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D E C I S Ã O

 

 

 

 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA
ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA
CATARINA - UNISUL, requerendo a tutela de urgência para que seja feito o arresto dos bens da
Reclamada para o pagamento dos salários em atraso desde agosto de 2018. Trouxe aos autos os balanços
financeiros da Reclamada para demonstrar que desde 2016 a fundação opera com prejuízo financeiro,
além do alto endividamento junto às instituições financeiras.

 

Os autos vieram conclusos.

 

Passo a decidir.

 

A grave situação financeira da Reclamada não é novidade. O autor já ingressou com outras duas
demandas postulando o pagamento de salários atrasados neste juízo de números 1175-95.2017.5.12.0059
e 2108-68.2017.5.12.0059. Estes autos foram reunidos e as partes conciliaram. Porém, o acordo não foi
cumprido pela Reclamada. Designada audiência de conciliação, diante da ausência de conciliação, foi
determinada a execução do acordo.

 

A Reclamada pagou parte do valor do acordo, e foi determinada a liberação aos substituídos.

 

Diante do novo atraso no pagamento dos salários, o Autor ingressou com a presente demanda.

 

Infelizmente, o atraso no pagamento dos salários - ou o pagamento parcial - é contumaz na Reclamada. A
situação é grave e já vem de alguns anos. A Reclamada não consegue se organizar para que os
pagamentos dos salários seja feito pontualmente.
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O contrato de trabalho é bilateral, o que significa que gera direitos e deveres para ambas as partes. O
empregado tem como principal obrigação prestar o serviço para o qual foi contratado. O empregador tem
o dever de pagar os salários dentro do prazo legal, nos valores ajustados. O atraso no pagamento dos
salários acarreta em inúmeros transtornos ao empregado, que não consegue cumprir suas obrigações.

 

A Reclamada é instituição de ensino superior. Para a execução de sua atividade principal é indispensável
que os professores ministrem as aulas. Sem o conhecimento dos professores, a Reclamada não funciona.
Deve ser ressaltado, ainda, a excelência do corpo docente da Reclamada, o que a torna uma das
instituições de ensino com maior qualidade do País.

 

Por outro lado, a Reclamada é uma Universidade comunitária e oferece serviços de qualidade para a
população, especialmente na área de saúde.

 

Assim, a tarefa atribuída ao Juízo é árdua: garantir que os empregados recebam o que é seu e manter a
Instituição em funcionamento.

 

Os documentos trazidos aos autos revelam que a Requerida vem atrasando o pagamento dos salários
(comunicações internas enviadas pela Reclamada). Tal situação, como já dito, não é nova e já dura mais
de um ano, sem solução.

 

No entanto, considero que o valor requerido pelo Autor de R$ 6.000.000,00 (seis milhos de reais) é
exagerado, já que nos autos 2108-68.2017.5.12.0059 o valor da diferença encontrado foi de cerca de R$
1.500.000,00.

 

Por tais motivos, e considerando a gravidade da situação, entendo presentes os requisitos do art. 300 do
CPC para o deferimento do pedido e determino:

 

a) a expedição de mandado de arresto para a constrição judicial de indisponibilidade de bens móveis e
imóveis, especialmente o ingresso de recursos financeiros em suas contas bancárias através dos convênios
BACENJUD, RENAJUD e CNIB, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhos de reais), a fim de
resguardar o pagamento dos salários, depósitos do FGTS, décimos terceiros salários, férias acrescidas de
1/3 e contribuições previdenciárias;

 

b) o encaminhamento dos autos ao Contador para apuração dos valores devidos a cada substituído;

 

c) a expedição de ofício para a transferência eletrônica dos valores aos substituídos nas contas a serem
indicadas pelo Autor.

 

Inclua-se o feito em pauta.
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Cite-se a Reclamada e intimem-se as partes e o Ministério Público do Trabalho.

 

Em, 25 de outubro de 2018.

 

ANA LETICIA MOREIRA RICK

Juíza do trabalho substituta

 

 

 

/ANA LETICIA MOREIRA RICK

PALHOCA, 25 de Outubro de 2018

ANA LETICIA MOREIRA RICK
Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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