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SENTENÇA

 

VISTOS, ETC.

 

I – RELATÓRIO

SIND DOS EMPREG DE EMPR DE SEG EVIGIL DO EST DO RGS, já
qualificado, ajuíza, em 01.05.2021, Ação de Jurisdição Voluntária. Após breve exposição
fática, formula os pedidos constantes na petição inicial (ID. 49aa8b2). Atribui à causa o
valor de R$ 2.000,00. Junta documentos.

É deferido parcialmente o pedido liminar formulado pelo
Sindicato e prorrogado o mandato da atual diretoria e do conselho fiscal do SINDI
VIGILANTES DO SUL pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados do seu encerramento
(decisão, ID. d47f96b).

Os Terceiros Interessados Sandro Ricardo Carey Machado e
Gerson Farias de Souza apresentam manifestações (ID. 311cd19 e ID. 1dcc393). 

O Ministério Público do Trabalho, na condição de ,Custos Legis
se manifesta acerca da pretensão do autor e da decisão que deferiu parcialmente o
pedido liminar (ID. bd3fe81). 

O Sindicato Requerente apresenta manifestação e faz novos
requerimentos (ID. 418d9f2 e ID. b4b65d3). 

Os Terceiros Interessados Gerson Farias de Souza e Sandro
Ricardo Carey Machado se manifestam acerca das pretensões formuladas pelo
requerente e também fazem requerimentos (ID. 3f7fbd6, ID. 6b0a8ba e ID. e1cab85). 
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O Sindicato Requerente apresenta nova manifestação e postula
a complementação de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
(ID. 1bcd77d), a qual é parcialmente deferida (decisão, ID. 520ed73). 

Por fim, Gerson Farias de Souza e o Ministério Público do
Trabalho apresentam novas manifestações (ID. 0b7917f e ID. c99bc88).

Os autos vêm conclusos para prolação da sentença.

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

REQUERIMENTOS DO SINDICATO AUTOR. 

Preliminarmente, antes de adentrar no mérito da presente
demanda, cumpre a este Juízo analisar os requerimentos formulados pelo
Requerente no decorrer da instrução processual. 

 

A. Do pedido de reconsideração das inclusões dos terceiros
interessados. 

O Requerente  aduz que a presente demanda não envolve o
tema “eleições”, mas apenas a viabilidade da administração do sindicato em face da
suspensão do pleito e, por isso, não são necessárias as inclusões, como terceiros
interessados, dos representantes das chapas inscritas no processo eleitoral, bem como
da Federação dos Trabalhadores em Segurança Privada do Estado do Rio Grande do
Sul. Destaca que este Juízo, nos autos dos processos n.º 0020911-33.2020.5.04.0022 e n.
º 0020953-64.2020.5.04.0028, entendeu que cabe ao Reclamante escolher contra quem
pretende direcionar a sua pretensão, ao passo que, nestes autos, ele é o autor e não
postulou a inclusão dos terceiros interessados, havendo uma mudança
incompreensível de entendimento. Por fim, o Requerente se insurge contra o fato de
que, nos autos do processo n.º 0020953-64.2020.5.04.0028, o Sr. Gerson Farias foi
intimado para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração minutos após o
protocolo da peça, o que evidencia que as eleições sindicais em análise estão tendo
tratamento diferenciado em relação aos demais processos em trâmite nesta Vara do
Trabalho. Requer a exclusão dos terceiros interessados. 

Analiso. 
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De início, esclareço que não houve qualquer mudança de
entendimento deste Juízo com relação ao que foi decidido nos processos n.º 0020911-
33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-64.2020.5.04.0028, pois, naqueles autos, foi declarado
que cabe ao Reclamante daqueles autos escolher  quem pretende direcionar acontra
sua pretensão, enquanto terceiros interessados não são Reclamados ou Réus, ou seja,
não figuram no polo passivo da relação processual. Vale ressaltar que terceiros
interessados não são partes nos processos. 

Com relação a alegação do Requerente de que esta Vara do
Trabalho trata as eleições sindicais analisadas no processo n.º 0020953-
64.2020.5.04.0028 de forma diferenciada dos demais processos sequer há o que ser
dito. O fato de o Sr. Gerson Farias ter sido intimado minutos após o protocolo dos
Embargos de Declaração não é indício de qualquer tratamento diferenciado, apenas
demonstra a agilidade da Secretaria em analisar as peças que são protocoladas pelas
partes dos processos, o que jamais ocorreria nesta velocidade fossem os autos físicos.
Ademais, o caso em análise requer urgência, pois, como bem observou o próprio
Requerente, o Sindicato precisa de uma administração para que toda a categoria de
trabalhadores não seja prejudicada. Ou será que o Requerente quer justamente
retardar o andamento dos processos, já que pretende a prorrogação do seu mandato?!

No que tange às denuncias feita pelo Requerente relacionadas
ao Sindicato Patronal (SINDESP), à Federação dos Trabalhadores em Segurança Privada
do Estado do Rio Grande do Sul e aos apoiadores da “chapa 3”, não há o que ser
analisado, nestes autos, por este Juízo. As desavenças noticiadas pelo autor não fazem
parte do objeto da presente demanda e não possuem o condão de alterar o resultado
do julgamento. 

As manifestações dos terceiros interessados deixam claro que
eles possuem interesse na presente demanda e, por isso, não verifico razões para que
eles sejam excluídos do processo. A admissão dos terceiros interessados não causa
qualquer prejuízo ao Requerente, enquanto serve de auxílio para que o Juízo possua
mais elementos de convicção no julgamento da demanda. 

Destarte, por entender que a admissão dos terceiros
interessados não causa qualquer prejuízo ao Sindicato ou à análise do mérito da
demanda, indefiro o requerimento do Sindicato. 

 

B. Da reconsideração do despacho que reabriu o prazo da
representante da chapa 3. 
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O Sindicato Requerente, com base no artigo 218 do CPC, requer
a reconsideração do despacho que reabriu prazo para manifestação do Sr. Gerson
Farias. Em face da reconsideração, requer o desentranhamento ou a desconsideração
da manifestação do Sr. Gerson Farias (ID. 1dcc393). 

Mantenho os termos do despacho impugnado pelo Requerente
por seus próprios fundamentos. Com efeito, o artigo 218, §3º, do CPC preconiza que 
“Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o

Todavia não há qualquerprazo para a prática de ato processual a cargo da parte.”. , 
preceito legal que obste o Juízo de conceder mais prazo para manifestação quando
julgar necessário. O despacho foi claro no sentido de que o prazo foi consignado para
que o Sr. Gerson Farias expressasse “(...) sua concordância com a prorrogação do
mandato Sindical, nos termos da ata da reunião executiva acostada no ID.2f798cd.”. 

Por fim, registro que não há qualquer incorreção na conclusão
dos autos, uma vez que este Juízo vinculou-se ao presente feito (despacho, ID.
60a6211), ao passo que não houve qualquer irregularidade durante o trâmite
processual. Busca o Sindicato Requerente apenas tumultuar o feito com tais
manifestações, ficando, desde já, alertado quando as consequências da reiteração
desta sua conduta processual. 

Logo, indefiro os requerimentos do Requerente. 

 

PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA ATUAL DIREÇÃO DO
SINDICATO. 

O Requerente, com base na suspensão/anulação judicial das
eleições sindicais, postula a prorrogação do mandato da atual diretoria do conselho
fiscal do Sindicato até 21.02.2022. Sucessivamente, requer a nomeação de
Administrador Provisório até o dia 21.02.2022.

O Terceiro Interessado Sandro Ricardo Carey Machado não
concorda com a prorrogação do mandato sob o argumento de que o processo eleitoral
se alastrou pela má condução e atuação temerária do Sindicato, e diz, ainda, que não
participou da reunião executiva alegada pelo autor. 

Já o Terceiro Interessado Gerson Farias de Souza referiu que,
quando ocorreu a reunião executiva, concordou com a prorrogação do mandato pelo
fato de que o Estado do Rio Grande do Sul estava em bandeira preta no sistema de
distanciamento controlado (risco altíssimo de disseminação do coronavírus), porém, na
condição de diretor da entidade, não tem visto qualquer movimentação da atual
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diretoria no sentido de solucionar a representação do Sindicato. Defende que deve ser
aplicado, por analogia, o artigo 45º do Estatuto Social e convocada uma Assembleia
Geral para eleger, entre os associados, uma Junta Governativa Provisória. Requer o
afastamento da atual diretoria e a nomeação da Federação dos Trabalhadores em
Segurança Privada do Estado do Rio Grande do Sul a fim de que seja convocada
Assembleia Geral para eleição de Junta Governativa, a qual deverá convocar eleições no
prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Analiso.

Em sede de tutela de urgência, foi deferido parcialmente o
pedido liminar do Requerente e prorrogado o mandato da atual diretoria e do
conselho fiscal do SINDI VIGILANTES DO SUL pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do seu encerramento (decisão, ID. 6767f84). Após, a prorrogação foi ampliada pelo
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez por igual período ou, então, até que
houvesse prolação de sentença (ID. 520ed73). 

As eleições sindicais para o quadriênio 2021/2025 foram
declaradas nulas nos processos n.º 0020911-33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-
64.2020.5.04.0028 e, naqueles autos, foi determinada a realização de novo pleito. Os
referido processos não transitaram em julgado e, como bem observou o Requerente,
houve a interposição de Recurso Ordinário. O Requerente tem razão quando refere
que, sem administração, o Sindicato seria compelido a paralisar toda a sua estrutura,
causando prejuízos aos trabalhadores representados pela entidade sindical. 

O Ministério Público do Trabalho, na condição de C ,ustos Legis
aduz que o ente sindical de primeiro grau está ativo e, portanto, não há justificativa
legal para a intervenção da Federação dos Trabalhadores em Segurança Privada do
Estado do Rio Grande do Sul no caso posto em tela. Defende, ainda, que não há
semelhança relevante que autorize a aplicação analógica dos artigo 45, 46 e 47 do
Estatuto Social. 

Os artigos 45º, 46º e 47º do Estatuto Social do SINDI-VIGILANTES
DO SUL estão inseridos na seção III do regramento, a qual trata da Renúncia de
dirigentes ou de toda a diretoria do Sindicato. Conforme bem observou o Ministério
Público do Trabalho, o caso em análise não possui qualquer semelhança com a
realidade fática descrita nos artigos 45º, 46º e 47º do Estatuto Social e, por isso, rejeito

 Ademais, não háos requerimentos do Terceiro Interessado Gerson Farias de Souza.
como adotar a tese do Terceiro Interessado Gerson Farias de Souza de que ele só
concordou com a prorrogação porque o Estado do Rio Grande do Sul estava em
bandeira preta no sistema de distanciamento controlado, haja vista que, na reunião
executiva realizada em 29.04.2021, restou claro que a prorrogação do mandato da

 atual diretoria e do conselho fiscal se daria até 21.02.2022 (ID. 2f798cd).
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O Terceiro Interessado Sandro Ricardo Carey Machado sugere
que seja composta uma Junta Governativa, a qual deve ser integrada igualmente por
membros das 3 (três) chapas e permanecer ativa até o trânsito em julgado dos
processos que envolvam as eleições sindicais. Não há como adotar a sugestão do
Terceiro Interessado, pois, de acordo com o Estatuto, a composição de uma Junta
Governativa Provisória só se justifica em caso de renúncia coletiva da Diretoria e, nas
palavras do ,  (página 2 do ID.Parquet “Não houve renúncia: houve permanência.”
c99bc88).

O Ministério Público do Trabalho não se opôs às decisões que
deferiram parcialmente as tutelas de urgência formuladas pelo autor. Além disso, não
há como fechar os olhos para o fato de que o Terceiro Interessado Gerson Farias de

, o qual faz parte do polo ativo dos processos n.º 0020911-33.2020.5.04.0022 e n.ºSouza
0020953-64.2020.5.04.0028 e, nestes autos, não concorda com a prorrogação dos
mandatos, não apresentou qualquer oposição na reunião executiva realizada em
29.04.2021.

Outrossim, entendo que a não prorrogação do mandato da
atual diretoria e eventual composição de junta ou comissão para administrar o
Sindicato até o advento das eleições causará ainda mais tumulto à situação, o que,
consequentemente, pode causar graves prejuízos à categoria de trabalhadores
representada pela entidade sindical. Além de prezar pela validade e lisura do pleito,
compete ao Poder Judiciário, também, garantir que uma disputa judicial entre
dirigentes sindicais não afete os trabalhadores representados pelo Sindicato. O
Sindicato comprova, ainda, que estão em trâmite ações de dissídios coletivos que
visam a melhora das condições de trabalho da categoria profissional representada. 

O requerimento do Sindicato é de que a prorrogação seja
estendida até o dia 21.02.2022. Considerando que já estamos no mês de Julho de 2021
e que o Sindicato interpôs recurso ordinário nos processos n.º 0020911-
33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-64.2020.5.04.0028 no dia 07.07.2021, entendo que a
data é razoável. Firmo tal entendimento, também, em face dos termos da Ata da
reunião executiva realizada em 29.04.2021. Contudo, é imperioso ressaltar ao
Requerente que, via de regra, o Recurso Ordinário não possui efeito suspensivo (artigo
899 da CLT) e, portanto, o cumprimento das sentenças prolatadas naqueles autos não
precisa necessariamente aguardar os seus trânsitos em julgado. Nessa linha, a
prorrogação a ser concedida nos presentes autos terá como data limite e

 ou até o trânsito em julgado dos processos n.º 0020911-improrrogável o dia 21.02.2022
33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-64.2020.5.04.0028, o que ocorrer primeiro. 

Observada a notória necessidade de manutenção da
representação do ente sindical, entendo que estão presentes os requisitos do artigo
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300 do CPC e, por isso, a prorrogação concedida independe do trânsito em julgado da
sentença. 

Destarte, com base em todo o exposto, defiro o requerimento
do Sindicato para prorrogar o mandato da atual diretoria e do conselho fiscal do SINDI
VIGILANTES DO SUL até a  ou até o trânsitodata limite e improrrogável de 21.02.2022
em julgado dos processos n.º 0020911-33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-
64.2020.5.04.0028, o que ocorrer primeiro. 

 

JUSTIÇA GRATUITA .

O autor requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Rejeito o pedido, pois o autor não comprova sua situação de
hipossuficiência. Destaco que o Requerente é pessoa jurídica e, para que lhe fosse
concedido o benefício ora postulado, ele deveria ter comprovado as alegadas
dificuldades financeiras e juntado aos autos, por exemplo, balancetes que demonstrem
a existência de déficit financeiro.

 

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Tendo em vista que nas ações de jurisdição voluntária não há
lide e, consequentemente, não há vencedores e nem sucumbentes, não são devidos
honorários advocatícios, bem como não deve haver condenação ao pagamento de
custas processuais. 

 

 

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e nos termos da fundamentação acima, a qual
passa a integrar o presente dispositivo, ACOLHO o pedido formulado pelo SINDICATO
PROFISSIONAL DOS VIGILANTES, EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA,
SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES,
SIMILARES E SEUS ANEXOS E A FINS DE PORTO ALEGRE, REGIÃO METROPOLITANA E
BASES INORGANIZADAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDI VIGILANTES DO
SUL para prorrogar, , oindependente do trânsito em julgado da presente demanda
mandato da atual diretoria e do atual conselho fiscal até a data limite e improrrogável
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de 21.02.2022 ou até o trânsito em julgado dos processos n.º 0020911-
. 33.2020.5.04.0022 e n.º 0020953-64.2020.5.04.0028, o que ocorrer primeiro

Custas processuais no valor de R$ 40,00 e dispensadas em face
da natureza da demanda. 

Registre-se. 

Publique-se em Secretaria.

Intime-se o autor, os terceiros interessados e o Ministério
Público do Trabalho da presente sentença. 

Nada mais.

PORTO ALEGRE/RS, 21 de julho de 2021.

MAURICIO GRAEFF BURIN
Juiz do Trabalho Substituto
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