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DECISÃO

                            1.                Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
ALAGOAS contra decisão do douto Juiz Federal da 3ª Vara da SJ/AL que, nos autos
da  ação  ordinária  de  origem,  indeferiu  a  antecipação de  tutela  requerida,  em que
pretendia  o  Sindicato  agravante  a  suspensão  dos  efeitos  da  Medida  Provisória  nº
873/2019,  mantendo-se  os  descontos  das  mensalidades/contribuições  sindicais  na
folha de pagamento mensal dos substituídos, sem ônus para a entidade sindical e sem
qualquer outra exigência.

                            2.                Considerou o eminente Magistrado a quo que, diante das
razões expostas pela Presidência da República na Exposição de Motivos da referida
Medida Provisória, não houve abuso manifesto do poder discricionário outorgado ao
Chefe  do Executivo para  edição de  medidas  provisórias  que  justifique perquirição
acerca  do  mérito  da  relevância  e  da  urgência  do  ato,  bem  como  que  a  Medida
Provisória nº 873/2019, ao eliminar o papel do Estado como intermediador necessário
do pagamento das contribuições autorizadas pelos seus servidores em benefício dos
respectivos  sindicatos,  confere  liberdade  aos  sindicatos  para  que  estes,  por  seus
próprios meios (como o faz qualquer entidade privada), operacionalize a cobrança das
contribuições que lhe são devidas, da forma que melhor lhe aprouver, sem qualquer
ingerência estatal.

                            3.                Alega o agravante que: (a) o intuito disfarçado da Medida
Provisória nº 873/2019, ao revogar o art.  240, alínea "c",  da Lei nº 8.112/90, é o de
restringir e dificultar a arrecadação de contribuições às entidades sindicais, vez que sua
vigência  é  imediata,  não  sendo  possível  nenhum  sindicato  ou  associação  que
represente suas respectivas categorias implementar, do dia para noite, meio hábil para
cobrança  das  suas  receitas  já  autorizadas individualmente (desconto  em folha)  por
cada  filiado;  (b)  caso  mantida  a  decisão  liminar  proferida  pelo  juízo  singular,  o
Sindicato  não  terá  condições  de  estabelecer  nova  sistemática  de  recolhimento  e
cobrança das contribuições sindicais em curto espaço de tempo, diante do difícil e lento
trabalho de coleta de autorizações junto aos servidores filiados, como também pela
necessidade  de  celebrar  contrato  com agente  financeiro  para  o  processamento  dos
respectivos boletos de cobrança, tudo com pesados ônus para a entidade e, em última
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análise,  para a própria categoria, eis que é ela quem financia a respectiva atividade
sindical; (c) historicamente sempre foi atribuído à Administração empregadora o dever
de  descontar  as  mensalidades  consentidas  pelos  filiados,  por  decorrência  da
Constituição  da  República,  normativas  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,
Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei  nº  8.112/90,  em razão da sua posição
privilegiada  e  estrutura  qualificada,  não  havendo  justificativa  para  repassar  ao
sindicato e seus filiados, ignorando-se o evidente interesse público primário que reside
sobre  a  proteção  à  associação/filiação  sindical  e  seus  consectários;  (d)  a  Medida
Provisória nº 873/2019 padece de vício de inconstitucionalidade formal, em razão da
completa  ausência  de  urgência  e  relevância,  a  ensejar  a  veiculação  da  matéria
legislativa pela via de Medida Provisória e da ausência de pública motivação acerca
das  razões  que  levaram  o  Presidente  da  República  à  edição  da  referida  Medida
Provisória; e (e) também se faz presente inconstitucionalidade material, decorrente da
ofensa  ao  princípio  da  liberdade  de  organização  sindical  e  da  garantia  de  não
interferência do Poder Público  na vida dos sindicatos,  como também em razão do
desrespeito ao ato jurídico perfeito, consubstanciado nos termos constantes do vigente
contrato  celebrado  entre  o  Sindicato-Impetrante  e  o  SERPRO,  fundado  no  que
dispunha o art. 240, "c", da Lei nº 8.112/90, o Decreto nº 8.690, de 2016, e a Portaria
MPOG nº 110/2016, e, ainda, em decorrência da carência de finalidade e razoabilidade
na revogação do que dispunha o art. 240, "c", da Lei nº 8.112/90

                            4.                É o que havia de relevante a relatar.

                            5.                O art. 1019, I, do CPC, possibilita ao relator deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por sua vez, o art.
300, caput, do mesmo diploma legal, exige, para a concessão da tutela de urgência, o
reconhecimento de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni
iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

                            6.                Ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que "a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção  de  seus  efeitos  houver  risco  de  dano  grave,  de  difícil  ou  impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

                            7.                A questão em exame tem sido objeto de diversas ações
judiciais,  tendo  sido,  inclusive,  questionada  a  constitucionalidade  da  Medida
Provisória nº 873/2019 em sede de controle concentrado, diante do ajuizamento de
diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADI
6092, ADI 6093, ADI 6098, ADI 6099, ADI 6101, ADI 6104, ADI 6105, ADI 6107, ADI
6108, ADI 6114 e ADI 6115).
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                            8.                O Ministro Luiz Fux, relator das mencionadas ações,
entendeu, em decisão publicada no DJe em 03.04.2019, pela aplicação do rito abreviado
à ADI 6092, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.868/99, visando à manifestação sobre o
pleito cautelar pelo Plenário do STF.

                            9.                É certo que, em 1º e 2º graus, tem sido proferidas decisões
tanto  pela  constitucionalidade  e  necessária  observância  da  mencionada  Medida
Provisória, quanto pela sua inconstitucionalidade e pela suspensão dos seus efeitos.

                            10.              Sabe-se que, em 2º grau de jurisdição, não é conferida ao
relator,  sequer  ao  órgão  fracionário,  a  possibilidade  de  reconhecimento  da
inconstitucionalidade  de  lei  ou  ato  normativo,  diante  da  cláusula  de  reserva  de
plenário, disposta no art. 97 da Constituição Federal.

                            11.              Os argumentos apresentados pelo Sindicato agravante para
suspender os efeitos da Medida Provisória nº 873/2019 envolvem, precipuamente, a
análise da sua constitucionalidade, o que não é possível neste momento processual.

                            12.              No entanto,  vê-se que a norma atacada tem por
característica a provisoriedade, já que deve ser submetida de imediato ao Congresso
Nacional para conversão (ou não) em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável por igual
período.

                            13.              Apesar de possuir força de lei e eficácia imediata, verifica-se
que há fundadas dúvidas acerca da constitucionalidade da referida Medida Provisória,
que, a meu ver, legitimam a suspensão dos seus efeitos nesse momento.

                            14.              Tal se dá em razão de que a manutenção dos efeitos do ato
normativo atacado irá obrigar  o Sindicato agravante a estabelecer,  de imediato, um
novo sistema para a cobrança das contribuições sindicais dos seus filiados, celebrando
contrato  com  agente  financeiro  para  o  processamento  dos  respectivos  boletos  de
cobrança, o que seria possível e recomendável, em um cenário em que a legitimidade
do  ato  normativo  que  impediu  o  desconto  em  folha  de  pagamento  das  referidas
contribuições e o subsequente repasse aos Sindicatos não estivesse sendo questionado
de forma tão incisiva junto ao Poder Judiciário.

                            15.              Ademais, entendo não ser razoável causar tal ônus ao
Sindicato agravante, neste momento, tendo em vista a possibilidade de ser proferida,
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nas próximas semanas, decisão pelo Plenário do STF, em sede de controle concentrado
de constitucionalidade, sobre a matéria debatida no presente recurso.

                            16.              Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal liminar,
para  suspender  os  efeitos  da  Medida  Provisória  nº  873/2019,  mantendo-se  os
descontos das  mensalidades/contribuições sindicais  na folha de  pagamento mensal
dos substituídos, sem ônus para a entidade sindical e sem qualquer outra exigência, até
o julgamento deste recurso pela Turma Julgadora.

                            17.              Ciência imediata desta decisão à parte agravante, bem como
ao Juízo de origem.

                            18.              Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de lei,
o que lhe parecer de interesse.

                            19.              Expedientes de estilo.

Recife, 08 de abril de 2019.

Manoel de Oliveira Erhardt

Relator

MP
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