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REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SE-
GURANÇA. MUNICÍPIO DE BAYEUX. CON-
TRIBUIÇÃO  SINDICAL.  SERVIDORES  PÚ-
BLICOS. OBRIGATORIEDADE DE DESCON-
TO  E  REPASSE  PELA  MUNICIPALIDADE.
ATRASO  COMPROVADO.  ILEGALIDADE.
SENTENÇA  MANTIDA.  SEGUIMENTO  NE-
GADO.

- “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consagrou entendimento no sentido de que se revela
exigível  dos servidores públicos civis  a contribui-
ção sindical  prevista  no art.  8º,  IV,  "in  fine",  da
Constituição” (RE 413080, DJe 06/08/2010)

-  Cabe  ao  Município  descontar,  na  folha  de
pagamento  dos  seus  servidores,  as  contribuições
devidas  ao  sindicado,  devendo  repassá-las  até  o
décimo dia subsequente.

Vistos.

Trata-se de  Reexame Necessário da sentença prolatada pelo
Juízo  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de
Bayeux,  contra  ato  do  Prefeito  Municipal e  do  Secretário  de
Administração Municipal.
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Na  peça  vestibular,  insurge  o  impetrante contra  ato  que
reputou abusivo e ilegal imputado às referidas autoridades,  consistente na
ausência  de  repasses  obrigatórios  das  contribuições  sindicais  mensais  de
incumbência do órgão público empregador em favor da respectiva entidade
de classe.

Pleiteou,  assim,  a  concessão  de  medida  liminar,
determinando-se aos impetrados que procedam ao desconto da contribuição
sindical na remuneração dos servidores, repassando o valor arrecadado ao
impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que efetuem o repasse
dos valores já descontados, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre
o montante que não foi repassado.  No mérito, pugnou pela confirmação da
medida emergencial.

Liminar indeferida (fls. 37/38).

Devidamente  notificado,  o  Município  de  Bayeux  prestou
informações, às fls. 55/58, aduzindo que “a edilidade impetrada se encontra
rigorosamente em dia com os repasses devidos ao sindicato impetrante, não
havendo sequer necessidade de maiores delongas” (fls. 57).

Com  vista  dos  autos,  a  Promotoria  de  Justiça  deixou  de
apresentar  manifestação  por  não  vislumbrar  interesse  a  ser  tutelado  pelo
Ministério Público (fls. 94/98).

Sobreveio, então, sentença de concessão parcial da segurança
(fls. 99/103), cujo dispositivo assim restou redigido:

“Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
procedente, em parte, o pedido e faço com base no
art.  12  e  segs.  da  Lei  12.016/2009  e,  em
consequência,  concedo,  em  parte,  a  segurança
requerida  para  determinar  aos  Impetrados  que
procedam mensalmente o desconto no estatuto, bem
assim, que faça o repasse até o 10º dia útil, após o
desconto,  para  o  Impetrante,  sob  pena  de  multa
diária e pessoal dos Impetrados, fixada desde já em
R$ 300,00 (trezentos reais), por cada dia de atraso,
além das demais medidas de ordem legal cabíveis
na espécie”

Decorrido o prazo recursal sem que as partes apresentassem
apelo voluntário, vieram os autos para apreciação do reexame necessário.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou manifestação (fls. 121/124), pugnando pelo prosseguimento
do feito sem intervenção de mérito do Órgão Ministerial.
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É o relatório.

DECIDO.

Diz o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 que “Concedida a
segurança,  a sentença estará sujeita  obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição”.  Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em
que  o  Tribunal  de  Justiça,  após  reanálise  dos  fundamentos  do  decisum,
confirme-lhe o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa
de ofício com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida
nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar,  impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Bayeux, contra  ato ilegal e
abusivo praticado pelo Prefeito do Município.

Alega o impetrante que a autoridade tida como coatora vem se
omitindo  em realizar  os  repasses  obrigatórios  das  contribuições  sindicais
mensais dos filiados, causando enormes prejuízos ao sindicato.

O  magistrado a  quo,  de  seu  turno,  reconhecendo  que  a
distribuição vem sendo feita com atraso considerável, concedeu em parte a
ordem  perseguida,  determinando  à  autoridade  impetrada  que  proceda  ao
repasse  mensal  da  contribuição  sindical  descontada  dos  filiados  do
impetrante,  no percentual  previsto no estatuto,  até  o  10  º  dia  útil  após  o
desconto.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
caderno  processual,  vê-se  que  não  há  motivos  para  a  reformulação  do
decisório em questão.

De  início,  registre-se  que  o  mandado  de  segurança  tem  a
finalidade  de  salvaguardar  direito,  certo  e  incontestável,  ameaçado  ou
violado  por  ato  manifestamente  ilegal  e  abusivo  de  qualquer  autoridade
investida no exercício de função pública.

Em virtude da característica peculiar referente à certeza e à
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o bônus de obter
uma  tutela  jurisdicional  através  de  um  procedimento  mais  célere,
especialmente previsto em legislação própria.  De outro lado, pelo mesmo
motivo, possui o ônus de comprovar de plano, por meio de documentação
inequívoca, que seu direito resulta de fato certo, apenas necessitando o caso
da adequada interpretação jurídica.

Pois bem.

Conforme cediço, a contribuição sindical, prevista no art.  8º,
IV, da CF, possui caráter tributário e, em razão disto, é obrigatória, consoante
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disposto nos arts. 578, 580 e 582 da CLT, in verbis:

“Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos
pelos que participem das categorias econômicas ou
profissionais  ou  das  profissões  liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob
a  denominação  do  "imposto  sindical”,  pagas,
recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo.

(...)

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de
uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração
de  um  dia  de  trabalho,  para  os  empregados,
qualquer  que  seja  a  forma  da  referida
remuneração;

(...)

Art.  582.  Os  empregadores  são  obrigados  a
descontar,  da  folha  de  pagamento  de  seus
empregados relativa ao mês de março de cada ano,
a  contribuição  sindical  por  estes  devida  aos
respectivos sindicatos.”

Sobre o tema, ensina Sérgio Pinto Martins que:

“A  mensalidade  sindical  é  paga  apenas  pelos
associados  ao  sindicato,  sendo  prevista  pelo
estatuto de cada entidade sindical. Assim, apenas
os filiados ao sindicato é que pagam a mensalidade
sindical (art.  548, b, da CLT), pois beneficiam-se
dos  serviços  prestados  pelo  sindicato,  como
atendimento  médico,  dentário,  assistência
judiciária  etc.  É,  portanto,  a  contribuição
associativa ou mensalidade sindical decorrente da
previsão  do  estatuto  do  sindicato.  Dois  são  os
requisitos  necessários  ao  pagamento  da
mensalidade  sindical:  a  pessoa  ser  filiada  ao
sindicato e o estatuto da entidade sindical prever o
seu pagamento.” (Direito do Trabalho 24ª ed. São
Paulo: Atlas, 2008, pág. 741). 

Outrossim, os servidores públicos, face ao disposto nos arts.
37, VI, e 8º, IV, ambos da CF, também estão sujeitos à contribuição sindical
parafiscal. Nesse caso, cabe aos órgãos da administração pública recolher a
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contribuição  sindical  de  seus  servidores  e  repassá-la  à  entidade  sindical
correspondente, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV,"IN
FINE")- SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE
-  PRETENDIDA  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  -
AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO -
ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME -
INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO
ART.  557  DO  CPC-  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO.

-  A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal
consagrou entendimento no sentido de que se revela
exigível  dos  servidores  públicos  civis  a
contribuição  sindical  prevista  no  art.  8º,  IV,  "in
fine", da Constituição. Precedentes...”
(RE 413080 AgR/RJ,  rel.  Min.  Celso  de  Melo,  j.
22/6/2010, DJe 06/08/2010)

Na  mesma trilha,  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO  -  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
CONTRIBUIÇAO  SINDICAL  ("IMPOSTO
SINDICAL") – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-  RECOLHIMENTO  COMPULSÓRIO  -
LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇAO.
1.  A lei  específica  que  disciplina  a  contribuição
sindical  compulsória  (“imposto  sindical”)  é
aCLTT,  nos  arts.57888  e  seguintes,  a  qual  é
aplicável a todos ostrabalhadores de determinada
categoria,  inclusive  aos  servidores  públicos,
observada a unicidade sindical e a desnecessidade
de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal,  que  considerou recepcionada a
exação pela atual Constituição Federal.
2.  O  desconto  da  contribuição  sindical  pode
ocorrer  a  pedido  de  qualquer  das  entidades
incluídas no rol  dos beneficiários da importância
da arrecadação, como previsto no art. 589 da CLT.
3.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança
provido.”
(RMS 30.930/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe
17/06/2010) (Grifos nossos)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
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TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇAO  SINDICAL
CONFEDERATIVA.  CONTRIBUIÇAO  SINDICAL
COMPULSÓRIA.
1.  O  caso  concreto  versa  sobre  a  contribuição
compulsória ("imposto  sindical"  ou  "contribuição
prevista  em  lei")  e  não  sobre  a  contribuição
confederativa. Sendo assim,há que ser reconhecia a
sujeição passiva de todos aqueles que participarem
de  umadeterminada  categoria  econômica  ou
profissional,  ou  de  uma  profissão  liberal
representada por  entidade associativa,  ainda que
servidores  públicos  e  ainda  que  não  filiados  a
entidade sindical. Precedentes: RMS n. 29.280-MT,
Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques, julgado em 13.12.2011; REsp 612842-RS,
Segunda  Turma,  Rel.  Minª  Eliana  Calmon,  DJ
11.04.05; REsp 728.973/PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006.
2.  A  Municipalidade  não  carreou  provas  de  que
realmente há dois sindicatos efetuando a cobrança
da contribuição em questão sob a mesma categoria
funcional. Incidênciada Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  206.850/SP,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012

No presente caso, o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores
Municipais da Bayeux estatui o seguinte em seu artigo 6º:

“Art. 6º São deveres dos associados:
a) Pagar as mensalidades fixadas e aprovadas pela
Assembleia Geral  mediante desconto em folha de
pagamento.
(…)
§ Único – A contribuição que se refere a alínea “a”
deste artigo será de 1% (um por cento) do salário
bruto, não podendo sofrer alterações sem o prévio
consentimento  e  pronunciamento  da  Assembleia
Geral de associados.”

Ao  que  se  infere  dos  autos,  restou  demonstrado  que  o
impetrante é a entidade sindical  representante da categoria dos servidores
públicos municipais de Bayeux, razão pela qual a ele é devido o repasse de
1% (um por cento) do salário bruto dos associados, a ser descontado na folha
de pagamento destes pelo ente municipal, conforme determinação legal.

Contudo, consoante muito bem observado pelo magistrado a
quo, as provas carreadas aos autos demonstram que o Município de Bayeux
não vem cumprindo o determinado no dispositivo legal retro citado, posto
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que os repasses vem sendo efetuados com bastante atraso.

Ora, em que pese a legislação municipal não fixar um prazo
para  o  repasse  da  mensalidade  sindical,  a  inércia  da  municipalidade  em
cumprir sua obrigação constitucional por longos lapsos temporais, conforme
se observa in casu, não pode ser admitida. 

As lacunas existentes na legislação local, diga-se, não  podem
servir  de  alicerce  para  o  cerceamento  do  exercício da  liberdade  sindical
prevista constitucionalmente, sendo imperioso, pois seu preenchimento pela
legislação dos trabalhadores em geral. 

Destarte, o art. 545, da CLT, assim dispõe:

“Art.  545  -  Os  empregadores  ficam obrigados  a
descontar  na  folha  de  pagamento  dos  seus
empregados,  desde  que  por  eles  devidamente
autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato,
quando  por  este  notificados,  salvo  quanto  à
contribuição  sindical,  cujo  desconto  independe
dessas formalidades .
Parágrafo  único  -  O  recolhimento  à  entidade
sindical beneficiária do importe descontado deverá
ser  feito  até  o  décimo  dia  subseqüente  ao  do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de
10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem
prejuízo  da  multa  prevista  no  art.  553  e  das
cominações  penais  relativas  à  apropriação
indébita.”

Ora,  a  contribuição  sindical  tem  por  objetivo  custear  as
atividades sindicais, para defesa dos interesses de determinada classe. Nesta
toada,  a  delonga  nos  repasses  feitos  pelo  empregador  põe  em  risco  o
funcionamento  do  sindicato,  assim  como  a  defesa  dos  sindicalizados,
caracterizando, dessa forma, abusividade e ilegalidade.

Neste trilhar de ideias, comprovada a legitimidade da entidade
sindical impetrante, bem como o atraso no repasse das contribuições pela
autoridade impetrada, é de se dar aplicabilidade à norma, para determinar aos
Impetrados que procedam mensalmente o desconto no estatuto, bem assim,
que faça o repasse até o 10º dia útil após o desconto, na forma julgada pelo
Juízo a quo.

A manutenção da r. sentença, desta forma, é medida que se
impõe. 

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator  do  processo  negar,  de  forma  monocrática,  seguimento  a
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determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  o  próprio  texto  legal,  no  art.  557  do  Código  de
Processo  Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade  recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto
com  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o
julgador, ou de Tribunais Superiores.

É o que  ocorre,  conforme já  devidamente  demonstrado,  na
hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o mencionado dispositivo legal,
cuja incidência em sede de reexame necessário já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza
o relator a decidir o  recurso,  alcança o reexame
necessário”.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA DE
OFÍCIO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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