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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
GABINETE SIMONE MARIA NUNES 

 MSCiv 0020140-19.2023.5.04.0000
IMPETRANTE: SIND DOS EMPREG DE EMPR DE SEG EVIGIL DO EST DO RGS 
AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 
PORTO ALEGRE E OUTROS (7) 

DECISÃO
 

 

Vistos e etc.

Trata-se de mandado de segurança interposto por 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 AFINS DE PORTO ALEGRE, REGIÃO METROPOLITANA E
BASES INORGANIZADAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDI VIGILANTES DO

 reclamante, contra ato da Juíza do Trabalho Substituta da 3ª Vara do Trabalho deSUL,
Porto Alegre, , nos autos da açãoDra. CLÁUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO
coletiva de n.º 0021030-80.2022.5.04.0003, que determinou a transferência do saldo de
bloqueio para outras demandas trabalhistas.

Alega, o impetrante, que ajuizou ação coletiva em face da
SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA em 12.12.2022 postulando o
pagamento   de salário de novembro, 13º salário, férias, verbas rescisórias, diferenças
de FGTS e etc e posteriormente apresentou aditamento à petição inicial para incluir o
pedido de pagamento de salário de dezembro de 2022. Afirma que há situação de
insolvência da primeira reclamada. Que foi acolhido o pedido de bloqueio nos autos
subjacentes. Que foi determinado à CORSAN depositar nos autos subjacentes o valor
integral da retenção realizada na nota da SELTEC para pagamento de todas as parcelas
atrasadas dos substituídos. Que o pagamento das rubricas salário de novembro e
primeira parcela do 13º chegou a cifra de R$ 1.017.909,64 (vide alvará de Id 960cd66).
Que não houve liberação de valores  para  o  pagamento  de verbas  rescisórias e férias
de diversos trabalhadores que foram demitidos ou tiveram suas férias concedidas e
não pagas. Que o salário de dezembro de 2022 e a segunda parcela do 13º não foram
pagas. Que apresentou petição de Id 87d6938 reiterando o pedido de antecipação de
tutela(complementação e demais pedidos apresentados na petição inicial), bem como,
informando que os pedidos de penhora no rosto dos autos e pedidos de transferência
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de valores solicitados por outros juízos deveria   observar a ordem de preferência
/antiguidade da decisão, esclarecendo que o saldo de valores bloqueados na presente
ação sequer seria suficiente  para  o  pagamento  do salário de dezembro de segunda
parcela do 13º. Que a autoridade coatora desprestigiando a antiguidade da ação
subjacente e sua própria decisão determinou a transferência de saldo da ação para
outras demandas processuais. Que na  decisão  coatora  houve  a   determinação  de
observação da ordem de preferência entre as ações acima citadas, deixando de
considerar que a decisão que determinou o bloqueio na
ação  subjacente  é  mais  antiga  que  as  ações  para  as  quais  a autoridade coatora
determinou a transferência. Que no concurso de penhoras, inexiste concurso de
credores e existindo diversas penhoras sobre o mesmo bem do mesmo devedor, será
satisfeito o credor que teve realizada a penhora mais antiga, pois esta é a inteligência
dos artigos 797, 905 e 908 do CPC. Que o saldo remanescente no processo é de R$
1.064.842,37 (vide Id a3d947d), o qual não é suficiente para garantir o resultado útil do
processo.

Requer a concessão de decisão liminar para cassar a decisão
coatora que determinou a transferência de saldo da ação subjacente para outras
demandas.

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 1.500,00.

I - Admissibilidade

1. Cabimento

Pelos termos da Súmula 414, II, do TST, "em face da inexistência
" a decisão é passível de ser questionada pela via do mandado dede recurso próprio

segurança.

2. Tempestividade

Emitido o ato em 10.01.2023, está observado o prazo do art. 23
da Lei 12.016/09.

II - Mérito

Analiso de acordo com os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016
/2009.

a) Fundamento relevante

Nos termos relatados, e consoante se confirma pelos autos, a
decisão atacada, proferida em 10.01.2022 pela Juíza do Trabalho Substituta da 3ª Vara
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do Trabalho de Porto Alegre, , estáDra. CLÁUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO
assim fundamentada no Id 9abb866:

Vistos, etc. 

Analiso os requerimentos trazidos durante o recesso
forense. 

Primeiramente, determino a transferência de eventual
saldo dos valores disponibilizados na presente demanda às 3ª Vara do Trabalho

 vinculada ao Processo nº 0020631-46.2022.5.04.0522, conformede Erechim,
solicitação de penhora/reserva/transferência de valores de ID  a57c614, Vara do

 vinculada   ao   Processo   nº   020239-Trabalho de Arroio Grande,
18.2022.5.04.0131,   conforme   solicitação   de transferência de valores de
ID   7a00cb9,  vinculada ao   Processo nº1ª Vara do Trabalho de Rio Grande,
0020733-10.2022.5.04.0121, conforme   solicitação   de   reserva/transferência de
valores de ID  3e59abd,  vinculada ao1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul
Processo nº 0020791-26.2022.5.04.0731, conforme solicitação de reserva de
valores de ID 6006675, observando-se  a  ordem  de  preferência, certificando a
Secretaria da Vara o saldo do depósito.

Indefiro os pedidos formulados nas petições de IDs
aadd0c9, d2d35c4 e 7d5809a, tendo em vista os termos da decisão de ID
d137b81, no sentido de que as intervenções individuais, requerendo penhora no
rosto dos autos, deverão ser direcionadas ao juiz da causa de origem (artigo 860
do CPC), não tendo este Juízo competência para decidir sobre tal requerimento.

Considerando que no ID ef53ba9 do Mandado de
Segurança nº 0037833-50.2022.5.04.0000 foi proferida decisão que deixou de
examinar em regime de plantão o pedido de liminar de liberação de valores,
visto não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1º da Resolução nº 71
/2009 do CNJ ,  determinando a
redistribuição   do   feito   na   forma   regimental,   aguarde-
se   oportuna   manifestação   do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
acerca da matéria.

No  mais,  conforme  aditamento  à  petição  inicial,  recebi
do durante o regime de plantão judiciário, e considerando as informações
trazidas pelo sindicato autor ao feito, defiro em parte a tutela de urgência.

Notifiquem-se SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA.
(CNPJ nº 92.653.666/0001-67) e SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS
LTDA. (CNPJ nº 02.233.896/0001-84) para informar nos autos, no prazo de 48
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horas, os valores devidos aos empregados representados pelo Sindicato autor
ao título de salário (segunda 13º parcela) e salário correspondente ao mês de
dezembro de 2022, da forma como já realizou quanto às parcelas de novembro.

Vindo aos autos a relação solicitada, intime-se a ré
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN para que coloque à
disposição do Juízo, no mesmo prazo de 48 horas, o valor apontado, devendo
este, oportunamente, ser liberado ao Sindicato autor para pagamento direto aos
empregados representados pelo demandante, o que deverá fazer mediante
comprovação nos autos em dez dias.

No tocante ao pedido de bloqueio total de faturas de
créditos das   demandadas  SELTEC VIGILÂNCIA  ESPECIALIZADA LTDA. e  SELTEC
SISTEMAS DE SEGURANÇA
E   SERVIÇOS  LTDA.   com   a   Companhia   Riograndense   de   Saneamento –
CORSAN, indefiro o postulado por ora, a fim de evitar tumulto processual, visto
que são muitos os empregados não representados pelo Sindicato autor. 

No restante, mantenho a decisão de ID d137b81.

PORTO ALEGRE/RS, 10 de janeiro de 2023.

CLAUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO

Juíza do Trabalho Substituta

(Destaques originais)

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/09, conceder-se-á
mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, assim entendido
como aquele que pode ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação
probatória. O art. 7º, inciso III, da referida Lei, por sua vez, estabelece a possibilidade de
concessão de liminar para suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida.

Pelos termos da Súmula 414, II, do TST, "em face da inexistência
de recurso próprio" o ato é passível de ser questionado pela via do mandado de
segurança.

Ao deferimento da medida liminar, entretanto, é imprescindível
a demonstração dos requisitos do fundamento relevante e do risco de ineficácia da
medida, consoante art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, os quais reputo presentes no caso
dos autos.
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Constatada a existência de outras execuções na Justiça do
Trabalho em face da mesma executada é plenamente possível a transferência do saldo
remanescente para a satisfação da dívida, forte no provimento nº 273/2020 da
Corregedoria Regional deste Tribunal. O fim almejado por todo processo trabalhista é a
satisfação do débito, mas no caso narrado, deve-se fazer algumas considerações,
baseadas na análise dos documentos acostados aos autos.

No caso, satisfeitos os créditos dos processos, a disponibilização
de qualquer saldo existente em conta judicial ao devedor de créditos trabalhistas deve
ser precedida de consulta à Ferramenta de Apoio à Execução (FAE), ao efeito de
identificar processos que tramitem em face do mesmo devedor, sem prejuízo de
consultas a eventuais Planos Especiais de Pagamento Trabalhista (PEPT) e Regimes
Especiais de Execução Forçada (REEF). 

Pelo que se denota dos autos não houve liberação de
valores  para  o  pagamento  de verbas rescisórias e férias de diversos trabalhadores
que foram demitidos ou tiveram suas férias concedidas e não pagas e ainda há salários
de dezembro de 2022 e a segunda parcela do 13sº não pagas.  Assim, neste caso não é
possível a transferência de saldo remanescente sem que antes se proceda toda a
quitação das parcelas devidas, sob pena de tumulto processual, tudo conforme
resposta à notificação (Ofício 572/2022) de Id e65b8b3 (pág. 49/52) e noticia de Id
e65b8b3 (pág. 53/56).

Nessa senda, para que haja transferência de saldo
remanescente é necessário que haja a quitação de toda a dívida e o excesso de
bloqueio, posteriormente, destinado a quitação de dívidas do executado em outras
demandas.

Uma ressalva a ser aplicada seria o caso da empresa sólida no
mercado, mas diante da notícia de insolvência, entendo melhor que os valores
continuem bloqueados e sejam antes destinados à quitação total do débito nos autos
subjacentes.

A questão atacada não demanda maiores discussões, porquanto
que o Juízo Coator não observou todas as recomendações contidas no Provimento de n.
º 273/2020 da Corregedoria destes Regional, inclusive por não considerar os valores
apontados pelo Sindicato impetrante como não adimplidos. 

Destaco, ainda, que identificados processos com dívida,
especialmente sem garantia, os valores deverão ser transferidos prioritariamente para
os processos pendentes na própria unidade e no caso dos autos a própria subjacente
ainda não foi liquidada.
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De toda sorte, fica registrado aqui a possibilidade de penhora no
rosto dos autos por parte de outros Juízos como meio de se posicionar frente à futura
execução de saldo remanescente, mas havendo ainda dívidas a serem sanadas não é
possível a transferência. Pedagogicamente falando, a penhora no rosto dos autos
representa mera expectativa de direito, em tese, uma vez que depende do sucesso no
processo em que se faz a penhora, bem como de eventual sobra no resultado da
demanda.

Ante o exposto, concedo a liminar para a determinar a cassação
da ordem da autoridade coatora que determinou a transferência de saldo da ação
subjacente   para os processos n.º 0020631-46.2022.5.04.0522, 020239-
18.2022.5.04.0131, 0020733-10.2022.5.04.0121, 0020791-26.2022.5.04.0731 e qualquer
outro processo   cuja   decisão   seja   posterior   a 15/12/2022 sem que haja a total
quitação dos autos subjacentes. Caso já tenha sido feita a transferência, proceda o
Juízo coator a devolução dos valores com urgência pelo meio mais célere.

III - Solução

1. Pelo exposto,  para a determinar a cassaçãoconcedo a liminar
da ordem da autoridade coatora que determinou a transferência de saldo da ação
subjacente   para os processos n.º 0020631-46.2022.5.04.0522, 020239-
18.2022.5.04.0131, 0020733-10.2022.5.04.0121, 0020791-26.2022.5.04.0731 e qualquer
outro processo   cuja   decisão   seja   posterior   a 15/12/2022 sem que haja a total
quitação dos autos subjacentes. Caso já tenha sido feita a transferência, proceda o
Juízo coator a devolução dos valores com urgência pelo meio mais célere.

2.  à Exma. Juíza do Trabalho Substituta, Comunique-se Dra.
 da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre,CLÁUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO

com ciência da presente e para que preste as informações que entenda necessárias.

3.  o impetrante.Notifique-se

4.  os litisconsortes para que se manifestem, querendo,Citem-se
no prazo de 8 (oito) dias.

5. Dê-se  ao Ministério Público do Trabalho, emciência
cumprimento ao art. 12 da Lei 12.016/2009.

 

 

PORTO ALEGRE/RS, 11 de janeiro de 2023.
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SIMONE MARIA NUNES
Desembargadora Federal do Trabalho
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