda  é  suficiente  para  inferir  a  hipossuficiência,  pois

pleiteia o reestabelecimento de sua única fonte de receita que foi

sensivelmente reduzida com a ação ilegal do réu. Com efeito, seria

intuitivo a falta de condições de arcar com as despesas processuais,

razão pela qual requer a concessão do benefício pleiteado.

Sem delongas, com razão a parte autora. A simples

delimitação  do  objeto  da  causa  é  suficiente  para  demonstrar  a

hipossuficiência no presente caso.

Ora,  o  Sindicato  pleiteia  em  juízo  o

reestabelecimento de sua única fonte de receita, logo, verifico que

a  ausência  de  desconto  da  mensalidade  sindical  torna  inviável  o

próprio pagamento das custas processuais.

Assim,  defiro  o  benefício  da  justiça  gratuita  em

favor do autor no presente caso.

Em sequência a parte requerida suscita preliminar de

incompetência do juízo, sob o argumento de que ações relativas a
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pedido de cobrança de contribuição sindical são de competência da

Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da CRFB/88.

O Sindicato refuta a preliminar alegando que não se

poder  confundir  a  contribuição  sindical  compulsória  com  a

contribuição sindical associativa, esta última deve ser perseguida

perante a Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.

Razão assiste ao autor.

No tocante à contribuição sindical obrigatória e da

mensalidade sindical o Pretório Excelso é claro ao afirmar que o

art. 8º, inciso IV, parte final, da Constituição da República, é o

fundamento de recepção dos artigos 578 e seguintes, da Consolidação

das Leis do Trabalho. 

Assim,  o  chamado  “imposto  sindical”  manteve-se  na

categoria de contribuição, possuindo natureza tributária em face da

ordem constitucional vigente, o que garante sua compulsoriedade, e

independentemente  de  lei  regulamentadora,  conforme  o  mesmo

entendimento pretoriano. 

Tal obrigação se estende aos servidores públicos por

força do disposto no art. 37, inciso VI, da Constituição e, mesmo

que não haja sindicato constituído e, havendo, mesmo que o servidor

não seja filiado, a compulsoriedade existe. 

Senão vejamos a jurisprudência dos Tribunais pátrios,

verbis: 

CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL.  Marília.  Servidores  públicos.

Federação dos Funcionários  Públicos  Municipais  do  Estado de São

Paulo  FUPESP.  CF,  art.  8º,  IV,  'in  fine'.  Contribuição  sindical.

Servidores públicos. A contribuição sindical tem natureza tributária e

é exigível de toda a categoria, independente de filiação, conforme o
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art. 8º, IV, segunda parte, da CF, e arts. 578 e 579 da CLT. Facultada

a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não

cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível

dos  membros  da  categoria.  Precedentes  do  STF  e  do  STJ.

Contribuição exigível.  Embargos infringentes recebidos” (TJSP, 10ª

Câm.  Dir  Público,  EI  0012597-90.2010.8.26.0344/50000,  Rel.  Des.

Torres  de Carvalho,  j.  06.08.2010,  maioria,  vencidos  o  terceiro  e

quinto juízes). 

Diverso  é  o  caso  da  contribuição  sindical

facultativa, cobrada mensalmente, (como no presente caso), que exige

filiação  dos  servidores  para  exação  é  a  dicção  clara  da  parte

inicial do art. 8º, inciso IV, da Constituição da República, que

menciona  poderes  da  assembleia  geral  para  fixação  do  valor,  não

podendo tal decisão atingir quem não seja filiado. Nesse sentido: 

EMENTA:  PRELIMINARES  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA

DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  COISA  JULGADA.

INOCORRÊNCIA. AÇÃO  DE  REGRESSO  CONTRIBUIÇÃO

CONFEDERATIVA  DESCONTO  NO  CONTRACHEQUE  DE

SERVIDORES NÃO FILIADOS A SINDICATO MUNICÍPIO QUE

FOI CONDENADO A RESTITUIR, AOS SEUS SERVIDORES, OS

VALORES  DESCONTADOS  VERBA  QUE  FOI  REPASSADA

AO SINDICADO DEVOLUÇÃO  NECESSIDADE  VEDAÇÃO  AO

ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  SENTENÇA

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.

RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 2ª Câm. Dir Privado, Apelação nº

9060762-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.

em 16.07.2013, v.u.). 

Não  se  pode  confundir  a  contribuição  sindical

compulsória  (imposto  sindical)  com  a  mensalidade  sindical

(facultativa), esta última objeto do presente processo e, portanto,
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de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento há muito

consolidado pelo STJ, verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETENCIA.

MENSALIDADE DO ASSOCIADO. ART. 1. DA LEI 8.984/1995.

INAPLICABILIDADE.  COMPETENCIA  DA  JUSTIÇA

ESTADUAL.  -  DE  ACORDO  COM  O  ENTENDIMENTO

JURISPRUDENCIAL  FIRMADO  PELA  EG.  2A.  SEÇÃO,

COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR

A  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  MENSALIDADE  SINDICAL

PREVISTA NO ART. 545 DA CLT, NÃO SE JUSTIFICANDO A

COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JA QUE NÃO

DIZ  RESPEITO  A  RELAÇÃO  DE  EMPREGO  OU  A

CUMPRIMENTO  DE  ACORDO  OU  CONVENÇÃO

COLETIVA  DE  TRABALHO  (EDCL  NO  CC  17.765/MG,

RELATOR MIN. COSTA LEITE, JULGADO EM 13/08/1997). -

COMPETENCIA DO JUIZO DE DIREITO DA 1A. VARA CIVIL

DE RESENDE/RJ,  O SUSCITADO.  (CC 18.051/RJ,  Rel.  Ministro

CESAR  ASFOR  ROCHA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em

27/08/1997, DJ 17/11/1997, p. 59399)

Logo, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

Merece  prosperar  o  pedido  de  tutela  de  urgência.

Segundo  a  nova  sistemática  processual  a  tutela  provisória  pode

fundamentar-se  em  urgência  ou  evidência;  a  tutela  provisória  de

urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode

ser  concedida  em  caráter  antecedente  ou  incidental  (CPC,  artigo

294).

O  regime  geral  das  tutelas  de  urgência  está

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou

os pressupostos fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência
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será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo." (grifei e destaquei).

Assim em um juízo de cognição sumária (superficial),

verifico  a  existência  de  elementos  de  prova  que  convergem  ao

reconhecimento  da  veracidade  dos  fatos  alegados  a  evidenciar  a

probabilidade  do  direito  material -  (fumus  boni  iuris ou

plausibilidade do direito substancial afirmado), especialmente pelos

documentos acostados à inicial que demonstram os descontos regulares

e contínuos da mensalidade sindical dos servidores até janeiro de

2018.

Os documentos de fls.1375/1376 reforçam as alegações

do autor na medida em que trata-se de exigência ilegal. A liberdade

de associação não pode ser restringida pelo Estado, trata-se de ato

de disposição pessoal do servidor que não se circunscreve no âmbito

dos Poderes da Administração Pública.

Ora, ao servidor e somente a ele cabe pedir a cessão

do  desconto  das  mensalidades  sindicais.  Não  cabe  a  Administração

Pública exigir a apresentação atualizada da autorização de desconto

porque  não  há  previsão  legal  neste  sentido.  Repito,  trata-se  de

relação privada entre o sindicato e seu filiado.

Ao fazer exigência não amparada em Lei, o município

requerido  agiu  de  forma  arbitrária  e  ilegal,  o  que  demonstra  a

plausibilidade do Direito alegado.

Com efeito, tendo sido demonstrado pelo autor que o

desconto  da  mensalidade  sindical  dos  servidores  foi  suprido  pela

Administração Pública de maneira arbitrária, reputo caracterizado o

fumus boni iuris para concessão a liminar requerida.

O perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora

ou  "pericolo di tardività"), por sua vez, reside no fato de que o
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fluir do tempo agrava a situação financeira do autor já que a sua

única fonte de receita está obstada ilegalmente, fato que se protrai

no tempo a causar intensos prejuízos de ordem material.

Assim, demonstrados os requisitos legais a concessão

tutela de urgência é de rigor na espécie. 

Ademais, não vislumbro o risco da irreversibilidade da

demanda, em razão de tratar-se de relação privada entre o servidor e

o Sindicato, cabendo a Administração Pública tão somente realizar os

descontos e repassar a entidade sindical, ou seja, cabe ao servidor

decidir se requerer a cessão do pagamento da mensalidade.

Ex positis, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para

determinar ao Município de Parnarama/MA que  reimplante a partir da

folha  de  novembro  de  2018 o  desconto  da  contribuição  mensal

associativa, tomando por base os dados constantes do mês de janeiro

de 2018, sem prejuízo de novas consignações mediante a solicitação

regular  que  se  faça  acompanhar  da  respectiva  autorização  do

servidor,  bem  como  faça  os  repasses  das  próximas  contribuições

associativas mensais em até 05 (cinco) dias úteis após o pagamento

dos  salários  dos  servidores  consignatários  mediante  depósito  dos

respectivos valores na conta bancária fornecida pelo autor, sob pena

de  multa  diária  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  a  ser  suportada

pessoalmente pelo Prefeito e revertida ao Sindicato.

Ademais,  determino  ao  Município  requerido  que

demonstre a este juízo o cumprimento da decisão liminar no prazo a

de 48h (quarenta e oito horas) após a efetivação dos descontos na

folha de novembro de 2018, também sob pena de multa diária e pessoal

ao Prefeito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertida

em favor do Sindicato.
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Intime-se o município de Parnarama/MA pelo órgão de

representação  judicial  (Procuradoria  do  Município),  na  pessoa  do

Procurador-Geral do Município ou seu substituto legal.

Intime-se  a  parte  autora  por  meio  de  seu  advogado

constituído, via DJE.

Após  o  cumprimento  voluntário  ou  não  da  decisão,

retorne os autos conclusos para seguimento normal do feito até a

apreciação do mérito.

Cumpra-se com a URGÊNCIA que requer o caso.

Parnarama/MA, 31 de Novembro de 2018.


