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CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos a MM. Juíza do
Trabalho, Drª Fernanda Zanon Marchetti, tendo em vista o pedido de tutela de
urgência postulado na inicial (determinação para que a Reclamada realize o
desconto  e  repasse  à  entidade  sindical  as  contribuições  sindicais,
assistenciais e  mensalidades associativas  conforme acordado em norma
coletiva).

São Paulo, data abaixo.

Renata Correia Pezzotta

Técnico Judiciário

DECISÃO

Vistos etc.

A documentação trazida ao feito pelo sindicato autor revela a
presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
vez  que  as  cláusulas  58ª,  59ª  e  60ª  da  Convenção  Coletiva  vigente  da
categoria fundamentam o fumus boni iuris defendido pelo sindicato, bem como
a súbita interrupção dos repasses das contribuições configura real periculum in
mora,  posto que, certamente, privará as entidades sindicais da sua fonte de
custeio, colocando em risco a continuação das suas atividades.

Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar
que  a  ré  realize  os  descontos  previstos  as  cláusulas  58ª,  59ª  e  60ª  da
Convenção Coletiva vigente da categoria e os repasse à entidade sindical, nos
termos ali dispostos, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$
500,00 por empregado, em caso de descumprimento desta decisão.

Expeça a Secretaria os competentes mandados de intimação
para cumprimento da encimada determinação.

Intime-se a parte autora.

Por fim, proceda a Secretaria às notificações de praxe para a
realização da audiência designada.

São Paulo, data abaixo.

SAO PAULO, 3 de Abril de 2019

FERNANDA ZANON MARCHETTI
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