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Identificação

PROCESSO nº 0021936-55.2017.5.04.0000 (MS)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DO MUNICIPIO
DE PORTO ALEGRE
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE
RELATOR: FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO NA DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS.

EPTC. Considerando que o pagamento dos salários dos empregados substituídos no último

dia útil  do mês vem,  historicamente,  contando com previsão coletiva (desde 2002),  o que

encontra respaldo no artigo 8ª da CLT, prevaleceu nesta Seção Especializada o entendimento

de que a alteração da sistemática para o dia 05 do mês seguinte ao da competência afronta

direito líquido e certo. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os  Magistrados  integrantes  da  1ª  Seção  de  Dissídios  Individuais  do

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria de votos, vencidos os Excelentíssimos

Desembargadores  Fernando  Luiz  de  Moura  Cassal  (relator)  e  Karina  Saraiva  Cunha,

CONCEDER A SEGURANÇA  para determinar  o pagamento dos  salários  dos  empregados

substituídos na ação subjacente no último dia útil do mês de competência.

Intime-se.

Porto Alegre, 23 de abril de 2018 (segunda-feira).

RELATÓRIO

Sindicato dos  Agentes  de Fiscalização de Transito do Município de Porto Alegre impetrou

mandado de segurança (Id. dc5ce64, p. 1-14) contra decisão proferida pelo MM. º Juízo da 13ª

Vara  do  Trabalho  de  Porto  Alegre,  nos  autos  da  ação  civil  coletiva  nº

0021345-54.2017.5.04.0013 (ajuizada em face da Empresa Pública de Transporte e Circulação

- EPTC), que não concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada (Id. d34e153, p. 3-4).

Em síntese, fez remissão ao trâmite da ação matriz. Asseverou que pretende o pagamento dos
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salários dos empregados substituídos até o dia 30 (trinta) do mês de referência, com base na

cláusula 4ª do Acordo Coletivo da Categoria.  Esclareceu que, "com o objetivo de manter o

equilíbrio à todos os trabalhadores, sejam eles vinculados à Administração Pública Direta ou

Indireta do Município de Porto Alegre, foi que desde o ano de 2002, os agentes de fiscalização

de trânsito possuem em sua Norma Coletiva a previsão expressa de pagamento dos salários

até o dia 30 do mês efetivamente laborado. Oportuno ainda frisar, que antes mesmo da vigência

da primeira norma coletiva que apenas se deu em 2002, os agentes de fiscalização de trânsito

já tinham observado o pagamento até o dia 30 do mês de referência, pois a Empresa Pública de

Transportes Coletivos já observava o pagamento dos salários até a referida data, por força do

que dispõe o Artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Todavia, no dia 28 de

julho  de  2017,  o  Prefeito  Municipal  emitiu  o  Decreto  nº  19.805,  o  qual  foi  publicado  em

01/08/2017, quando passou a vigorar, onde foi fixada nova data de pagamento dos salários

mensais dos empregados públicos das entidades com personalidade jurídica de direito

privado da Administração Indireta do Município de Porto Alegre"  (grifo no original).  Por

oportuno,  salientou  que a EPTC,  no âmbito da negociação celebrada,  conseguiu  manter o

pagamento referente a agosto no dia 30 do mês de competência. Não obstante, afirmou que,

"diante do que consta do Artigo 2º do Decreto nº 19.805,  tem-se que a Reclamada, quando

tomou ciência do que foi  estabelecido no Artigo 1º do mesmo diploma, teve o prazo de 10

(dez) dias para comunicar ao Comitê para Gestão de Despesas de Pessoal disposição em

contrário,  ocorre que ao que tudo indica não o fez, sendo que tal  medida,  evitaria que

agora se busque a tutela  jurisdicional"  (grifo  no original).  Ressaltou  que  a  modificação

perpetrada resultou no adimplemento salarial no 5º do mês subsequente à competência, o que

não deve prevalecer, sob pena de afronta ao artigo 7º, incisos VI, X e XXVI, da CF. Transcreveu

a decisão impugnada. Diante do quadro delineado, defendeu a presença dos requisitos do

artigo 300 do NCPC.  Ante o exposto,  com fulcro no art.  7º,  inciso III,  da Lei 12.016/09,  o

impetrante  requereu  o  deferimento  de  liminar,  inaudita  altera  pars,  para  conceder  a

antecipação da tutela jurisdicional a fim de que seja "determinado à Reclamada que mantenha

o pagamento dos  salários  até o dia 30 do mês de referência,  exatamente como dispõe a

Cláusula  4ª  do Acordo  Coletivo  de  Trabalho,  fixando-se multa  em caso descumprimento".

Sucessivamente,  caso  adotado  entendimento  contrário,  postulou  seja  "fixada  multa  por

descumprimento do estabelecido na Cláusula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho, nos moldes

previstos na Cláusula 44ª do mesmo diploma". Ao final, pleiteou "seja declarado e mantido o

previsto na Cláusula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho que a data a serem pagos os salários

dos  Agentes  de  Fiscalização  de  Trânsito  seja  o  dia  30  do  mês  de  referência,

impreterivelmente". Sucessivamente, o impetrante requereu, "caso Vossa Excelência entenda

que os Agentes de Fiscalização devem acompanhar o pagamento dos salários nos moldes do
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Decreto nº 19.805 de 28/07/2017, que seja possibilitada a negociação e transição para tanto, já

que agora se está diante de uma imposição da Reclamada, em desobediência ao que dispõe o

Acordo  Coletivo  no  aspecto".  Ademais,  postulou  o  deferimento  da  assistência  judiciária

gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A liminar foi indeferida (Id. 32ddd83, p. 1-4).

A litisconsorte  (Empresa  Pública  de  Transporte  e  Circulação  -  EPTC),  citada,  apresentou

contestação (Id. b0e3f0d, p. 1-7).

A  autoridade  reputada  coatora,  oficiada  para  prestar  informações,  não  as  forneceu  (Id.

e858bdc, p. 1).

O  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  parecer  exarado  (Id.  b758827,  1-2),  opinou  pela

denegação da segurança.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. MANDADO DE SEGURANÇA.

1.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA  JURISDICIONAL.  MATÉRIA

CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC.

Com  o  objetivo  de  evitar  a  tautologia,  adoto  como  razões  de  decidir  os  fundamentos

expendidos, quando da análise do pedido liminar (Id. 32ddd83, p. 1-4):

Para uma melhor compreensão da matéria ora trazida a debate, peço vênia para
transcrever a decisão proferida pela autoridade reputada coatora, nos autos da
ação civil coletiva nº 0021345-54.2017.5.04.0013 (ajuizada em face da Empresa
Pública  de  Transporte  e  Circulação  -  EPTC),  que  não  concedeu a  tutela  de
urgência de natureza antecipada (Id. d34e153, p. 3-4):

Vistos etc.

A ultratividade das normas coletivas está suspensa pela decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADPF 323. Na Reclamação 26.256, inclusive, o Ministro Luis
Fux  suspendeu  decisão  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  que  manteve  a
ultratividade das normas coletivas. Desse modo, não é possível aplicar a previsão
contida no acordo coletivo de trabalho cujo prazo de vigência já expirou.

A  regra  do  art.  39  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Porto  Alegre,  também
invocada  na  inicial,  é  aplicável  aos  servidores  públicos  municipais,  não  a
empregados  públicos,  que  é  o  caso  dos  trabalhadores  representados  pelo
Sindicato autor.

Além disso,  o Decreto 19.805/2017,  que modificou a data de pagamento dos
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empregados públicos,  foi  publicado em 01/08/2017,  mas o Sindicato autor  só
ajuizou a demanda em 25/09/2017, depois do pagamentos dos salários de agosto
e  na  véspera  do  pagamento  dos  salários  de  setembro  -  o  que  inviabiliza  o
contraditório (art. 9º do CPC) e revela que não é tão urgente a tutela requerida.

Por essas razões, fica indeferida, por ora, a tutela de urgência.

Notifique-se a ré para que se manifeste sobre a tutela de urgência, no prazo de 5
dias.

Após, voltem conclusos.

PORTO ALEGRE, 29 de Setembro de 2017

GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO

Juiz do Trabalho Substituto

Cabível, prima facie, o manejo do presente mandado de segurança, por aplicação
da Súmula 414, item II, do TST.

Isso posto, segundo se depreende dos próprios termos da petição inicial  e dos
documentos que a instruem, o impetrante traz à discussão teses emergentes do
fundo do direito material controvertido que exigem uma cognição exauriente, não
comportando análise na estreita via da ação mandamental. A controvérsia há de
ser dirimida na ação subjacente. O que cumpre analisar no momento é se houve
ilegalidade ou abuso de direito  no ato  do juiz que indeferiu  o  pedido liminar
formulado  em antecipação de tutela,  sob pena  de utilizar-se o  writ  -  por  via
oblíqua e não prevista em lei - como sucedâneo de recurso contra a decisão ora
impugnada. O remédio processual escolhido mostra-se inadequado para discutir
o mérito da demanda, cuja competência pertence ao Juízo da causa. O acerto ou
não da decisão questionada, reitero, não se coaduna com a liquidez e a certeza
ínsitas ao mandado de segurança.

Delineados  os  contornos  da  presente  ação  mandamental,  por  não  constatar
ofensa  a  direito  líquido  e  certo  do  impetrante,  merece  ser  endossado  o
entendimento adotado pelo MM. º Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,
senão vejamos:

O  art.  300 do novo CPC dispõe que o juiz poderá,  a requerimento da parte,
conceder  tutela  de  urgência,  desde  que  presentes  a  probabilidade  do  direito
vindicado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco
ao resultado útil do processo.

Ressalto que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida se
houver perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, conforme § 3º do
referido dispositivo legal.

Desse modo,  a antecipação da tutela exige a configuração de três  requisitos
(probabilidade, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos do provimento).

Já o art. 497 do novo CPC estatui que "na ação que tenha por objeto a prestação
de fazer  ou de não fazer,  o juiz,  se procedente o pedido,  concederá a tutela
específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente."

Visando à efetividade da tutela provisória, o caput do art. 537 do referido diploma
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legal estabelece, inclusive, a cominação de multa, nos seguintes termos:

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento,  em tutela provisória ou na sentença,  ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.

Outrossim, consoante o disposto no art. 1º da Lei 12.016/09, o pressuposto para
a concessão de segurança contra ato de autoridade cinge-se à ilegalidade deste,
não se cogitando de abuso de poder, no caso.

Nessa senda,  a referida "ilegalidade do ato"  deve ser entendida como afronta
literal  ao  ordenamento  jurídico  em  vigor  ou  ausência  de  substrato  legal.  Na
hipótese da tutela de urgência de natureza antecipada, este pressuposto há de
ser observado, sob pena de ser passível de cassação por mandado de segurança,
prescindindo-se da respectiva valoração. Ou seja, a análise deve ser objetiva.

No caso  sub  judice,  numa análise  perfunctória  dos  autos,  contrariamente  ao
entendimento adotado pelo ora impetrante, reputo ausentes os requisitos legais
para  a  concessão  da  tutela  antecipada,  data  venia.  A  matéria  (direito  ao
pagamento dos salários dos empregados substituídos no dia 30 [trinta] do mês de
competência) - objeto da medida liminar requerida pelo impetrante na lide matriz -
encerra profunda controvérsia,  não prescindindo da cognição exauriente,  razão
pela qual reputo ausentes os requisitos estatuídos no art. 300 do NCPC, na linha
do decidido pela autoridade dita coatora.

Com efeito, a questão afeta à ultratividade de normas coletivas está suspensa por
medida  cautelar  do  Exmo.  Ministro  Gilmar  Mendes  deferida  na  Arguição  de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  323  MC/DF,  ajuizada  pela
Confederação  Nacional  dos  Estabelecimentos  de  Ensino  (Confenen),
questionando a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, sem olvidar que, na
Reclamação  nº  26.256,  o  Exmo.  Ministro  Luiz  Fux  concedeu  liminar  para
suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve
em curso processo no qual foram preservados os efeitos de decisão de instância
inferior que aplicara o princípio da ultratividade das normas coletivas, razão pela
qual, como bem apontou o MM. º Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,
não é cabível a incidência de previsão constante de norma coletiva com prazo de
vigência exaurido.

Ademais,  a autoridade dita coatora mostrou-se prudente,  ao indeferir o pedido
liminar antes da perfectibilização da relação processual. Após a contestação, os
fatos  e  os  respectivos  fundamentos  que  lastreiam  o  pedido  formulado  pelo
autor/impetrante serão objeto de pormenorizada análise e ponderado, de forma
criteriosa,  à  luz das  versões  apresentadas  pelas  partes  litigantes,  mormente
considerando que a questão ínsita ao mérito diz respeito à hierarquia e à vigência
das normas invocadas na ação matriz, o que, por óbvio, demanda cognição plena,
incompatível com a presente ação mandamental.

A respeito do tão decantado direito líquido e certo, preleciona a melhor doutrina:

Direito  líquido  e  certo  é  o  que  se  apresenta  manifesto  na  sua  existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por  outras  palavras,  o  direito  invocado,  para ser  amparável  por  mandado de
segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não tiver delimitada;  se seu exercício depender de situações e
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fatos ainda indeterminados,  não rende ensejo à segurança,  embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei  alude a direito líquido e certo,  está exigindo que esse direito se
apresente  com  todos  os  requisitos  para  seu  reconhecimento  e  exercício  no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado  de  plano.  Se  depender  de  comprovação  posterior,  não  é
líquido,  nem certo,  para fins de segurança.  Evidentemente,  o  conceito  de
liquidez e certeza adotado pelo legislador  do mandado de segurança não é o
mesmo  do  legislador  civil  (CC,  art.  1.533).  É  um  conceito  impróprio  -  e
mal-expresso - alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir
à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito. (MEIRELLES, Hely Lopes, WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira, in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Malheiros
Editores, p. 34) [sem grifo no original]

Tampouco  há  falar  em perigo  da  demora,  considerando que,  efetivamente,  a
alteração da data de pagamento dos salários dos empregados substituídos na
ação matriz, em função do Decreto nº 19.805/2017, editado pelo Prefeito de Porto
Alegre, resultou no adiamento de poucos dias - 5º dia útil subsequente ao mês de
competência -, o que, de qualquer forma, encontra respaldo no § 1º do artigo 459
da CLT.

Portanto, tal como decidido pelo MM. º Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre,  entendo que o impetrante não detém o direito líquido e certo de obter,
liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, a tutela de urgência de natureza
antecipada de pagamento de salários no dia 30 (trinta) do mês de competência,
dada a controvérsia sobre o direito material invocado na ação matriz, o que há de
ser  dirimido  em  decisão  final,  mediante  cognição  exauriente  pela  autoridade
alegadamente coatora,  não cabendo a apreciação de matéria meritória em
mandado de segurança.

Destarte,  a  decisão  impugnada  encontra  respaldo  no  ordenamento  jurídico
vigente e não se revela abusiva,  razão pela qual  não acolho a relevância dos
fundamentos da impetração para o efeito de deferir o pedido liminar.

Por esses fundamentos, diante da ausência de ilegalidade ou abuso de poder no
ato judicial,  objeto do presente mandado de segurança, INDEFIRO A LIMINAR
REQUERIDA.

(grifos no original)

Nesse mesmo sentido, o respeitável parecer do Ministério Público do Trabalho (Id. b758827,

1-2):

1  -  SINDICATO  DOS  AGENTES  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  TRÂNSITO  DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE impetra mandado de segurança, com pedido de
liminar, contra despacho do Ilustre Juiz da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na ação trabalhista nº
0021345-54.2017.5.04.0013, em que pretendia a garantia da manutenção da data
de pagamento dos salários dos agentes de fiscalização de trânsito para até o dia
30 do mês de referência,  nos  termos  da Cláusula  4ª  do Acordo Coletivo  de
Trabalho, e a fixação de multa em caso descumprimento. A liminar almejada foi
indeferida pelo Ilustre Des.  Fernando Luiz de Moura Cassal.  A autoridade dita
coatora  não  prestou  as  informações  de  estilo.  Notificado,  o  litisconsorte  se
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manifestou. Vieram os autos para exararmos parecer. Analisamos.

2 -  Com efeito,  temos que no processo trabalhista hão de ser  redobrados os
cuidados com a figura da "tutela de urgência antecipada" porque na sistemática
do direito processual do trabalho, diferentemente do direito processual civil, não
há recurso próprio e cabível  para atacar a decisão que vier a ser proferida na
sede da tutela antecipada. No processo civil a questão poderá resolver-se com a
interposição de agravo de instrumento, que não se coaduna com a sistemática do
processo  trabalhista,  daí  porque  se  utiliza  do  remédio  heroico  para  atacar
decisões deste jaez. No caso dos autos, a nosso juízo, parece-nos que a questão
da  verossimilhança  do  direito  alegado  é  fundamental  para  a  aferição  da
legalidade do ato da autoridade apontada como coatora. Temos que a razão não
está com o impetrante.  Não se concederá antecipação de tutela a quem não
detenha o direito invocado ou seja este controvertido. A decisão que antecipa a
tutela  deve  estar  calcada  na  verossimilhança  do  direito  alegado,  e  sempre,
repita-se é faculdade atribuída ao juiz da causa. A nosso ver, a aplicabilidade do
acordo coletivo em comento e da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre aos
empregados  do  impetrante,  são  questões  controvertidas,  existindo  discussão
relevante a respeito, que devem ser dirimidas na ação subjacente, por meio de
cognição exauriente, o que não é compatível com o rito estreito do mandado de
segurança.  Inexiste, portanto,  direito líquido e certo,  a ensejar a concessão da
segurança pleiteada.

3 - Isto posto, opinamos pela denegação da segurança.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Mathias Vilar

Procurador Regional do Trabalho

Isso posto, contrariamente ao entendimento adotado pelo ora impetrante,  verifico que o ato

judicial  atacado  não  se  revela  ilegal  ou  tampouco  abusivo.  A pretensão nuclear  da  ação

subjacente (direito ao pagamento de salários dos empregados substituídos no dia 30 [trinta] do

mês de competência)) encerra acentuada controvérsia a exigir cognição exauriente para fins,

inclusive,  de  sopesar  os  argumentos  apresentados  pelas  partes  litigantes,  cabendo  à

autoridade  dita  coatora  a  faculdade  de  deferir,  ou  não,  o  pedido  liminar.  Ou  seja,  a

controvérsia, tal  como posta na ação principal,  é suficientemente relevante a ponto de elidir

aquele mínimo de certeza do direito exigido pelo impetrante, razão pela qual não se constata

violação ao disposto no art.  300 do NCPC e,  tampouco, a presença de abusividade no ato

judicial impugnado no presente mandado de segurança.

Nesse  contexto,  a  autoridade  reputada  coatora  não  poderia  formar  um  juízo  favorável  à

concessão da tutela de urgência baseado, tão somente, em alegações veiculadas na petição

inicial  da ação subjacente,  ou seja, antes de angularizada a relação processual,  mormente

considerando que a matéria de fundo está sob  análise do Supremo Tribunal  Federal,  nos

termos da decisão liminar proferida nos presentes autos:
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Com efeito, a questão afeta à ultratividade de normas coletivas está suspensa por
medida  cautelar  do  Exmo.  Ministro  Gilmar  Mendes  deferida  na  Arguição  de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  323  MC/DF,  ajuizada  pela
Confederação  Nacional  dos  Estabelecimentos  de  Ensino  (Confenen),
questionando a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, sem olvidar que, na
Reclamação  nº  26.256,  o  Exmo.  Ministro  Luiz  Fux  concedeu  liminar  para
suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve
em curso processo no qual foram preservados os efeitos de decisão de instância
inferior que aplicara o princípio da ultratividade das normas coletivas, razão pela
qual, como bem apontou o MM. º Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,
não é cabível a incidência de previsão constante de norma coletiva com prazo de
vigência exaurido.

Outrossim, cumpre atentar que o MM. º Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em

face do pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (Id. 25a6f2c, p. 1-3), ratificou a

decisão anterior (Id. 3156d65, p. 1), objeto do presente mandamus, in verbis:

Vistos etc.

Busca o Sindicato-autor reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação
dos efeitos da tutela, para fins de que a ré fosse obrigada a manter o pagamento
dos salários dos Agentes de Trânsito no prazo praticado até o término da vigência
da norma coletiva 2016/2017.

Como  novo  argumento,  sustenta  que,  nos  autos  do  processo  n.
0021237-16.2017.5.04.0016,  feito  com  objeto  idêntico  ao  presente,  referente,
contudo,  a  categoria  diversa  da  representada  pelo  ente  coletivo,  autor  da
presente demanda, houve reconsideração da decisão que, inicialmente, indeferiu
a  liminar,  com  determinação  para  que  a  reclamada  "mantenha  a  data  de
pagamento  de  salários  de  seus  empregados  até  o  último  dia  do  mês  de
competência, observando (em razão do tempo transcorrido) a partir dos salários
do  mês  de  outubro/2017".  Aduz  que  que  empregados  sujeitos  ao  mesmo
empregador estão, por tal motivo, recebendo tratamento diverso.

Não obstante relevantes os argumentados trazidos pelo Sindicato-autor, não há
qualquer nova circunstância que conduza à alteração da conclusão exposta na
decisão de ID 3062032, sendo o tratamento diverso uma consequência possível
diante do fato de haver empregados representados por Sindicatos profissionais
diferentes,  o  que  importa  considerar  que  este  tratamento  poderia,  inclusive,
decorrer de diferente previsão em norma coletiva,  a depender do resultado da
negociação coletiva com um e outro ente coletivo.

Portanto,  a  reconsideração  da  decisão  em outro  feito,  em  que  se  discute  a
mesma matéria, não é suficiente a, por si só, levar à reconsideração da decisão
de ID 3062032, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança impetrado pela parte autora.

Intimem-se as partes.

PORTO ALEGRE, 26 de Novembro de 2017

MARIANA PICCOLI LERINA

Juiz do Trabalho Substituto
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Com efeito, o fato de os empregados da EPTC serem representados por sindicatos diversos é

o  motivo  de  alguns  possuírem  situações  diferentes  a  depender  das  normas  coletivas

celebradas e da atuação judicial  de cada ente sindical,  conforme o verificado nos autos do

processo nº 0021237-16.2017.5.04.0016, no qual o SEMAPI - Sindicato dos Empregados em

Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais

do Rio Grande do Sul  atua como representante sindical  da referida categoria profissional.

Estas circunstâncias, por óbvio, não têm o condão de alterar o decidido.

Por fim, as demais questões meritórias trazidas a debate pelo impetrante devem ser discutidas,

mediante cognição plena, nos autos da ação subjacente, não cabendo a análise na estreita via

da ação mandamental.

Destarte,  considerando que o direito líquido e certo é requisito intrínseco do mandado de

segurança,  cuja demonstração há de ser  irretocável  e indiscutível  (porquanto inadmissível

dilação  probatória),  verifico  que não  restou  caracterizada a  ilegalidade da decisão judicial

inquinada,  que  indeferiu  o  pedido  liminar,  formulado  em  antecipação  de  tutela  pelo

autor/impetrante, na lide subjacente.

Conclusão:

DENEGO A SEGURANÇA.

2. JUSTIÇA GRATUITA.

Em atenção os pedido formulado na petição inicial  (Id.  dc5ce64, p.  14),  com fulcro no que

dispõe o artigo 790, §3º, da CLT, defiro ao impetrante a gratuidade da justiça.

3. CUSTAS PROCESSUAIS.

Custas de R$ 800,00 (oitocentos reais),  calculadas sobre o valor  atribuído à causa de R$

40.000,00 (quarenta mil reais), pelo impetrante, de cujo encargo fica dispensado em face do

deferimento da justiça gratuita.

FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL

Relator

VOTOS

DESEMBARGADOR GILBERTO SOUZA DOS SANTOS:

Com a  devida licença do  Excelentíssimo Desembargador  Relator,  na condição  de revisor,

acompanho a divergência apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Marcos Fagundes
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Salomão.

DESEMBARGADORA LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI:

Com  a  devida  vênia,  acompanho  a  divergência  lançada  em  sessão  pelo  Desembargador

Marcos Fagundes Salomão, por seus próprios fundamentos.

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO:

Com  a  devida  vênia  do  nobre  Relator,  acompanho  as  razões  de  divergência  do  Exmo.

Desembargador Marcus Fagundes Salomão.

DESEMBARGADOR RAUL ZORATTO SANVICENTE:

Com a devida vênia, acompanho a divergência.

DESEMBARGADOR ANDRÉ REVERBEL FERNANDES:

Divirjo do voto do Exmo. Relator.

No processo ajuizado pelo SEMAPI - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE

ASSESSORAMENTO,  PERÍCIAS,  INFORMAÇÕES  E  PESQUISAS  E  DE  FUNDAÇÕES

ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL (ação civil coletiva nº 0021237-16.2017.5.04.0016), o

Julgador de origem determinou ao EPTC - Empresa Pública de Tranporte e Circulação que

mantenha a data de pagamento de salários de seus empregados até o último dia do mês de

competência,  sob  pena  de  multa  diária,  equivalente  a  dez  salários  mínimos,  por  dia  de

descumprimento. Transcreve-se a decisão:

Vistos, etc.

Renova o Sindicato autor  (petição de ID 377243e) o pedido de concessão de
liminar,  em sede de tutela de urgência,  com a finalidade de determinar que a
empresa  ré  restabeleça  o  procedimento  de  pagamento  de  salários  dos  seus
empregados  até  o  último  dia  do  mês  de  competência,  afastando  o  Decreto
Municipal 19.805/2017, que determina às entidades integrantes da administração
pública, caso da reclamada, efetuar o pagamento dos salários mensais no 5º dia
útil do mês subsequente ao vencida.

A medida liminar (e que provocou o pedido de reconsideração,  formulado pelo
autor) foi indeferida inicialmente (v. decisão de ID 9351993), permitindo o Juízo a
manifestação do Ministério Público do Trabalho (que ocorreu pela petição de ID
9ff1866,  opinando  pelo  deferimento  da  medida),  assim  como  a  produção  da
defesa  pela  ré  (petição  de  ID  4234ff4),  que  admite  a  alteração  na  data  de
pagamento dos salários, a partir do mês de setembro/2017.

Analiso o pleito do autor.

Ora,  ainda  que seja  duvidoso  o  alcance  da  norma coletiva  citada  na  inicial,
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questionado pela ré, e objeto da decisão final, certo que em Juízo de tutela de
urgência (CPC, art. 300) o pleito inicial merece ser acolhido. Com efeito, inegável
que  a  reclamada,  como  empresa  pública,  é  alcança  pela  Lei  Orgânica  do
Município de Porto Alegre, conforme art. 20:

"Art.  20-  Integram  a  administração  indireta  as  autarquias,  as  sociedades  de
economia mista, as empresas públicas e as fundações instituídas e mantidas pelo
Município".

E, a mesma Lei Orgânica, no seu art. 39, inserido no Capítulo dos "Servidores
Municipais, assim está redigida:

"Art. 39- O pagamento mensal da retribuição dos servidores, dos proventos e das
pensões será realizado até o último dia útil do mês a que corresponder."

Ora, é fácil perceber que o Decreto Municipal é contrário à Lei Orgânica e, nesse
caso,  na concepção da hierarquia das fontes formais  do direito e também no
princípio da norma mais benéfica, não prevalece. A alteração pretendida é lesiva
e viola o art. 468 da CLT. Veja-se o que diz a O.J. 159 da SDI-I, do TST:

159.  DATA  DE  PAGAMENTO.  SALÁRIOS.  ALTERAÇÃO  (inserida  em
26.03.1999).

Diante  da  inexistência  de  previsão  expressa  em contrato  ou  em instrumento
normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o art.
468, desde que observado o parágrafo único, do art. 459, ambos da CLT.

No caso, como dito, há previsão normativa (em lei).

Pelo exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 9351993, para determinar que a
reclamada mantenha a data de pagamento de salários de seus empregados até o
último dia do mês de competência, observando (em razão do tempo transcorrido)
a  partir  dos  salários  do  mês  de  outubro/2017,  sob  pena  de  multa  diária,
equivalente a dez salários mínimos, por dia de descumprimento.

Intimem-se as partes, sendo a ré por OFICIAL DE JUSTIÇA.

Após, FAÇAM CONCLUSOS à Exma. Juíza vinculada no feito, quando do retorno
de suas férias.

CUMPRA-SE.

DILIGÊNCIAS LEGAIS.

NADA MAIS.

PORTO ALEGRE, 3 de Outubro de 2017

HORISMAR CARVALHO DIAS

Juiz do Trabalho Titular

Assim  como  o  Julgador  do  processo  nº  0021237-16.2017.5.04.0016,  entendo  pela

aplicabilidade do art.  39 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre aos empregados da

EPTC. Referido dispositivo legal determina o pagamento dos salários até o último dia útil  do
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mês de competência.  O art.  20 da Lei Orgânica estabelece que "integram a administração

indireta as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações

instituídas e mantidas pelo Município". Desta forma, tratando-se a EPTC de empresa pública

do Município de Porto Alegre, é razoável o entendimento pela aplicação das disposições da Lei

Orgânica  do  Município  aos  empregados  da  EPTC.  E  sendo  assim,  a  regra  do  Decreto

19.805/2017, que passou a determinar o pagamento dos salários mensais dos empregados

das  entidades  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado  da  administração  indireta

municipal no 5º dia útil do mês subsequente, não tem eficácia em relação a tais empregados,

já que de hierarquia inferior à Lei Orgânica do Município.

Sinale-se ser incontroverso que os pagamentos feitos aos empregados da EPTC, antes da

publicação  do  Decreto  19.805  de  28.07.2017,  ocorriam  no  último  dia  útil  do  mês  de

competência, o que reforça a conclusão de que a EPTC, na condição de empresa pública,

observava as disposições da Lei Orgânica Municipal aos seus empregados.

Pelo exposto, concedo parcialmente a segurança para determinar que seja mantido a data de

pagamento dos agentes de trânsito até o último dia útil do mês de competência.

DESEMBARGADOR JOÃO PAULO LUCENA:

Acompanho a divergência.

DESEMBARGADORA BRÍGIDA JOAQUINA CHARÃO BARCELOS:

Acompanho a divergência.

DESEMBARGADOR FABIANO HOLZ BESERRA:

Considerando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  peço  vênia  ao  eminente  Relator  para

acompanhar as divergências lançadas pelos Desembargadores Marcos Fagundes Salomão e

André Reverbel Fernandes.

DESEMBARGADOR MARCOS FAGUNDES SALOMÃO:

Peço vênia do Eminente Relator para apresentar divergência ao voto proposto.

O artigo 39 da Lei Orgânica do Município estabelece que "O pagamento mensal da retribuição

dos servidores, dos proventos e das pensões será realizado até o último dia útil do mês a que

corresponder.".

Entendo que,  para fins de data do pagamento do salário mensal,  inexiste distinção entre
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servidores e empregados públicos,  tanto que o último dia útil  sempre foi considerado para

ambas as categorias. Entendo que trata-se de obrigação imposta aos Servidores em sentido

amplo.

Logo, a meu ver, o dia de vencimento jamais poderia ter sido alterado unilateralmente, sem a

participação do Legislativo Municipal, conforme procedeu o Sr. Prefeito, mediante a edição do

Decreto nº 19.805/17.

Além disso, especificamente para categoria em debate, o pagamento no último dia útil  vem

historicamente contando com previsão coletiva  (desde 2002),  o que encontra  respaldo no

artigo 8ª da CLT, que dispõe: " As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta

de disposições  legais  ou  contratuais,  decidirão,  conforme o caso,  pela  jurisprudência,  por

analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito

do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de

maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público".

Isto  posto,  tenho por  configurada  afronta  a  direito  líquido  e  certo,  razão  pela  concedo a

segurança pretendida para determinar o pagamento dos salários dos empregados substituídos

na ação subjacente no último dia útil do mês de competência.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL (RELATOR)

DESEMBARGADOR GILBERTO SOUZA DOS SANTOS (REVISOR)

DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO

DESEMBARGADORA LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO

DESEMBARGADOR RAUL ZORATTO SANVICENTE
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