
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
2ª Vara do Trabalho de Palmas - TO
RTOrd 0000042-11.2016.5.10.0802
RECLAMANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO
ESTADO DO TOCANTINS
RECLAMADO: ESTADO DO TOCANTINS

 

PROCESSO Nº:        0000042-11.2016.5.10.0802

PARTE AUTORA:      SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO ESTADO

DO TOCANTINS

PARTE RÉ:               ESTADO DO TOCANTINS
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de 2016.

 

 

SENTENÇA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA, na qual o(a) Autor(a) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NO

ESTADO DO TOCANTINS - SEET afirma que ESTADO DO TOCANTINS não lhe tem efetuado o

repasse das contribuições associativas dos servidores estaduais associados ao sindicato.

Clama:

a) A antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para o fim de, inaudita

altera pars, determinar-se ao Estado Requerido cumpra a obrigação de fazer assumida no termo de

convênio nº 17/2014 já mencionado, efetuando o imediato repasse das contribuições assistenciais

(mensalidade sindical) já descontadas dos profissionais da enfermagem por ocasião do pagamento dos
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salários em 12/12/2015, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, bem como, para que

as contribuições devidas nos meses subsequentes sejam repassadas no prazo de até 03 (três) dias

conforme constante no convênio anexo.

b) Em caso de descumprimento da medida liminar anteriormente

requerida, requer-se seja realizado o bloqueio das contas do Estado Requerido até o montante devido a

título de contribuição assistencial devida no montante de R$ 59.101,40 (cinquenta e nove mil, cento e um

reais e quarenta centavos).

c) No mérito, requer-se A TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos

constantes na presente ação para o fim de condenar-se o Estado Réu na obrigação de fazer

consubstanciada no repasse imediato das contribuições assistenciais (mensalidades sindicais),

descontados dos profissionais associados em 12/12/2015, no importe de R$ 59.101,40 (cinquenta e nove

mil, cento e um reais e quarenta centavos), bem como para que efetue o repasse das contribuições

subsequentes em até 03 (três) dias após o realizado o desconto, conforme estabelecido no convênio nº

017/2014, como medida da mais lídima justiça.

d) Seja o Estado Requerido condenado ao pagamento de indenização por

danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração sobretudo o

imensurável constrangimento moral sofrido, destacando-se ainda que a função sancionadora da

indenização por danos morais somente surtirá algum efeito se vier a atingir sensivelmente o patrimônio do

Estado Réu;

e) A citação do Estado Reclamado para, em querendo, apresente defesa no

prazo legal, sob pena de revelia e confissão, o que desde já se requer;

f) Que seja determinada a Inversão do Ônus da Prova, devido à

verossimilhança das alegações.

g) Que seja a Requerida condenada ao pagamento de todas as despesas

processuais e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa;

h) Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária

Gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, tendo em vista que a Entidade Reclamante não possui

atualmente condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem que haja o prejuízo

de sua manutenção.

Deu à causa o valor de R$ 79.101,40.
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Documentos e procuração foram juntados.

A(s) parte(s) Requerida foi(foram) notificada(s), entretanto, deixou de

apresentar defesa no prazo concedido.

Em síntese, é o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

DA REVELIA

Embora regularmente citada, a parte Requerida não apresentou contestação

aos pedidos formulados pela obreira.

Assim, ela atraiu a revelia e a pena de confissão, que ora se declaram, para

que se façam reputar processualmente verdadeiros os fatos articulados na inicial, que não contrariem as

demais provas contidas nos autos.

Revel é a pessoa que, citada dos termos de uma ação, não apresenta

contestação, fazendo presumir verdadeiros os fatos articulados pela parte contrária.

 

DOS EFEITOS DA REVELIA / ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Havendo confissão quanto à matéria fática, tenho por verossímeis as

alegações iniciais quanto à mora imputada ao Requerido.

Além disso, resta presente o fundado receio de dano irreparável ou de

difícil reparação, mormente diante do risco de que o Requerido continue a deixar de efetuar o repasse dos

recursos necessários às comezinhas atividades do Requerente. Em casos como o presente, deve o

Estado-Juiz, além de buscar a reparação dos possíveis danos ocorridos, voltar os "olhos" ao futuro a fim

de obstar ou inibir que o mesmo mal volte a ser perpetrado contra outrem (reincidência).

Eis, pois, presentes os requisitos para o deferimento da Tutela Antecipada,

previstos no art. 273 do CPC, subsidiariamente aplicado ao Processo do Trabalho.

 Por esse motivo, condeno o Estado do Tocantins nas seguintes obrigações,

que deverão ser cumpridas independentemente do trânsito em julgado:
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* cumpra, no prazo de  o repasse das contribuições assistenciais5 dias,

(mensalidade sindical) já descontadas dos profissionais da enfermagem por ocasião do pagamento dos

salários em 12/12/2015 (R$ 59.101,40), sob pena de BACENJUD, bem como aplicação multa pessoal ao

Gestor Público no importe de 10% sobre o valor do repasses, nos termos do Art. 14, Parágrafo Único do

Código de Processo Civil;

 * efetue o repasse das contribuições subsequentes até  após05 (cinco) dias

o realizado o desconto, sob as penas do crime de desobediência, além das providências descritas no item

supramencionado;

 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os documentos coligidos pelo Requerente demonstram inequívoco abalo

financeiro em virtude da ausência de repasses pelo Requerido.

Defiro à parte autora a gratuidade judiciária, porque presentes os requisitos

exigidos por lei (lei 1060/50).

 

DANOS MORAIS

O Requerido mantém injustificadamente em seu poder recursos que não

lhe pertencem, apropriando-se indebitamente das contribuições sindicais dedicadas à entidade associativa.

O repasse mensal de recursos pelo Ente público Estadual, com fulcro no

convênio celebrado representa significativa fonte de receita ao sindicato requerente. Nesse sentido, os

documentos coligidos pelo autor que demonstram inequívoco abalo de suas finanças, motivados pela

recalcitrante omissão.

Nesse cenário, a frustração e dificuldade com a qual se depara a entidade

associativa requerente, em decorrência da conduta ilícita do Requerido, caracteriza hipótese a justificar

indenização pelo abalo moral.

Assim, condeno o Estado do Tocantins ao pagamento de uma

compensação a título de dano moral que arbitro em , tendo em vista aR$ 10.000,00 (dez mil reais)

situação experimentada pelo Requerente e o caráter punitivo-educativo, que serve para coibir outras

práticas lesivas.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Honorários advocatícios, pelo (a) réu (ré), no valor de R$ 7.000,00,

calculados com base no no art. 20 do CPC.

 

PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO

1) Os valores serão apurados e atualizados em liquidação de sentença,

observados os termos e condições fixados na fundamentação e sofrerão acréscimo de correção monetária

(L.6.899/81), observada a época própria (mês subseqüente ao da prestação dos serviços e/ou vencimento

das verbas rescisórias - CLT, art. 459; TST/Súm. 381 e SDI-I/OJ 302) e juros de mora (1% simples -

L.8.177/91, art. 39, § 1º, incidentes sobre o valor principal corrigido - TST/Súm. 200) a contar da data de

ajuizamento da ação, tudo na forma da lei. Não incide correção monetária sobre eventual débito do

trabalhador (TST/Súm. 187).

2) Os valores principais apurados encontram limite nos valores constantes

da petição inicial (CPC, arts. 128, 293 e 460) .

3) A fim de se coibir enriquecimento ilícito serão deduzidos os valores

comprovadamente pagos sob idênticas rubricas, sendo considerados apenas aqueles documentos já

existentes nos autos quando da prolação da sentença e de cunho trabalhista (TST/Súm. 18).

4) As multas aplicadas não ultrapassarão o valor do principal, nos termos

do Código Civil, art. 412 (TST/SDI-I/OJ 54).

 

 CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo  os pedidosPROCEDENTES EM PARTE

formulados por SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO ESTADO DO

TOCANTINS, a fim de condenar ESTADO DO TOCANTINS às seguintes obrigações: 

I)  repassar, no prazo de 5independentemente do trânsito em julgado,

dias, as contribuições assistenciais (mensalidade sindical) já descontadas dos profissionais da enfermagem

por ocasião do pagamento dos salários em 12/12/2015 (R$ 59.101,40), sob pena de BACENJUD, bem
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como aplicação multa pessoal ao Gestor Público no importe de 10% sobre o valor do repasses, nos termos

do Art. 14, Parágrafo Único do Código de Processo Civil;

  II) , efetue o repasse dasindependentemente do trânsito em julgado

contribuições subsequentes até 05 (cinco) dias após o realizado o desconto, sob as penas do crime de

desobediência, além das providências descritas no item supramencionado;

III) danos morais

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, observados os

parâmetros fixados na fundamentação supra, e sofrerão incidência de juros de mora (termo) e correção

monetária (época própria), na forma da lei.

Honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Oficie-se à  para as providências cabíveis.MPT, MP-TO e TCE

Custas pelo(a) Requerido no importe de R$ 1382,02 calculadas sobre o

valor arbitrado provisoriamente à condenação de R$ 69.101,40, dispensada nos termos da lei

Intimem-se.

Prestação jurisdicional entregue.

Nada mais.

 

 

PALMAS, 25 de Fevereiro de 2016

REINALDO MARTINI
Juiz do Trabalho Substituto
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