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I – RELATÓRIO:

  
FERNANDA VALÉRIA DE JESUS BRANCO,  integrante da categoria representada pelo
Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna (SIMPI) e devidamente qualificada na
petição inicial, ajuizou ação contra MARIA DO CARMO SOUZA OLIVEIRA e MARIA SÃO
PEDRO LIMA DO CARMO SOUZA, presidente e tesoureira, respectivamente, do sobredito
sindicato, narrando fatos, formulando os pedidos da exordial e juntando documentos. As
acionadas apresentaram contestação e documentos e formularam reconvenção. A autora  se
manifestou sobre a contestação e documentos juntados pelas rés e contestou a reconvenção.
Outros documentos firam apresentados por ambas as partes ao longo da instrução com
manifestação recíproca Interrogadas em audiência as partes e duas testemunhas. Razões
finais em memoriais por ambas as partes. Tentativas conciliatórias rejeitadas. É o relatório.
Passo a decidir.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 



 

1.DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Não há que se falar em incompetência absoluta para a Justiça do
Trabalho conhecer do presente feito haja vista a extensão de competência promovida pela
Emenda Constitucional 45.

Conforme o inciso II do art. 114 da Constituição Federal, alteração
introduzida pela sobredita Emenda Constitucional, adicionou-se à competência da Justiça
do Trabalho processar e julgar causas que envolvam a representação sindical.  

A representação sindical a que se refere a Constituição deve ser
interpretada em sentido amplo, razão pela qual os litígios de natureza associativa que
envolvam os associados e a entidade sindical ou seus representantes, inclusive as lides
relativas às eleições e legitimidade do exercício de cargo de gestão sindical, devem ser
solucionados no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Vem a calhar o seguinte excerto do artigo “A NOVA COMPETÊNCIA,
AS LIDES SINDICAIS E O PROJETO DE REFORMA” (https://portal.trt3.jus.br/escola/
artigos/artigos-1/artigos-anteriores/nova_compe tencia_lide.pdf), da lavra do
Desembargador Federal do Trabalho Márcio Túlio Viana, que a respeito do tema faz as
pertinentes observações: 

“Até antes da EC n. 45, como sabemos, era a Justiça
Comum que julgava as questões envolvendo a disputa dos sindicatos pelo
monopólio de representação. Como nota Dallegrave Neto, a guinada começou
com a Lei n. 8.894, que deu competência à Justiça do Trabalho para os dissídios
com origem em convenções ou acordos coletivos, mesmo envolvendo conflitos
de sindicatos entre si ou com o empregador.

Mas embora se refira apenas às “ações sobre
representação sindical”, o novo inciso III do art. 114 deve ser interpretado de
uma forma extensa. Como observa o Ministro Dalazen, ele abrange “quaisquer
dissídios intrassindicais, intersindicais, ou entre sindicato e empregador, que
envolvam a aplicação do direito sindical, de que é mero exemplo a disputa
intersindical de representatividade” (Dalazen, João Oreste. “A reforma do
Judiciário e os novos marcos da competência material da Justiça do Trabalho
no Brasil”, in Coutinho, Grijalbo Fernandes; Fava, Marcos Neves (coord.).  Op.
Cit., pág. 166).

É que, em última análise, tudo isso tem a ver, direta ou
indiretamente, com a representação sindical. Inclusive as ações individuais,
envolvendo o dirigente – pois ele é um representante, como observa Reginaldo
Melhado.



Por isso, melhor seria que “... a reforma constitucional
houvesse optado por outra técnica legislativa, fixando a competência genérica
sobre direito sindical, evitando este deslize atávico de fazer referência aos
sujeitos da relação jurídica material subjacente ao litígio” (Melhado, Reginaldo.
“Da dicotomia ao conceito aberto: as novas competências da Justiça do
Trabalho”, in Coutinho, Grijalbo Fernandes; Fava, Marcos Neves (coord.).
Op.cit., pág. 334)

Também a jurisprudência tem se posicionado    no sentido de que é
desta Especializada a competência para conhecer das lides envolvendo questões alusivas à
representação sindical, em sentido extenso, ou seja, inclusive os conflitos que dizem
respeito aos processos eleitorais sindicais e à legitimidade do exercício dos cargos de
direção sindical. Nesse diapasão o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO -
ELEIÇÃO SINDICAL. NULIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERRESSE COLETIVO -
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - LEGITIMIDADE. NULIDADE - CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA . PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE
ELEIÇÃO SINDICAL - FRAUDE - INELEGIBILIDADE . Nega-se provimento a agravo de
instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo
desprovido.(TST - AIRR: 26304720105040000, Relator: Renato De Lacerda Paiva, Data
de Julgamento: 25/02/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: 06/03/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO SINDICAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ART. 114, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EC Nº 45 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2004. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 87 DO
CPC. 1. Examina-se conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da Quarta
Vara do Trabalho em face do Juízo de Direito da Décima Vara Cível, ambos da cidade de
Santos/SP. O ponto em debate no processado está fundado no exame de competência
entre a Justiça Estadual Comum e a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação
declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por sindicalizado, visando suspender os
efeitos da eleição ocorrida no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Santos/SP, entre outras providências. O Douto representante do Parquet opinou pela
declaração de competência da Justiça Trabalhista. 2. A EC nº 45 dispõe, conforme
redação que deu ao art. 114, III, da CF/88, que: "Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar: ... III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". 3. As demandas relacionadas à
representação sindical, dentre as quais aquelas decorrentes do processo eleitoral da
categoria, devem ser julgadas no âmbito da justiça trabalhista. Precedente : CC
48431/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/08/2005. 4. No tocante ao
fenômeno da aplicação da Emenda Constitucional referida no tempo, tenho que ela se
aplica, desde logo, em virtude do disposto na parte final do art. 87 do CPC.Todos os
processos, em consequência, qualquer que seja a fase em que devem ser enviados à



Justiça do Trabalho, sob pena de nulidade absoluta. 5. Conflito conhecido para declarar
a competência do Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santos/SP, o suscitado.(STJ - CC:
51633 SP 2005/0105310-8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento:
28/09/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 17/10/2005 p. 166)

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar em tela.

 

2. DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR.

Cabe ao julgador, antes de conhecer do mérito da causa, examinar as
condições da ação e o faz analisando, abstratamente, os pedidos e a causa de pedir contidos
na petição inicial. Trata-se aqui da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as
condições da ação são aferidas no plano lógico. Consoante lição de Kazuo Watanabe, a
cognição a que o juiz procede, ao verificar a existência das condições da ação, consiste em
simplesmente confrontar a afirmativa do autor com o esquema abstrato da lei.

Se a parte autora, como nestes autos, alega que às acionadas se aplica
a vedação ao exercício de cargo sindical de que cuida o art. 530 da CLT, afirmando que
ambas lesaram o patrimônio da entidade sindical,  estas são partes legítimas para figurar no
polo passivo da relação processual. 

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de interesse, haja
vista que satisfeito o binômio necessidade adequação, ou seja, na hipótese a parte autora
precisa do provimento judicial que postula e utiliza a via juridicamente adequada. Nesse
contexto, REJEITO as preliminares em epígafe.

 

3. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RITO.

Insurgem-se as rés contra a escolha do rito sumaríssimo sob o
argumento de que a autora não atentou para o art. 852-A da CLT que “dispõe que ações que
envolvam valores superiores a 40 salários- mínimos não podem ser pelo rito ali definido”,
sendo as contas do ano de 2019 muito superiores a 40 salário-mínimos. Acrescenta que “o
rito escolhido viola a ampla defesa e contraditório, pois a matéria trata de direito
fundamentais de liberdade sindical, elegibilidade, e não intervenção do poder judiciário,
que exige dilação probatória e demais formalidades do rito ordinário”. 

Conquanto as partes rés se insurjam contra a adoção do rito
sumaríssimo, na verdade, o rito escolhido pelo autor foi o sumário, previsto na Lei 5.584/70.
Todavia, considerando que impugnam objetivamente  o valor dado à causa e afirmam que
as limitações do rito escolhido limitam o exercício do direito de defesa, nada obsta que o
tema seja aqui enfrentado. 



De fato, entendo que o valor dado a causa é inexpressivo em relação
à relevância das questões trazidas à apreciação judicial e que envolvem graves condutas
atribuídas as rés, de modo que mantido o rito sumário sequer haveria possibilidade das
partes recorrerem ordinariamente da decisão que vier a ser dada nestes autos. Portanto,
objetivando assegurar o amplo direito de defesa o qual envolve extensivamente o direito de
recorrer, altero o valor da causa definido na exordial para arbitrá-lo em R$60.000,00
(sessenta mil reais). 

Em suma,  ACOLHO a preliminar em tela para determinar à
Secretaria da Vara que retifique o valor da causa, de imediato, no sistema PJ-e e altere o rito
do processo para o ordinário.  

 

4. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA.

Sob a denominação de “Preliminar de inépcia da Inicial” a parte ré
ataca o mérito da causa ao afirmar que “O que a Autora propõe é a intervenção do poder
público na liberdade sindical que é vedado pela CF/88 como transcrito acima” e que a ação
viola direito fundamental.

Verifico, entretanto, que a petição inicial atende às disposições legais
uma vez que contém clara e objetiva exposição dos fatos de que resulta o dissídio (CLT, art.
840, §1º) e os pedidos cujo provimento requer. 

Note-se, ademais, que da leitura da exordial é possível deduzir, com
total discernimento, a causa de pedir do pleito. Logo, não há nada na inicial que mereça a
reputação de inépcia. Nestes termos, REJEITO a preliminar.

 

5. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

Não há que se falar no caso em tela em denunciação da lide ao
SIMPI. 

Com efeito não se trata o presente feito de processo relativo à coisa
cujo domínio foi transferido ao denunciante (inciso I do art. 125 do CPC) e que o sindicato
não está obrigado por lei ou contrato a indenizar quem for vencido no processo (inciso II do
sobredito artigo. Portanto, observa-se a partir de breve leitura do art. 125 do CPC que não
estão presentes aqui os requisitos necessários à denunciação da lide.  REJEITO, pois, a
denunciação.

 

6. DO MÉRITO.



Informa a exordial que a autora e as rés são filiadas e sócias do SIMPI
“e estão em pleno gozo do exercício da atividade sindical”, que a autora   é suplente de
diretoria enquanto as acionadas são, respectivamente, presidente e tesoureira da mesma
entidade, SIMPI e estão em pleno exercício nos cargos para o quais foram eleitas. 

A autora acusa a presidente e a tesoureira do sindicato de
dilapidação do patrimônio da entidade, afirmando que se aplica ao caso o art. 530 da CLT
que em seu caput e itens II e VII assim dispõem:

Art. 530 - Não podem ser eleitos para cargos
administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer
no exercício desses cargos: (...)

II - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer
entidade sindical; (...)

VII - má conduta, devidamente comprovada;”

Com base no sobredito artigo da Consolidação e no art. 40 do Estatuto
da entidade sindical, postulou a autora que “fosse declarada a inelegibilidade das Rés, para
o pleito eleitoral sindical que se avizinha, diante da data das eleições que está prestes, ou
que as mesmas se abstenham de tomar posse e destituídas do cargo, caso a eleição já tenha
ocorrido”.

Primeiramente, devo ressaltar que a aprovação das contas da
diretoria sindical em assembleia quanto ao período em que a autora aponta a ocorrência
dos fatos que teriam causado lesão ao patrimônio do SIMPI, não impede a autora de buscar
na via judicial a responsabilização de eventual dano que não tenha sido reconhecido pela
assembleia. 

Conquanto a autonomia sindical mereça o máximo respeito por parte
do Estado, cabe lembrar que não se está aqui diante de uma imunidade absoluta de quem,
eventualmente causando danos ao patrimônio da entidade, obtenha a aprovação de suas
contas em assembleia. A aprovação das contas em assembleia, como ocorrida na hipótese
dos autos, não significa blindagem absoluta em favor de quem, porventura, tenha
dilapidado o patrimônio da entidade associativa. Cabe aqui lembrar que segundo a Carta
Cidadã de 1988 nem mesmo a lei “excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” (art. 5º, XXXV).

Portanto, passo ao exame dos fatos alegados na petição inicial e das
provas produzidas no processo. 

A demandante fundamenta suas alegações de dilapidação
patrimonial da entidade sindical em três fatos:

1. “relacionamento promíscuo entre as rés e a recepcionista do SIMPI (Bernadeth Leal
Gondin) configurado na compra de dois veículos (um carro e uma motocicleta)



pertencentes à referida trabalhadora por valores acima do verificado no mercado”;
2. pagamento de salário à funcionária Bernadeth Leal Gondim em valor correspondente

ao dobro do piso da categoria;
3. realização de “demissão simulada” da mesma funcionária Bernadeth Leal Gondim que

teria sido formalmente dispensada em novembro de 2019, mas que teria continuado a
receber salários nos meses de dezembro a janeiro/2020.

Cabe, primeiramente, verificar se os fatos alegados foram provados
nos autos para, em seguida, em caso positivo, examinarmos se configuram, efetivamente,
lesão ao patrimônio da entidade.

Com relação à acusação de compra em julho/2019  de motocicleta ano
2018, placa policial PLC3387, HONDA CG, 160, FAN, pelo preço de R$13.941,86 “enquanto
que na tabela FIPE, na data da aquisição o referido veículo custava R$ 8.821,00”, as
reclamadas afirmam que a compra da motocicleta foi decidida em reunião da diretoria e
que buscando a melhor forma e condição de aquisição, adquiriu do sr. Ricardo Santana
Nascimento (marido de Bernadeth Leal) a referida motocicleta pagando R$3.000,00 à vista e
assumindo 36 prestações de consórcio no valor de R$330,87 cada uma. 

Realmente, na hipótese em tela houve compra de uma motocicleta
cujo preço de mercado era R$8.821,00, à época, conforme tabela FIPE id. b914813, por
R$14.911,32 (R$3.000,00 de sinal + 36 parcelas de 330,87. Note-se que o valor pago pelo
sindicato foi ainda maior do que o alegado na petição inicial. Mesmo que se argumente que
tal comparação não leva em conta que parte do valor da compra foi pago em parcelas
(prestações do financiamento), é certo que houve injustificado ágio sobre a parte parcelada
para pagamento em 36 meses, visto que aplicado juros muito acima do praticado no
mercado.

Com efeito, se o sindicato comprasse o mesmo bem hoje, dando a
mesma entrada, e o financiasse pela Caixa Econômica Federal, sabendo-se que os juros
básicos da economia estão em nível muito maior do que estavam em 2019 em razão do
avanço da taxa SELIC, pagaria 36 parcelas de R$232,80, totalizando (entrada +
financiamento) R$11.380,80, conforme se pode constatar mediante utilização de simulador
disponível na internet (simulaemprestimo.com). Significa que mesmo com a taxa de juros
atual de 2,12% ao mês caso o intuito com a compra da motocicleta não fosse favorecer a
família de Bernadeth Leal, o sindicato teria economizado R$3.531,24 na aquisição do bem. 

No particular, merece destaque o depoimento da professora
Normagnolândia Guimaraes Santana que, como testemunha do juízo, afirmou dentre outras
coisas que a moto foi adquirida em julho de 2019, mas a reunião de diretoria em que se
aprovou a compra ocorreu em momento posterior pouco antes da assembleia de prestação
de contas em fevereiro de 2020, que os diretores da entidade ficaram surpresos ao saber
que a moto já havia sido adquirida e era uma moto utilizada pela recepcionista Bernadeth
Leal, que na moto não havia identificação de propriedade do sindicato, que Eliana é mãe de
Bernadeth Leal, que Elineia é tia de Bernadeth”. Como incontroverso nos autos, Eliana Leal
é conselheira fiscal da entidade. 



Em suma, no caso específico a compra da motocicleta pelo valor e nas
condições em que ocorreu representou efetivo dano aos cofres do sindicato.

Quanto ao veículo (CHEVROLET ONIX 1.0, MTLT, ano 2014), a
demandante assevera que a recepcionista “BERNADETH era a segunda dona pois, o mesmo
foi por ela adquirido diretamente de sua tia (amiga muito íntima da primeira Ré) e, depois
que se cansou do seu uso, foi repassado para a entidade sindical sob autorização de ambas
as rés”. Salienta que mesmo antes mesmo do sindicato adquirir o veículo (01\08\2017), as
rés já pagavam, graciosamente, prestações de financiamento do veículo e seguro.

As rés afirmam em sua contestação que o veículo Onix, comprado
pelo sindicato, não pertencia à recepcionista Bernadete Leal, mas a Elineia Gomes Leal.
Esta, por sua vez, é irmã da conselheira fiscal do sindicato, Eliana Leal, tia de Bernadeth
Leal. Especificamente em relação à compra do veículo ONIX, não vislumbro nos autos prova
de que tenha sido adquirido por valor acima do praticado no mercado.

Com referência ao pagamento de salário à recepcionista Bernadeth
Leal em valor superior ao dobro do piso da categoria representada pela entidade sindical,
entendo que tal fato por si só não pode ser tido como ilegal nem algo que possa ser
classificado como lesivo ao patrimônio do sindicato. Afinal, a decisão sobre a remuneração
dos salários dos empregados é interna corporis e a diretoria da entidade, salvo previsão em
contrário do Estatuto, tem autonomia para decidir sobre o tema. Trata-se, contudo, de fato
de discutível moralidade e que corrobora a tese de que os recursos financeiros do sindicato
têm sido utilizados para beneficiar pessoas da preferência das acionadas.

Quanto à alegação de que as rés teriam realizado “demissão
simulada” da funcionária Bernadeth Leal as provas dos autos provam a alegação. 

Embora o Ministério Público Federal tenha decidido pelo
arquivamento do inquérito em que foi investigado o SIMPI por conta da alegada “demissão
simulada” para fins de percepção do seguro-desemprego por Bernadeth Leal, o que significa
que não encontrou maiores indícios de fraude em desfavor da União, o fato é que houve
prejuízo, sim, para o sindicato. Como se verifica na ata de reunião de diretoria do sindicato
do dia 05/02/2020 (id. b2b3edd - Pág. 3), a primeira ré admitiu a simulação da dispensa e
informou que Bernadeth iria “devolver os 40%” referentes à multa rescisória sobre o FGTS,
valor de cuja devolução não se tem notícia nos autos.

Em suma, considero provado o seguinte no que se refere as várias
acusações formuladas na exordial contra as rés: a)compra de veículo motocicleta HONDA
CG, 160, FAN pertencente ao marido de Bernadeth Leal (recepcionista do sindicato e
sobrinha da conselheira fiscal Elineia Leal); b) realização de dispensa simulada da mesma
Bernadeth Leal que, inclusive, não devolveu a multa rescisória de 40%, como teria sido
ajustado, e continuou a prestar serviços ao sindicato na condição de autônoma.



Com relação ao pagamento de salário à recepcionista Bernadeth Leal
em valor significativamente superior ao piso da categoria dos professores, embora algo de
questionável moralidade, trata-se de decisão interna corporis em que não cabe ao Poder
Judiciário se imiscuir. Por fim, no que se refere à compra do veículo ONIX não há prova do
superfaturamento da compra.

Examinando o conjunto probatório, tenho como provado nos autos
não apenas o dano (art. 530, II, da CLT) como também a falta de lisura com o trato do
patrimônio da entidade sindical que tem como objetivo a manutenção e conquistas de
direitos trabalhistas, jamais o favorecimento individual de quem quer que seja em claro
prejuízo aos interesses maiores dos associados (art. 530, VII, da CLT). Saliente-se que as
ilicitudes praticadas   estão todas diretamente ligadas ao intento de beneficiar a ex
recepcionista, Bernadeth Leal, sobrinha de Elineia Leal, conselheira fiscal da entidade. Tais
condutas são rechaçadas tanto na CLT quanto no art. 40 do estatuto social da entidade.

Até mesmo nas duas condutas em que não vislumbrei propriamente
ilegalidade (pagamento de salário em valor superior ao piso da categoria e compra de
veículo ONIX), a mesma ex trabalhadora Bernadeth Leal esteve no centro da controvérsia,
tudo a indicar que recursos financeiros que deveriam estar a serviços da defesa de toda
uma categoria de trabalhadores estão sendo usados em favor de pessoa da preferência das
rés.

Por último, com referência à alegação das acionadas de que o at.530
da CLT não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988 ante a consagração do
principio da autonomia sindical, considero que não lhes assiste razão. Com efeito, cabe ao
juiz a máxima cautela para evitar se imiscuir em questões interna corporis, como o fiz, por
exemplo, ao examinar o tema do pagamento de salário à recepcionista do sindicato em
valor muito superior ao piso da categoria. Todavia, não se pode admitir que um sindicato
ou qualquer outra entidade associativa possa ser gerida em desacordo com a lei e com seus
próprios estatutos causando-se dolosamente danos a seu patrimônio, sem que tais
descalabros possam vir a ser trazidos ao crivo do Poder Judiciário. Trata-se, pois, de
reconhecer a autonomia dos sindicatos sem contudo ignorar o direito de qualquer
associado que tiver seu direito violado ou que constate a dilapidação do patrimônio comum,
buscar no Poder Judiciário o remédio adequado.

Nesse sentido, trago à baila excerto de relevante aresto da lavra do
Ministro Freire Pimenta do TST:

(...) Cumpre salientar, ainda, que o dispositivo em comento
foi recepcionado pela Constituição Federal, pois as garantias constitucionais à
liberdade e à autonomia sindicais, insculpidas no art. 8º, caput e inciso I, da
Constituição Federal, não asseguram a dirigentes sindicais, que pratiquem
irregularidades com gestão temerária e malversação de recursos de ente
sindical, como as alegadas nestes autos e supostamente cometidas pelos réus,
sua manutenção na administração da referida entidade. Com efeito, devem ser



interpretadas, de forma a garantir a sua máxima efetividade, à luz dos princípios
da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, consagrados no art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual não se excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, que, neste caso, é a
higidez da própria representatividade sindical e a proteção aos direitos e
interesses do ente sindical e da categoria que representa. Ressalta-se, por fim, que
a regularidade do processo eleitoral, que foi conduzido sob intervenção judicial,
consoante decisão proferida nos autos do Processo nº 0010355-
10.2018.5.03.0138, da 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, e com a
participação do Ministério Público do Trabalho, não tem o condão de malograr a
pretensão deduzida nesta ação. Isso porque naqueles autos visou-se, conforme
consignado pelo próprio Regional, garantir tão somente a regularidade
procedimental da realização das eleições, ao passo que a presente ação trata da
inelegibilidade de candidatos integrantes da chapa que se consagrou
posteriormente vencedora, cuja constatação, portanto, mesmo que superveniente
e ainda que reflita no resultado da eleição, é plenamente possível a par dos já
mencionados princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça,
consagrados no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Dessa forma,
afastada a tese da imprescindibilidade de trânsito em julgado de decisão
reconhecendo a existência de condutas suscetíveis de enquadramento nos incisos
II e VII do art. 530 da CLT, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Tribunal
Regional de origem a fim de que se manifeste expressamente sobre a ocorrência e
a extensão dos fatos e provas constantes destes autos e prossiga no julgamento
dos recursos ordinários quanto ao tema bem como dos apelos tidos por
prejudicados por ocasião do julgamento no âmbito daquele Colegiado, como
entender de direito. Recurso de revista conhecido e provido”. (RR - 10567-
54.2018.5.03.0001, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de
Julgamento: 26/05/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/05/2021)

Por conseguinte, Considerando que restou cabalmente demonstrado
neste feito a má conduta das rés na administração do patrimônio da entidade sindical de
que são dirigentes e que com suas ações causaram, de forma dolosa, lesão ao patrimônio do
sindicato, DECLARO ambas inelegíveis, por oito anos, para cargo de diretoria do
SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA (SIMPI), vedada a
posse, acaso eleitas, e tornando nulas as posses porventura já realizadas, tudo com
fundamento no art. 530, incisos II e VII,  da CLT e art. 40 do Estatuto Social da entidade.

Estabeleci o prazo de oito anos para a inelegibilidade das rés por
analogia às disposições da lei 8.429/92 e tendo em vista que o deferimento na forma do
pedido encontraria óbice na vedação constitucional de penalidade de caráter perpétuo.

Concedo nesta sentença a tutela provisória postulada na petição
inicial conferindo à presente decisão os efeitos previstos no art. 1.012, §1º, V, do CPC. 



A reconvenção promovida pelas rés revela-se improcedente haja
vista que, ao contrário do alegado pelas reconvintes, a autora agiu de boa-fé e exercendo
seu direito de acesso à Justiça com vistas a evitar a dilapidação do patrimônio do sindicato a
que pertence como exaustivamente demonstrado nestes autos.

 

7. DA JUSTIÇA GRATUITA.

Conforme o art. 790, §§ 3º e 4°, da CLT faculta-se a concessão da
justiça gratuita, a requerimento ou de ofício, àqueles que perceberem salário igual ou
inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou à
parte que comprovar insuficiência de recursos.

A insuficiência de recursos pode ser provada por todos os meios
admitidos em direito, como, por exemplo, a apresentação da CTPS para demonstrar a
condição de desempregado ou declaração de imposto de renda que comprove situação
financeira periclitante. Outrossim, como a Lei n. 13.467/17 não revogou o art. 1º da Lei n.
7.115/83, a declaração da parte, sob as penas da lei, goza de presunção de veracidade. Note-
se, ainda que o art. 99, § 3°, do CPC também admite a prova da insuficiência de recursos por
meio de declaração da parte, presumindo-se verdadeira a afirmação de insuficiência da
pessoa natural, possibilitando que a declaração seja firmada por seu procurador com
poderes específicos (art. 105 do CPC). Trata-se de normas compatíveis, a toda evidência, com
o processo do trabalho, inclusive o art. 99, § 2º, do CPC, segundo o qual o juiz somente
poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Destarte, a declaração firmada pela
parte ou seu procurador com poderes específicos atende o requisito do art. 790, § 4°, da CLT
para a concessão do benefício da justiça gratuita, caso não haja nos autos elementos em
sentido diverso. Por conseguinte, DEFIRO a justiça gratuita em favor da parte autora.

III – CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a presente ação ajuizada por FERNANDA VALÉRIA DE
JESUS BRANCO  para DECLARAR a inelegibilidade das rés, MARIA DO CARMO SOUZA
OLIVEIRA e MARIA SÃO PEDRO LIMA DO CARMO SOUZA, por oito anos, para
concorrerem a cargo de diretoria do Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna
(SIMPI), bem como para desautorizar eventual posse ou permanência nos cargos na
referida entidade, acaso eleitas, conferindo a esta decisão os efeitos previstos no art. 1.012,
§1º, V, do CPC; tudo nos termos da fundamentação supra que integra este decisum como se
nele estivesse literalmente transcrita. 

Quanto à reconvenção manejada pelas rés, a JULGO
IMPROCEDENTE pelas razões declinadas na fundamentação.



Custas, pelas rés, no valor de R$1.200,00 correspondentes a 2% do
valor arbitrado à causa por este juiz conforme tópico 3 da fundamentação   (R$60.000,00).
Independentemente do trânsito em julgado, deverá a Secretaria da Vara retificar o valor da
causa e o rito processual conforme determinado na fundamentação bem como encaminhar,
por Oficial de Justiça, cópia desta sentença ao SIMPI para as providências cabíveis.
Intimem-se as partes. Prazo de lei.

ITABUNA/BA, 28 de agosto de 2022.

JOAO BATISTA SALES SOUZA
Juiz do Trabalho Titular


