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ATENÇÃO! 

 

Sindicato obtêm liminar que determina a obrigatoriedade de todas as 

empresas realizarem o desconto das contribuições em folha de 

pagamento. A decisão anula os efeitos da MP 873/2019. 

 

A MM Juíza do Trabalho Titular da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona 

Sul/SP, Dra. Liane Martins Casarin, concedeu liminar em favor do Sindicato dos 

Empregados e Trabalhadores em Empresas de Conservação e Assistência 

Técnica de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos do Estado de São Paulo, 

suspendendo os efeitos da MP 873 de 01/03/2019 e determinando o desconto 

das contribuições em folha de pagamento e repasse a entidade sindical, de 

acordo com as cláusulas 22ª, 65ª e 67ª da Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Ressalta-se, ainda, o fundamento da decisão da Ilustre Magistrada: 

 

“A sistemática vigente até a edição da citada Medida 
Provisória encontrava esteio nas disposições contidas 
no art. 8º, IV, da Constituição federal de 1988: IV – a 
assembleia 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”. 

 

A liminar concedida se respalda na seguinte explanação da MM Juiza: 

 

“O advento da MP 873/19 acarretou abrupta mudança no 
mecanismo adotado para captação das contribuições. 
Dadas as exigências por ela estabelecidas (o 
recolhimento da contribuição sindical exclusivamente 
por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, 
que deve ser encaminhado obrigatoriamente à 
residência do empregado ou, na hipótese de 
impossibilidade de recebimento, à sede da empresa), 
torna-se evidente que as inovações trazidas sem 
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qualquer anúncio prévio, neste momento prejudicam 
sobremaneira a manutenção das receitas do sindicato-
autor. 

 

Nota do Presidente do Sindicato: A liminar judicial demonstra que as empresas 

precisam se conscientizar e cumprir com o dever legal quanto a obrigatoriedade 

do cumprimento da convenção coletiva de trabalho e das prerrogativas 

constitucionais do sindicato nas negociações coletivas, que todo ano, conquista 

melhores direitos e benefícios em favor de toda categoria.  

 

A referida decisão pode ser consultada nos autos do processo Nº Acum. 

1000360-58.2019.5.02.0716. 

 

Obs: O não cumprimento da presente medida acarretará o ajuizamento da ação 

de cumprimento nos termos da cláusula 77ª da CCT 2018/2019. 

 

Empresas da categoria contatem a tesouraria do sindicato para a realização dos 

devidos recolhimentos das contribuições sindicais nos seguintes canais:  

 

Telefones: (11) 4807-1001 ou (11) 4807-1002 

E-mails: tesouraria@sindassistenciatecnicasp.com.br               

cobranca@sindassistenciatecnicasp.com.br 

 

São Paulo, 04 de abril de 2019. 
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