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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA

 

PROC. 0800197-18.2019.8.10.0125

 SINDICATO DOS PROFESSORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAORequerente :
BATISTA-MA

  MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTARequerido(a):

 PROCEDIMENTO COMUM (7)Classe:

DECISÃO

  

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Professores Público
Municipais de São João Batista em face do Município de São João Batista.

Aduz que o Município, através do ofício 05.2019, informou que a partir  de fevereiro de
2019 irá suspender os descontos e, por conseguintes, os repasses das contribuições sindicais mensais ao
Sindicato.

Requer a tutela  jurisdicional estatal para obrigar o  Município de São João Batista/MA a
manter  a regularidade dos descontos e dos repasses  das Contribuições Sindicais Mensais, inclusive para
 o mês e fevereiro/2019, o que se alcançará com os descontos  nos vencimentos mensais dos associados e
os repasses à conta  bancária da Entidade, como tem sido realizado desde a fundação do Sindicato, até o
pretérito mês de janeiro/2019.

Fundamenta seu pleito no direito à livre associação  e cita o art. 8°, IV, CF para destacar o
direito ao desconto em folha.

Requer a concessão de tutela antecipada.

É o breve relatório. Decido.
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Passo a apreciar o pedido liminar, com esteio nos arts. 300 e seguintes do Código de
Processo Civil.

Nos termos daquele dispositivo, “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”.    Trata-se dos famigerados requisitos processuais do fumus boni juris e do periculum in mora.

A probabilidade do direito, ou fumus boni juris, possui dois aspectos: um material-jurídico
e um processual-probatório. O primeiro consiste no fato de a narrativa possuir coerência e
verossimilhança razoável, bem como teses jurídicas em certa consonância com o ordenamento, ainda que
o julgador não tenha condições, no momento emergencial, de fazer um juízo definitivo. O segundo, por
sua vez, consiste em o autor trazer provas concretas que permitam ao magistrado antever o fato narrado.
Por óbvio, a prova não precisa ser cabal, mas suficiente a fazer emergir os fatos, ainda que translúcidos,
ao julgador.

Trata-se de exigência da tutela provisória, que deve ser meticulosamente observada,
porque configura exceção aos princípios do contraditório e devido processo legal (art. 5, LIV e LV, da
CF). De fato, trata-se de situação em que o requerido será imposta determinação judicial, sem a sua
ouvida prévia.

Também há a indissociável necessidade de demonstrar o risco de dano grave e difícil
reparação, o periculum in mora.

Pois bem.

Analisando esses elementos na presente demanda, verifico que a petição atende ao aspecto
material-jurídico do  fumus boni juris. Ela trata de direitos relacionados à livre associação, constantes no
diploma excelso. Ademais, a Constituição tem dispositivo expresso quanto ao desconto em folha de
pagamento, senão vejamos:

art. 8°, 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;

Vejo também que, embora pudesse se cogitar de inexistência de obrigação legal do
município de efetuar os descontos, tratando-se de relação apenas convencional, não é contudo a hipótese
específica dos autos. Isso porque a própria a lei municipal que estabeleceu o estatuto geral dos servidores
prevê expressamente:

Art. 223 - Ao Servidor Publico civil é segurado nos termos da Constituição Federal o   direito a

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

I - de ser representado pelo Sindicato, inclusive como substituto processual;

II - de   inamovibilidade   do dirigente sindical,   até um não após o final   do mandato 
e x c e t o  s e  a  p e d i d o ;

III - de  descontar em  folha, sem bônus  para entidade sindical  a que for filiado, o valor

  das mensalidades e contribuições   definitivas em assembleia geral da categoria.
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Como cediço, todo direito corresponde ao um dever contraposto. Ora, se a própria lei do

Município  impõe-lhe a obrigação dereconhece o direito ao desconto em folha é porque, por lógica,
realização dos descontos e repasses das contribuições sindicais. Não é possível eximir-lhe da obrigação, a
não ser pela mesma via do processo legislativo municipal. A lei aprovada simboliza a vontade do povo
desta comunidade, de modo que não pode o gestor local desobedecê-la discricionariamente. Caberia
somente ao poder legislativo revogar a obrigação legal, o que não foi feito até o presente momento, pelos
elementos dos autos.

  A obrigação origina-se da lei, contrato ou do ato ilícito. In casu, a obrigação municipal
provém da própria lei local. Destaco que, com fulcro no princípio da especialidade, a reforma trabalhista
não tem o condão de revogar a lei municipal. Isso porque a lei trata de uma situação específica dos
servidores públicos municipais desta cidade, enquanto aquela trata de uma norma geral destinada aos
empregadores.

Sobre o aspecto fático, observo que o requerente trouxe elementos mínimos de prova
relacionados ao fato alegado, em especial o documento de id 17130431, concernente no ofício enviado
pela prefeitura.

Desse modo, presente o fumus boni juris.

De qualquer sorte, durante a relação processual, advindo outros elementos de provas, é
possível a revogação de tutela de urgência incidental, conforme pedido da parte.

O  periculum in mora, por sua vez, mostra-se evidente pois diz respeito à receitas que da
entidade sindical. Aliás, tais contribuições constituem, a princípio, a única receita do sindicato, de modo
que suas atividades ficariam comprometidas sem o efetivo repasse.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o
Município restabeleça os descontos e repasses dos servidores vinculados ao Sindicato dos
Professores Municipais, nos moldes como era, obedecidas as formalidades procedimentais,
especialmente a autorização expressa do respectivo servidor.

Notifique-se pessoalmente o prefeito municipal e/ou Secretária Municipal de
administração para cumprimento da decisão no prazo de 5 dias, sob de adoção das medidas
coercitivas e legais cabíveis contra o agente.

Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista satisfeito os requisitos do art. 99 do CPC,
notadamente a presunção  juris tantum (§ 3º) que milita em favor da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, haja vista tratar-se de ação envolvendo a
fazenda pública.

Dessa forma, determino seja procedida a citação da parte requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob pena de, não o fazendo, presumir-se como verdadeiros os fatos
articulados pela parte requerente. (Artigos 219, 335 c/c art. 344, do NCPC).
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Cumprida a diligência e apresentada resposta, abra-se vista dos autos ao advogado da parte
autora para se manifestar, nos moldes do art. 351 do NCPC, mediante ato ordinatório a ser cumprido pela
Secretaria Judicial, independentemente de nova conclusão dos autos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

                                      Publique-se. Intime-se.

 

 

 

                   São João Batista - MA, Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2019.

José Ribamar Dias Júnior
Juiz de Direito Titular
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