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CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

ORIGEM: 5ª VARA DO TRABALHO DE porto velho -RO

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - SINJUR

ADVOGADO: MARCIO MELO NOGUEIRA

REQUERIDO: EDILSON MENDES DE ABREU

ADVOGADO: NATASHA FRANQUEIRO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO

 

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO SINDICAL.
SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Não afronta os termos da Adin
3395-DF a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para
apreciar questão relacionada à regularidade de eleição sindical quando o Sindicato
é representativo de servidores públicos. Competência reconhecida.

 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. O mero fato dos
terceiros interessados serem atingidos com o resultado da ação não implica em
reconhecimento de litisconsórcio necessário, considerando ainda que os
interessados podem figurar na ação como terceiros.

 

ELEIÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRESIDENTE DE CHAPA.
APROVAÇÃO POR COMISSÃO ELEITORAL E AMPLA DIVULGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO PLEITO. Não há falar em
nulidade de processo eleitoral quando a substituição de Presidente de Chapa,
embora curto prazo, foi aprovada pela Comissão Eleitoral, amplamente divulgada
aos servidores e não impugnado o resultado pelas demais Chapas concorrentes.
Não se fala em nulidade de votos sem a efetiva demonstração de prejuízo, o que
não ocorreu no caso concreto. Recurso do Sindicato provido.

 

 

 

1 RELATÓRIO
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Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo Sindicato-Reclamado (ID 3f8efd7 e ID 621b8f2)

e pelos terceiros interessados (ID 912692), em face da r. sentença (ID 3b764f5), complementada pela r.

decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID c4a86bc), que julgou a ação parcialmente

procedente e declarou a nulidade do processo eleitoral ocorrido no sindicato em outubro/novembro de

2017, determinando a instituição de uma Junta Governativa Provisória em sede de antecipação de tutela.

Preliminarmente, o Sindicato pugna pela suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida.

Ainda, pugna pelo acolhimento de outras preliminares, a saber: a) não observância de litisconsórcio

passivo necessário, pois não foram chamados os integrantes da atual Diretoria do Sindicato; b) ausência

de interesse processual do Reclamante, pois sequer participou do pleito eleitoral, fato que não foi

analisado pela sentença "a quo"; c) julgamento "ultra petita" em relação aos honorários advocatícios.

Quanto ao mérito, aduz que o processo eleitoral decorreu dentro do previsto, não havendo falta de lisura

do processo e que a substituição da Presidência da Chapa 3 se deu em plena consonância aos regramentos

preconizados no Estatuto da entidade sindical, observados os prazos e procedimentos para tanto.

No tocante ao recurso ordinário de terceiros interessados (ID 91e2692), referente aos integrantes

da atual Diretoria do Sindicato-Reclamado, alega-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo

necessário, oportunizando-se a citação de todos os integrantes da chapa proclamada vencedora, sob pena

de extinção do feito sem resolução do mérito, motivo pelo qual pugnam pela nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo Autor (ID 56ad1f4 e db2a8c2), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Ao iniciar a apreciação do apelo, este Relator visualizou, em tese, a possibilidade de reconhecer

a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o mérito desta demanda, de ofício.

Todavia, com base nos arts. 9º e 10 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho,

determinou que as partes se manifestassem quanto ao assunto, evitando, assim, qualquer alegação de

"decisão surpresa".

Intimados, o Sindicato-Requerido (SINJUR) apresentou manifestação (ID 5dfd20a), afirmando a

incompetência, em razão da lide não ter qualquer relação com o direito de representação legal da

categoria ou a fixação de base territorial do sindicato, o que afastaria a competência desta Especializada.

O Autor-Requerente manifestou-se (ID 9d13f70) no sentido de que é competente a Justiça do

Trabalho para julgar todas as ações alusivas à representação sindical, a exemplo do caso em exame.

O Ministério Público do Trabalho opinou pela incompetência, com a remessa dos autos para a

Justiça Comum (ID be48600).

Em Sessão de julgamento extraordinária desta eg. 1ª Turma, realizada no dia 29-3-2019, foi

concedida vista regimental à Excelentíssima Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, após a

consignação do voto deste Relator, que até então julgava a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar

a lide.

É o relatório.
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2 FUNDAMENTOS

2.1 CONHECIMENTO

Os recursos são tempestivos, adequados e regulares quanto à representação processual. Não se

exige depósito recursal, eis que a ação pugna pela declaração de nulidade de processo eleitoral. No

tocante às custas, foram devidamente recolhidas (fl. 535).

As contrarrazões do Autor estão em ordem.

Conheço do recurso ordinário do Sindicato (SINJUR), do recurso dos terceiros interessados, bem

como das contrarrazões do Autor.

2.2 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Conforme esclarecido no relatório, inicialmente, este Relator anteviu a possibilidade de decretar

a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, tanto que determinou a intimação das partes

para que se manifestassem.

Todavia, após a retirada do feito da pauta do dia 29-3-2019 para Vista Regimental concedida à

Excelentíssima Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, este Relator reviu o posicionamento

adotado, pelos motivos que passa a expor.

A competência material da Justiça do Trabalho encontra-se prevista no art. 114 da CF/88, com

redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do

;Distrito Federal e dos Municípios

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
;trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho;

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e
II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
(Grifos do Relator)
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Essa ampliação da competência desta Justiça Especializada foi objeto de Ação Direta de

Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIN 3395-DF), que, conferindo ao

dispositivo interpretação conforme, firmou o entendimento de que estavam excluídas do art. 114, I,

quaisquer interpretações que envolvessem o Poder Público e seus servidores estatutários, pois essas

relações estão vinculadas por relação administrativa jurídico-estatutária, não havendo, portanto,

competência material da Justiça do Trabalho para apreciação desses temas.

Ocorre que, "in casu", se discute a lisura do processo de eleição sindical do SINJUR (Sindicato

dos Servidores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia). Não está em debate qualquer tese de

vínculo-jurídico estatutário entre os servidores públicos e o Poder a que são vinculados, nem os direitos

daí decorrentes.

Discute-se exclusivamente a questão da representatividade sindical e se as eleições mantiveram a

lisura que dela se espera.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Conflito de Competência (CC), já teve

oportunidade de decidir nos mesmos moldes do entendimento que ora se descortina:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE BUSCA A ABSTENÇÃO DA PRÁTICA
DE ATOS DE REPRESENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
PRINCÍPIOS DA REPRESENTATIVIDADE E UNICIDADE SINDICAL.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/04. ADI N. 3.395/DF MC.
ORIENTAÇÃO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.

I - O conflito comporta conhecimento, porquanto se trata de controvérsia
instaurada entre Juízes vinculados a tribunais distintos, conforme o disposto no
art. 105, I, d, da Constituição da República.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar medida cautelar requerida na ADI n.
3.395/DF, interpretando o inciso I do art. 114 da Constituição da República,
modificado pela EC n. 45/2004, excluiu da expressão "relação de trabalho"
qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para
apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados
por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo,
orientação acolhida pela 1ª Seção desta Corte.

III - In casu, discute-se, em verdade, a observância aos princípios da
representatividade e unicidade sindical, e não o vínculo jurídico-estatutário entre
servidores públicos e o Poder Público, tampouco os direitos dele decorrentes,
afastando-se, na espécie, a aplicação da orientação firmada no julgamento da ADI
n. 3.395/DF MC.

IV - Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da Vara do
Trabalho de Caieiras/SP. (CC 144.883/SP. Relatora: Ministra Regina Helena
Costa. Órgão julgador: 1ª Seção. Data do julgamento: 09-05-2018. Publicação:
17-05-2018)

Na mesma linha, cite-se outros Conflitos no STJ que tiveram a mesma conclusão: CC

132.049-SP e 72.452-SP.
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Ademais, nos termos do precedente anexado pelo Autor (fls. 1250/1256), o Supremo Tribunal

Federal já se manifestou, em sede de Reclamação (32721-DF), pela inexistência de ofensa ao

entendimento consagrado na Adin 3395-DF (Relatoria do Ministro Cezar Peluso), cujo julgamento restou

assim ementado:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho.
Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores
estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito
estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do
art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida
para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da
República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que
lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.

Nessa Reclamação, o STF afirmou que a legalidade do processo de eleição sindical, discutido na

esfera trabalhista, não afronta a decisão tomada na Adin 3395-DF e ainda citou outras Reclamações em

que se adotou a mesma tese (26.942-SP e 9.587-SP).

A par do exposto, considerando que se discute a regularidade de processo eleitoral, o que se

enquadra como ação de representação sindical (art. 114, III, CF/88), que não há debate referente ao

vínculo estatutário, nem se discute direitos daí decorrentes, posiciono-me no sentido da competência desta

Justiça do Trabalho, afastando a questão preliminar.

2.3 PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO OBSERVADO.

NULIDADE

Alega o Sindicato que a ação foi ajuizada em face da entidade sindical realizadora, cuja eleição

pretende ser invalidada pelo Recorrido.

Afirma que não há como ignorar o prejuízo direto a ser suportado pelos integrantes atuais da

Diretoria, pois não se oportunizou a esses o exercício do contraditório e ampla defesa e que o caso era de

litisconsórcio necessário, em razão do que dispõe o art. 114 do CPC.

Assegura ser inconcebível retirar o direito dos integrantes da Diretoria de exercer o contraditório

e ampla defesa, com oferecimento de resposta à inicial e participação ativa na formação do acervo

probatório, em especial porque o objetivo da ação é a desconstituição de seus mandatos.

Cita jurisprudência para corroborar sua tese.

Os Terceiros Interessados, por sua vez, alegam que não há como ignorar o prejuízo suportado

pelos integrantes da atual Diretoria, pois não lhes foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla

defesa.

Pois bem.

Diz o art. 114 do CPC:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da

. (Destaca-se)citação de todos que devam ser litisconsortes
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O objeto da ação é a anulação da eleição sindical ocorrida no SINJUR. A destituição da Diretoria

será uma consequência natural do objeto da ação, o que não obriga o Autor a indicar todos os que serão

indiretamente afetados pelo resultado da ação, pois, gize-se, a demanda é contra o Sindicato e não contra

seus integrantes.

Pelo texto do CPC, o litisconsórcio será necessário quando assim o dispuser a lei (o que não é o

caso) ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a  da sentença depender daeficácia

citação de todos os que devam se litisconsortes.

Aqueles que se intitulam litisconsortes necessários não trariam quaisquer novos argumentos além

dos já mencionados pelo Sindicato, pois o direito de fundo é exatamente o mesmo. Aliás, no recurso

ordinário dos terceiros interessados (fls. 552/563), os argumentos são exatamente os mesmos daqueles

expostos no recurso do Sindicato.

É claro que, mantida a procedência da ação, aqueles serão atingidos pelos seus efeitos. Porém,

isso apenas justifica o respectivo ingresso como terceiros interessados, posição que já ocupam na lide.

Desse modo, não havendo qualquer fundamento que justifique o ingresso dos terceiros

interessados como litisconsortes necessários, rejeito a preliminar.

2.4 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Afirma o Sindicato que o Reclamante carece de interesse processual, pois comprovado nos autos

que sequer participou do processo eleitoral cuja anulação pleiteia.

Ao deixar de exercer seu direito de voto, argumenta o Recorrente, o Autor falece de interesse em

anular a eleição da qual não participou.

Aponta ainda que a decisão traz termos desconexos ao objeto tratado na presente reclamatória,

citando o trecho "apresentação de requerimento administrativo para pagamento do prêmio", o que

equivale a dizer que a fundamentação utilizada está completamente dissociada do conteúdo dos autos, em

flagrante violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil de 2015 leciona que para "postular em juízo é necessário ter

interesse e legitimidade".

É incontroverso que o Autor é filiado ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do

Estado de Rondônia - SINJUR.

Ao ser filiado ao Sindicato, nasce sua legitimidade e interesse para questionar as ações adotadas

pelo ente, inclusive o direito de reclamar quanto à regularidade da eleição dos dirigentes da entidade

sindical.

Traça-se um breve paralelo com os direitos de personalidade (nome, honra, intimidade, dentre

outros). Os direitos de personalidade se caracterizam, dentre outras, pela inalienabilidade, generalidade,

indisponibilidade, imprescritibilidade. Quanto à imprescritibilidade, diz-se que não se extinguem pelo
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não-uso. Ou seja, mesmo que uma pessoa passe a vida inteira sem, por exemplo, importar-se com a

exposição de sua intimidade, o dia em que ela manifestar interesse em esse direito seja respeitado, a

coletividade é obrigada a aceitar a restrição.

O mesmo se diga quanto ao interesse do Reclamante. Pode ser que o Autor não tenha participado

da votação do processo eletivo, pode ser que jamais tenha se manifestado em uma assembleia ou até

mesmo participado de alguma. Isso, contudo, não lhe retira a legitimidade para postular no momento em

que achar adequado, como o fez com a presente ação.

No tocante à alegação de que o pedido de ausência de interesse de agir não foi corretamente

apreciado em primeira instância, por se ter feito o uso da expressão "apresentação de requerimento

", claro está que tratou-se de um mero erro material daadministrativo para pagamento do prêmio

sentença, o que não tem o condão de torná-la nula, pois isso resultaria em preciosismo que em nada

colaborada para a efetividade do processo.

Evidenciado o interesse de agir do Autor, rejeito a preliminar.

2.5 DA (IR)REGULARIDADE DO PROCESSO ELEITORAL

Insurge-se o Sindicato contra a r. sentença "a quo" que declarou a nulidade do processo eleitoral

convocado em outubro de 2017 e realizado em novembro de 2017 para preenchimento dos cargos da

Diretoria do Sindicato, bem como todos os atos posteriores dele decorrentes como a posse da diretoria.

Alega que o Estatuto do Sindicato é ordem máxima que regula todo o procedimento eleitoral de

sua diretoria, prevendo regras que norteiam decisões a serem postas sob a deliberação da Comissão

Eleitoral, formada com o objetivo não apenas de fiscalizar o processo, mas também sanar eventuais

atipicidades não abarcadas no mencionado documento.

Explica que, a substituição da Presidência da Chapa 3 se deu em plena consonância com as

regras preconizadas no Estatuto sindical, obedecidos os prazos e procedimentos para tanto, inclusive com

ampla divulgação no colegiado eleitoral, não havendo mácula que justifique a nulidade.

Destaca que a atual Presidente compunha a Chapa 3 ("Muda Sinjur") desde o pedido do registro

junto à Comissão Eleitoral, não vindo a integrar a Chapa tardiamente; que inicialmente figurava na vaga

de Diretora de Assistência Jurídica, conforme divulgado aos sindicalizados no sítio eletrônico da

instituição, o mesmo meio de publicidade que também foi adotado para, posteriormente, divulgar a

substituição à vaga de Presidente.

Aduz que não se pode ignorar que o colegiado eleitoral a que se imputa ter sido induzido a erro é

composto por trabalhadores esclarecidos, com escolaridade mínima à realização de concurso público para

atuarem em prol do Poder Judiciário do Estado, não havendo falar em classe trabalhadora sem acesso à

informação ou precário discernimento por situação de hipossuficiência.
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Assegura que, além da publicidade no sítio do Sindicato, também operou a divulgação através de

publicação da notícia da alteração do cargo em "sites" diversos de notícias, grupos de "whatsapp", do qual

participam todos os sindicalizados, não havendo indução a erro do eleitor, mesmo diante da não

substituição da cédula de votação.

Destaca que caberia ao Recorrido produzir provas no sentido de comprovar a ausência de lisura

no procedimento eleitoral em análise, a teor dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC e ainda que os candidatos

integrantes das outras chapas confirmaram a divulgação da substituição e ciência a respeito.

Expõe que somente 7 filiados, pelo que consta nos autos, alegaram o desconhecimento da

alteração, o que não faria qualquer diferença no resultado final, pois a diferença de votos que consagrou a

vitória da atual Diretoria foi de 148 (cento e quarenta e oito) votos.

Ressalta que há nos autos mais de 200 (duzentas) declarações de tantos outros sindicalizados

confirmando a ampla divulgação da Comissão Eleitoral de substituição de candidato, bem como de que

houve ciência na data da votação, de forma que os 7 filiados supostamente prejudicados não podem se

contrapor ao universo de 812 outros votos.

Expõe que o Reclamante sequer votou e que desconsiderar o voto legítimo e majoritário deve ser

a "ultima ratio" no processo eleitoral.

Esclarece que esta ação foi proposta 8 meses após a realização do pleito eleitoral e que o art. 111

do SINJUR traz que o "prazo para interposição de recursos será de 15 (quinze) dias contados da data de

realização do pleito."

Reforça que o maior prejuízo é a anulação do processo eleitoral.

Examina-se.

O Reclamante ingressou com a presente ação declaratória de nulidade de eleição sindical,

narrando que em 06-10-2017 foi oficializado e publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no Jornal

Diário da Amazônia a abertura de pleito eleitoral para escolha da Diretoria do Sindicato-Reclamado para

o triênio 2018/2020, com data de votação prevista para 14-11-2017.

Haviam 04 (quatro) Chapas eleitorais inscritas: CHAPA 1 - RENOVAÇÃO E LUTA (Presidente

Deosdete Pereira dos Santos); CHAPA 2 - SINJUR NO RUMO CERTO (Presidente Cristian Eunides

Mar); CHAPA 3 - MUDA SINJUR (Presidente André de Souza Coelho) e CHAPA 4 - NOVO SINJUR"

(Presidente o Sr. Ednei Lima Pinheiro).

Ainda na inicial, disse que no dia 09-11-2017 os membros da Comissão Eleitoral se reuniram às

13h, em caráter de urgência, via aplicativo de mensagens "whatsapp" para deliberarem sobre pedido de

substituição de candidato a Presidente da Chapa 3 - Muda Sinjur, sr. André de Souza Coelho, pela Sra.

Gislaine Magalhães Caldeira, dizendo que a sra. Gislaine sequer era integrante da Chapa 3. Por maioria de

votos, a Comissão Eleitoral autorizou a substituição.
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Todavia, prosseguiu, já não havia tempo hábil para confecção de novas cédulas de votação e

distribuição para as comarcas do interior, motivo pelo qual foram utilizadas as células já confeccionadas

com o nome e foto do agora ex-candidato (André de Souza Coelho), sendo que a informação deveria ser

afixada nos locais de votação bem como os mesários deveriam instruir e orientar os eleitores quanto à

substituição. Ocorre que, no dia 14-11-2017, não havia nos locais de votação nenhuma informação

referente à substituição. Ademais, o sr. André Coelho, mesmo já excluído, desfilava junto aos locais de

votação juntamente com os membros da Chapa 3, numa tentativa desleal de induzir os eleitores em erro.

Ademais, nem mesmo os mesários foram comunicados da referida substituição.

Vejamos.

O documento de fl 24 (Ata de Reunião da Comissão Eleitoral) comprova que no dia 09-11-2017,

a Comissão se reuniu para deliberar sobre a substituição do presidente da Chapa 03, trocando-se o sr.

André Coelho pela sra. Gislaine Magalhães Caldeira. Por maioria, a Comissão Eleitoral acolheu a

modificação e, diante da inviabilidade de confecção de novas cédulas determinou que fosse afixado nos

locais de votação sobre a substituição, bem como os mesários deveriam ser instruídos a orientar os

eleitores que, por ventura, tivessem dúvidas (a eleição ocorreria em todo o Estado no dia 14-11-2017).

Registre-se que a Comissão Eleitoral era composta por 5 (cinco) membros, sendo que a decisão

adotada na reunião do dia 09-11-2017 o foi por maioria de votos, havendo dois votos contrários à

substituição (Odeneide Godinho Machado e José Marinaldo Lima de Barros) e três votos a favor

(Odeneide Godinho Machado, Wilson Pereira da Rocha Neto e Evelyn Schneider Nóbrega de Araújo

Sarmento).

É necessário esclarecer que, ao contrário do que alega o Autor, não se observa qualquer tentativa

fraudulenta com a substituição do sr. André Coelho pela sra. Gislaine Magalhães.

Ocorre que no dia 04-11-2017 (fl. 130), a Comissão Eleitoral se reuniu com os representantes das

Chapas, ficando registrando que o até então candidato a Presidente pela Chapa 3 não poderia concorrer

em razão da impossibilidade de apresentar certidão criminal negativa, eis que condenado, estava

cumprindo pena alternativa de 90 horas de prestação de serviços à comunidade e até a data da eleição não

as teria finalizado.

A certidão negativa criminal é um dos requisitos exigidos no Estatuto do SINJUR (art. 74, alínea

"c" - pág. 56).

Ainda na reunião do dia 04-11-2017, o representante da Chapa 3 (sr. Amauri Celso) solicitou

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar a deliberação dos demais membros da Chapa, com

relação a um novo candidato à presidência da Chapa, estabelecendo-se que o prazo expiraria no dia

06-11-2017, às 13h.

Não se sabe ao certo que dia o requerimento de substituição foi apresentado, já que nem Autor

nem o Sindicato trazem essa informação.
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No entanto, o certo é que no dia 09-11-2017 houve uma reunião com os membros da Comissão

Eleitoral que, por maioria, autorizaram a substituição.

O "quórum" de decisão da Comissão foi obedecido, pois o Estatuto do SINJUR prega que as

decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples de votos (art. 80, § 2º - pág. 58).

Dito de outro modo, não se sabe se foi obedecido o prazo conferido na reunião anterior, o que se

sabe é que houve autorização da Comissão para que a Chapa 3 fizesse a mudança do candidato a

Presidente.

Ademais, gize-se, a substituição ocorreu pela impossibilidade de apresentação de certidão

negativa criminal do sr. André Coelho.

Embora exíguo o tempo, seguiu-se ampla divulgação da alteração no "site" do Sindicato (link fl.

127), em jornais de circulação eletrônica estadual ("rondoniaaovivo" - link fl. 131; "correioderondonia" -

link fl. 133), além de "folder" (fl. 441).

Embora deferida a substituição, não havia prazo mais prazo para alteração das cédulas, decidindo

a mesma Comissão por manter essas cédulas inalteradas, ou seja, com a foto e o nome do candidato

substituído (André Coelho), daí por que a determinação de divulgação maciça.

Sob outro enfoque, em que pese o Autor afirme que a sra. Gislaine Magalhães sequer fazia parte

da Chapa 3, essa afirmação é inverídica. No "site do Sindicato (documento de fls. 437/438) consta que a

sra. Gislaine já era integrante da Chapa, porém, figurando como Diretora de Assistência Jurídica antes da

alteração.

O Sindicato ainda junta "print" de conversas do aplicativo "whatsapp" (fls. 413/414) em que

servidores das Comarcas de Rolim de Moura-RO e Presidente Médici-RO noticiam o voto maciço em

Chapa perdedora, mas reconhecem que os mesários divulgaram a informação e havia cartaz no mural

noticiando essa substituição.

Ainda que se reconheça a fragilidade de "prints", pois podem ser facilmente alterados, há mais de

200 (duzentas) declarações nos autos firmadas por servidores de diversas Comarcas (cito: Vilhena, São

Miguel do Guaporé, Porto Velho, São Francisco, Santa Luzia do Oeste, Rolim de Moura, Presidente

Médici, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Machadinho do Oeste,

Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Costa Marques, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cacoal e Alta Floresta do

Oeste) atestando a ampla divulgação da substituição e a inexistência de transtornos ou dúvidas.

Saliento que haviam quatro Chapas concorrendo à eleição (fls. 173 e 438) e nenhuma delas

impugnou a substituição ou o resultado das eleições, no prazo de 15 (quinze) dias previsto no Estatuto

(art. 111 - fl. 65).

O pedido de esclarecimento que embasa a petição inicial (fls. 26/30) dirigido à Comissão

Eleitoral, e, em especial a resposta a esse pedido de esclarecimento (fl.31) não podem servir de base para

justificar a anulação do pleito eleitoral. Explico.
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O pedido foi feito por 7 servidores, dentre os quais o Reclamante não figura e respondido

exclusivamente por um membro da Comissão Eleitoral (José Marinaldo Lima Barros), o mesmo membro

que não concordou com a substituição dos candidatos, conforme já apontado em linhas anteriores.

O inconformismo do sr. José Marinaldo Lima Barros não pode se sobrepor à decisão colegiada

adotada pela Comissão Eleitoral na reunião do dia 09-11-2017, da qual participou e foi voto vencido.

Veja o que disse o sr. José Marinaldo nesse esclarecimento (fl. 31):

1) Devido a falta de autonomia financeira da comissão eleitoral e a falta de
sensibilidade da então diretoria administrativa, que não autorizou o pagamento da
impressão das novas cédulas, assim entendo que houve .um prejuízo enorme a

. categoria de trabalhadores nesse pleito eleitoral Eu, como presidente, na época
dos fatos percebi que essa atitude causaria prejuízos imensuráveis a categoria, por

. O candidato impugnadoser vício de procedimento numa formalidade essencial
André Coelho foi substituído pela servidora Gislaine Magalhães Caldeira, faltando
04 (quatro) dias para as eleições. E foi decidido em ata que não haveria a
impressão de novas cédulas (atualizada), para evitar mais gastos ainda ao
sindicato e também para não atrasar o andamento das eleições. Porém,
estabelecemos em ata, que seria fixado nos locais de votação um comunicado por
escrito, informando essa substituição na chapa 3. E devido à falta de tempo, bem
como outras preocupações, para garantir o bom andamento das eleições, a verdade
é que esse comunicado não foi feito aos mesários no dia da eleição, também,
informo que esta comissão esqueceu de fixar o anúncio nos referidos prédios da

.capital e interior

2) A impugnação do servidor André Coelho ocorreu antes da votação, para ser
mais exato, 04 (quatro) dias antes, ele foi impugnado porque não apresentou a
documentação necessária exigida no estatuto, qual seja, certidão negativa
criminal.

3) O nome e sobrenome do candidato a presidente da chapa 3, que constava na
cédula de votação, no dia da votação, era do servidor impugnado André Coelho.

4) Importante lembrar que o Estatuto do Sinjur prever a dissolução da Comissão
Eleitoral com a posse da nova Diretoria Eleita.

Obs. Esse relatório será assinado somente por mim (Marinaldo) por falta de tempo
dos demais membros, tendo em vista, que os mesmos residem no interior.

Esse documento foi lavrado no dia 23-03-2018. Ora, se haviam 5 membros na Comissão

Eleitoral e o documento foi feito em março de 2018 e a eleição ocorreu em novembro/2017, resta claro

que não havia urgência, pois já decorrido o prazo recursal do Estatuto para impugnação do resultado, o

que demonstra que não havia justificativa para que o sr. José Marinaldo Lima Barros prestasse tais

esclarecimentos sozinhos, sem o aval dos demais membros da Comissão Eleitoral àquela época.

Registro que estamos numa era de comunicação e de diversos mecanismos para propagar uma

informação, de forma que o sr. José Marinaldo facilmente poderia ter feito contato com os demais

membros da Comissão. Saliente-se que houve reunião da Comissão Eleitoral por "whatsapp" (fl. 24), o

que reforça a estranheza do documento de fl. 31.

Chamo a atenção para a aparente falsa informação lançada nesse documento de fl. 31, uma vez

que o sr. José Marinaldo afirma que a Comissão não fez comunicação aos mesários da substituição dos
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candidatos, bem como que essa mesma Comissão "esqueceu-se de afixar nos locais de votação dita

substituição, o que se contrapõe com as demais provas dos autos, em especial as declarações de diversos

servidores, cujas declarações estão anexadas às fls. 175/403 dos autos, em que os servidores informam

que "houve ampla divulgação da Comissão Eleitoral sobre a referida substituição".

Não bastasse tudo isso, o depoimento da única testemunha do Autor (sra. Odeneide Godinho

Machado), que também integrou a Comissão Eleitoral e, ao lado do sr. Marinaldo, foi voto vencido na

questão da substituição, prestou depoimento francamente prejudicial à tese do Autor (fls. 468/469):

que integrou a comissão eleitoral da última eleição, como membro; que
realizavam diversas reuniões para tratar da habilitação ou não do Sr André no

; que a ; processo eleitoral própria comissão sugeriu a alteração do candidato que
primeiramente pretendiam indeferir a chapa, mas optaram por deixar a mesma

; que todos os membros da comissão eram inexperientes e de localidadesconcorrer
diferentes; que no último dia do prazo para apresentar a documentação para se
habilitar ao pleito, a chapa 03 comunicou a substituição do Sr André pela Sra

; que quando realizaram essa deliberação Gislaine; que deferiram a substituição o
presidente da comissão comunicou que não havia possibilidade de substituição das
cédulas, tendo em vista o tempo para confecção e assinatura das mesmas; optaram

, realizar comunicação no site do sindicato, e afixarpor permanecer com as cédulas
a ata da alteração do candidato nos locais de votação; que acompanhou uma urna
itinerante, e nesta não levaram cópia da ata, e não comunicaram em todos os

; não compareceu na urna do TJ; que compareceulocais a alteração do candidato
na urna do Anexo Administrativo; e uma urna na frente da Polícia Federal; que
nesses locais que mencionou não estava afixado a ata com a alteração do
candidato; que não integrava grupo de servidores do estado; que não pode
precisar, a exemplo de sua comarca, se todos os sindicalizados tiveram
conhecimento da alteração da chapa 03; que no dia da eleição houveram vários

; que aquestionamentos sobre o seu procedimento, sendo muito conturbada
comissão não recebeu comunicado, mas viu o Sr André utilizando a camiseta da

; chapa 03 quando estavam contabilizando os votos ouviu dizer que o mesmo
; que inicialmente o presidente era contra aestava circulando nos locais de votação

substituição, mas seguiu o posicionamento de outros membros que preferiam
deixar para resolver na urna; que o presidente foi voto vencido nessa decisão; que
não se recorda como deliberou na época quanto à substituição ou não." (Destaques
do Relator)

A testemunha afirma que foi a Comissão Eleitoral que permitiu a participação da Chapa 3 e que

o objetivo inicial era o indeferimento da Chapa. Diz ainda que no último dia do prazo para apresentar a

documentação, ou seja, dentro do prazo previsto, a Chapa 3 optou pela substituição do candidato.

A Comissão, nesses casos, é soberana. Poderia decidir pelo adiamento das eleições, ainda que

isso implicasse em maior custo para o Sindicato.

O fato de serem inexperientes em nada altera o contexto, pois se não se sentiam preparados para

assumir tamanho encargo, então não deveriam ter se disponibilizado para tanto. Quanto ao fato de que

houve questionamentos nos locais de votação e que a eleição foi conturbada, tais situações deveriam ter

sido registradas em ata e se não o foram, não há provas de que tenham ocorrido.

Chamo a atenção para o fato de que a testemunha sequer lembra se votou favorável ou não à

substituição dos candidatos na Chapa 3 (votou favorável; fl. 24), o que soa demasiadamente incongruente
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de que um fato de tamanha relevância e recente tenha sido esquecido pela testemunha em menos de 1 ano

(data da reunião da Comissão e data da audiência na 5ª Vara do Trabalho).

Ainda, quanto ao fato de que o sr. André teria se portado como candidato, como dito pelo Autor

na inicial, disse que "ouviu dizer" que esse estava circulando nos locais de votação, ou seja, não há nada

concreto.

A par de tudo o que foi exposto até aqui, há um princípio no Direito Eleitoral conhecido como

princípio da preservação do voto. Esse se fundamenta no art. 219 do Código Eleitoral que prevê que "na

aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de

pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo".

Nesse sentido, embora se reconheça que o deferimento pela Comissão Eleitoral da substituição

dos candidatos ocorreu poucos dias antes do pleito, não há prova de qualquer prejuízo.

Não houve impugnação do resultado pelas demais Chapas e houve divulgação da substituição,

conforme atestam os documentos nos autos, em especial as declarações de diversos servidores.

A exiguidade dessa substituição e a ausência de modificação das cédulas, diante de tudo que foi

exposto, não teve o condão de macular o processo eleitoral do Sindicato, ocorrido em 14-11-2017.

A par do exposto, dou provimento ao recurso ordinário do SINJUR para o fim de, modificando a

r. sentença (ID 3b764f5), declarar absolutamente válido o pleito eleitoral ocorrido em 14-11-2017 e, por

corolário, julgar a ação totalmente improcedente.

Apelo provido.

2.6 DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Diante da improcedência da ação, casso, em definitivo, a antecipação de tutela anteriormente

concedida pelo MM. Juízo "a quo", ficando revogadas as disposições de constituição de Junta

Governativa Provisória.

A revogação da antecipação da tutela é independente de trânsito em julgado.

2.7 DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Em face da improcedência da ação e considerando que a causa não tem valor economicamente

aferível, sendo o valor dado à causa somente para efeitos fiscais; tendo em vista ainda que, ao ingressar

com a ação, o Reclamante omitiu vários detalhes, que somente vieram à tona com a apresentação da

contestação, bem como adotando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inverto o ônus da

sucumbência, impondo ao Autor a obrigação de pagar honorários de sucumbência para a parte Requerida

(Sindicato) no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

2.8 DA AÇÃO CAUTELAR N. 0000218-86.2018.5.14.0000
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Ante o que restou decidido quanto à ação principal (0000442-09.2018.5.14.0005), ou seja, a

improcedência da ação, revogo a liminar (ID cf41277) que conferiu efeito suspensivo ao recurso ordinário

n. 0000442-09.2018.5.14.0005.

No mais, a apreciação da cautelar encontra-se totalmente prejudicada.

2.9 CONCLUSÃO

DESSA FORMA, conheço dos recursos ordinários do Sindicato, bem como dos Terceiros

Interessados; reconheço a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação

declaratória de nulidade de eleição sindical; rejeito a preliminar de nulidade da sentença pela não

admissão de litisconsórcio necessário, bem como a preliminar de ausência de interesse de agir, ambas

suscitadas pelo Sindicato e pelos Terceiros Interessados. No mérito, dou provimento ao recurso ordinário

do SINJUR para o fim de, reformando a r. sentença (ID 3b764f5), declarar válido o pleito eleitoral

ocorrido em 14-11-2017 e, por corolário, julgar a ação totalmente improcedente. Revogo em definitivo a

antecipação de tutela, o que independente de trânsito em julgado.

Quanto à ação cautelar n. 0000218-86.2018.5.14.0000, revogo a liminar (ID cf41277). No mais,

a apreciação da cautelar encontra-se totalmente prejudicada.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Autor no pagamento de honorários advocatícios

do importe de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do Sindicato-Requerido.

Também em razão da inversão do ônus sucumbencial, as custas processuais já fixadas em

sentença ficam a cargo do Autor, de cujo recolhimento fica isento, por ser beneficiário da Justiça gratuita.

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª

Região, à unanimidade, conhecer os recursos ordinários do Reclamado e dos Terceiros Interessados;

reconhecer a competência da Justiça do Trabalho; rejeitar as preliminares suscitadas pelos Recorrentes; no

mérito, dar provimento ao recurso do Sindicato para julgar a ação totalmente improcedente, invertendo o

ônus da sucumbência e condenando o Autor no pagamento de honorários de sucumbência; revogar em

definitivo a antecipação de tutela concedida em primeira instância, independente de trânsito em julgado;

quanto à ação cautelar n. 0000218-86.2018.5.14.0000, revogar a liminar e declarar prejudicada a ação,

tudo nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento realizada no dia 29 de maio de 2019.

Porto Velho-RO, 29 de maio de 2019.

 

(ASSINADO DIGITALMENTE)

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO CRUZ

DESEMBARGADOR-RELATOR

ID. 6437c20 - Pág. 15

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FRANCISCO JOSE PINHEIRO CRUZ
http://pje.trt14.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19022709360436000000004253093
Número do processo: RO 0000442-09.2018.5.14.0005
Número do documento: 19022709360436000000004253093
Data de Juntada: 31/05/2019 09:19

Documento assinado pelo Shodo



 

 

ID. 6437c20 - Pág. 16

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FRANCISCO JOSE PINHEIRO CRUZ
http://pje.trt14.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19022709360436000000004253093
Número do processo: RO 0000442-09.2018.5.14.0005
Número do documento: 19022709360436000000004253093
Data de Juntada: 31/05/2019 09:19

Documento assinado pelo Shodo



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

6437c20 31/05/2019
09:19

Acórdão Acórdão


